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spisovateľ, prekladateľ, právnik, člen 

Revolučného Národného zhromaždenia ČSR 
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11..PPRRÍÍHHOOVVOORR  
    

MMiillíí  ssppoolluužžiiaaccii!!  

NNaa  ppoommyysseellnneejj  ččaassoovveejj  oossii,,  ttvvoorreenneejj  

11..  sseepptteemmbbrroomm  aakkoo  zzaaččiiaattkkoomm  aa  3300..  

jjúúnnoomm,,  tteeddaa  kkoonnccoomm  šškkoollsskkééhhoo  

rrookkaa,,  ssmmee  ssaa  ddoossttaallii  ddoo  jjeejj  

ppoosslleeddnnééhhoo  bboodduu..  JJee    zzaa  nnaammii  uužž  

vviiaacc  aakkoo  ttrriiššttvvrrttee  rrookkaa  aa  uužž  nnáámm  

oossttáávvaa  ppoosslleeddnnýý  mmeessiiaacc  vv  šškkoollsskkoomm  

rrookkuu..  AAnnii  nneevviieemm  aakkoo  ttoo  ttaakk  vveeľľmmii  

rrýýcchhlloo  uubbeehhlloo..  

ZZaa  tteennttoo  šškkoollsskkýý  rrookk  ssmmee  ttoohhoo  vveeľľaa  

pprreežžiillii..  TTeennttoo  šškkoollsskkýý  rrookk,,  aakkoo  aajj  

kkaažžddýý  iinnýý  ssaa  llúúččiimmee  ss  nnaaššiimmii  

mmaattuurraannttmmii..    OO  mmllaaddoossttii  ssaa  hhoovvoorríí,,  

žžee  jjee  nnaajjkkrraajjššíímm  ookkaammiihhoomm  žžiivvoottaa..  

AA  oo  rrookkoocchh  ssttrráávveennýýcchh  nnaa  ssttrreeddnneejj  

šškkoollee  aakkoo  oo  ččaassoocchh,,  nnaa  kkttoorréé  ssaa  

nneezzaabbúúddaa,,  aa  pprreettoo  VVáámm  cchhcceemmee  

zzaažžeellaaťť,,  aabbyy  ssaa  VVáámm  ddaarriilloo  ččii  uužž  

vv  ppookkrraaččoovvaanníí  nnaa  vvyyssookkeejj  šškkoollee  

aalleebboo  aajj  vv  oossoobbnnoomm  žžiivvoottee..  

  JJúúnn,,  zzvvllááššttnnyy  mmeessiiaacc..  VVzzbbuuddzzuujjee  vv  

nnááss  ttooľľkkoo  zzmmiieeššaannýýcchh  eemmóócciiíí..  NNaa  

jjeeddnneejj  ssttrraannee  nnááss  zz  nneehhoo  mmrraazzíí,,  

pprreettoožžee  jjee  ttoo  ppoosslleeddnnýý  mmeessiiaacc  ťťaažžkkeejj  

ddrriinnyy,,  zzaacchhrraaňňoovvaanniiaa  zznnáámmookk  aa  

„„vvýýppllaattyy““,,  nnoo  aa  nnaa  ddrruuhheejj  ssttrraannee  

ssmmee  ššťťaassttnníí,,  pprreettoožžee  vviieemmee,,  žžee  jjee    

ppoosslleeddnnýý,,  žžee  ppoottoomm  pprrííddee  uužž  iibbaa  lleettoo  

aa  ppoohhooddaa..  

VVzzddeellaanniiee  jjee  vveeľľkkýý  ddaarr  aa  bboohhaattssttvvoo  ––  

nnaaššee  aajj  ssppoollooččnnoossttii..  SSlloovveennsskkoo  jjee  

nnááddhheerrnnoouu  kkrraajjiinnoouu  ppllnnoouu  

vvzzddeellaannýýcchh  ľľuuddíí,,  kkttoorrýýcchh  mmúúddrroossťť  aa  

ppoossoollssttvváá  pprreekkrrooččiillii  jjeehhoo  hhrraanniiccee..  

PPrráávvee  šškkoollaa  jjee  mmiieessttoomm,,  kkddee  

zzíísskkaavvaattee  vveeddoommoossttii,,  uuččííttee  ssaa  pprrvvéé  

ppííssmmeennkkáá,,  zziissťťuujjeettee,,  nnaa  ččoo  mmááttee  

ttaalleenntt,,  aa  rroozzvvííjjaattee  hhoo..  NNoo  šškkoollaa  jjee  aajj  

pprroossttrreeddíímm,,  kkttoorréé  ffoorrmmuujjee  vvaaššee  

vvnnúúttrroo,,  nnaazzeerraanniiee  nnaa  žžiivvoott,,  nnaa  ssvveett  aa  

nnaa  sseebbaa  vv  ňňoomm..  VVeeľľmmii  ssii  žžeelláámm,,  aabbyy  

ssaa  ttááttoo  šškkoollaa  ssttaallaa  ttoouu,,  nnaa  kkttoorrúú  ssaa  

bbuuddeettee  tteeššiiťť..  

EErrnneesstt  HHeemmiinnggwwaayy  rraazz  ppoovveeddaall::  

„„VVeeľľkkéé  iiddeeáállyy  nneeppoottrreebbuujjúú  lleenn  

kkrrííddllaa,,  aallee  aajj  pprriieessttoorr,,  zz  kkttoorrééhhoo  bbyy  

mmoohhllii  vvzzlliieettnnuuťť..““  

CCeelláá  rreeddaakkččnnáá  rraaddaa  VVáámm  cchhccee  

zzaažžeellaaťť  ppoohhooddoovvéé  lleettoo,,  aabbyy  ssmmee  ssaa  ttuu  

mmoohhllii  oo  ddvvaa  mmeessiiaaccee  ooppääťť  ssttrreettnnúúťť  

aa  pprriivvííttaaťť  nnoovvýýcchh  ssppoolluužžiiaakkoovv..  

KKrráássnnee  lleettoo!!!!  

  PPrrííjjeemmnnéé  ččííttaanniiee!!  

  

VVaaššaa  rreeddaakkččnnáá  rraaddaa!!
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22..  ZZúúččaassttnniillii  ssmmee  ssaa  ......    
  

LLyyžžiiaarrsskkyy  vvýýccvviikk  

  

  VV  ddňňoocchh  0099..  ––  1133..  22..  22001155  ssaa  uusskkuuttooččnniill  pprree  ččaassťť  žžiiaakkoovv  

pprrvvééhhoo  rrooččnnííkkaa  SSOOŠŠtt  NNáámmeessttoovvoo  llyyžžiiaarrsskkyy  vvýýccvviikk  vv  

llyyžžiiaarrsskkoomm  ssttrreeddiisskkuu  SSiihheellnnéé..  PPoo  pprríícchhooddee  bboollii  žžiiaaccii  rroozzddeelleenníí  ddoo  nniieekkooľľkkýýcchh  ddrruužžssttiieevv,,  vv  

rráámmccii  kkttoorrýýcchh  ssaa  ssúússttrreeddiillii  nnaa  zzddookkoonnaalleenniiee  llyyžžiiaarrsskkyycchh  aa  ssnnoowwbbooaarrddoovvýýcchh  zzrruuččnnoossttíí..  

LLyyžžiiaarrsskkyy  vvýýccvviikk  vvyyvvrrcchhoolliill  zzáávveerreeččnnoouu  ssúúťťaažžoouu  vv  ssllaalloommee  vv  ppiiaattookk  1133..  22..  22001155..  SSúúťťaažžiillii  

ssmmee  vv  nniieekkooľľkkýýcchh  kkaatteeggóórriiáácchh  aa  ttoo::  11..  SSllaalloomm  nnaa  llyyžžiiaacchh  ––    cchhllaappccii;;  22..  SSllaalloomm  nnaa  llyyžžiiaacchh  

––  ddiieevvččaattáá;;  33..  SSllaalloomm  nnaa  ssnnoowwbbooaarrddee  ––  cchhllaappccii;;  44..  SSllaalloomm  nnaa  ssnnoowwbbooaarrddee  ––  ddiieevvččaattáá..  TTíí  

nnaajjrrýýcchhlleejjššíí  ssaa  ssyymmbboolliicckkyy  ppoossttaavviillii  nnaa  ssttuuppiieennkkyy  vvííťťaazzoovv  aa  bboollii  ooddmmeenneenníí  ddiipplloommoomm  aa  

ssllaaddkkoouu  ooddmmeennoouu..  PPooččaass  cceellééhhoo  ttýýžžddňňaa  nnáámm  ppooččaassiiee  ddoopprriiaalloo  aajj  ssnneehhuu  aajj  ssllnnkkaa..  PPrriiaammoo  

uupprroossttrreedd  ssttrreeddiisskkaa  vv  nnááddhheerrnnoomm  oorraavvsskkoomm  pprroossttrreeddíí  bbooll  vvýýhhľľaadd  zz  vvrrcchhoolluu  nneeuuvveerriitteeľľnnee  

kkrráássnnyy..  VVššaaddee  ppllnnoo  ssnneehhuu  ––  ppoo  ddllhhoomm  ččaassee  ppoorriiaaddnnaa  zziimmaa..  AA  ssvvaahh??  SSkkvveellýý  aa  vveeľľmmii  ddoobbrree  

uupprraavveennýý..    

                                              

 

  

 

 
 

Divadelné predstavenie 

„TOMU VER!“ 

 

Dňa 06. 02. 2015 sa žiaci našej školy zúčastnili predstavenia TOMU VER!, 

ktoré je sondou do života tínedžerov. Príbeh sa odohrával medzi mladými 

ľuďmi – stredoškolákmi a rieši ich súčasné problémy. Hlavnou témou hry bola 

skutočnosť, že aj malé zaváhanie, alebo čin bez rozmyslu, môže ovplyvniť celý 
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náš budúci život a kariéru. Ako povedali samotní herci, najväčší drogový problém na našich 

stredných školách nie sú samotné nelegálne drogy, ale práve legálna droga – tvrdý 

ALKOHOL. Z neškodnej hry, alebo nápadu, sa pod vplyvom alkoholu môže stať nešťastie. A 

presne o tomto je predstavenie, ktoré bolo originálne prispôsobené mladým, stredoškolským 

divákom. 

 

SÚŤAŽ 

 

Riaditeľ školy vyhlasuje školskú súťaž ,, Stavby z vlnitej lepenky" s témou Rodinný dom v 

termíne 02. 03. 2015 - 29. 05. 2015. Súťažiť môžu štvorčlenné družstvá.(Pozn. priebeh, výsledky 

a slávnostné vyhodnotenie spolu s fotografiami prinesieme v budúcom čísle) 

 

Pseudovedecká prednáška o 

Jánošíkovi 007 

 

Existuje veľa rôznych divadelných predstavení, no tá naša 

výprava za kultúrou bola výnimočná. Pýtate sa: „Prečo?“ Nuž 

preto, lebo sme v piatok 27.02.2015 navštívili Mestské 

divadlo v Žiline, kde sme sa dozvedeli skutočnú pravdu o 

Jánošíkovi a jeho družine. To, čo sme uvideli, nebolo žiadne vážne  umelecké spracovanie, 

žiadna ľudová zábavka. Nič sa na „sklo nemaľovalo“, pretože Jánošík bol odidealizovaný 

anarchista bez vrkočov, ostrihaný, vyzlečený z kroja, zbavený valašky, no zato vybavený 

novými zbraňami. Bol to Jánošík 007- fenomén. 

 

 

Prehliadka stavebných 

remesiel v Nitre 

Na výstavisku AGROKOMPLEX NITRA sa 17. a 18. 4. 2015  uskutočnil 19. ročník súťažnej 

prehliadky stavebných remesiel SUSO Skills SLOVAKIA. Súťaže sa zúčastnili aj žiaci našej 

školy. Školu reprezentovali študenti druhého ročníka študijného odboru operátor stavebnej 

výroby  pod vedením majstra OV Mgr. Jozefa Kozoňa, Marek Gruchala a Jakub Kormančík, 

ktorí  sa stali víťazmi súťaže. Žiaci sa na súťaž zodpovedne pripravili a svojím víťazstvom 
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preukázali výbornú úroveň odborných zručností a teoretických vedomostí získaných v SOŠt 

Námestovo. 

                                                                                  MURÁR 2015 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

Projekt Po stopách dvoch 

Jankov 

 

Hudobné popoludnie 

V rámci grantového projektu odboru školstva a športu ŽSK s názvom Cesta za poznaním 

objektívnej slovenskej histórie, sa na pôde SOŠt v Námestove uskutočnila akcia s názvom 

„Hudobné popoludnie“. 

Všetci hostia sa tak dňa 23.04.2015 započúvali do tónov hudby, veršov poézie a spevu 

historických slovenských ľudových a 

národných piesní z obdobia 

romantizmu. Hlavným dôvodom 

zorganizovania 

hudobného 

popoludnia bolo 

netradičnou formou 

priblížiť život a 

dielo Janka Kráľa a Janka Matúšku. 

 

Žiaci do súťaže postúpili na základe postupového 

umiestnenia v 22. ročníku Medzinárodnej súťaže 

praktických zručností a odborných vedomostí v 

učebnom odbore murár „MURÁR 2015“, ktorá sa 

konala 30. 3. až 1. 4. 2015 v Strednej odbornej 

škole – Nitra za účasti 12. družstiev zo Slovenska, 

Česka a Maďarska.Víťazi súťaže stavebných 

remesiel SUSO Skills Slovakia postupujú  do 

súťaže, ktorá sa uskutoční  15. 9. až 18. 9. 2015 na 

26. Medzinárodnom stavebnom veľtrhu v Prahe – 

FOR ARCH PRAHA .       

 



Strojárnik 2014/2015 

 
 

7 
 

Výprava po stopách dvoch Jankov 

„Životná púť a posolstvo dvoch Jankov“- 

je názov výpravy po stopách Janka Kráľa a 

Janka Matúšku. A kam nás zaviedli tieto 

stopy? Dňa 6.05.2015 sme najprv 

navštívili DOLNÝ KUBÍN, kde sme si 

prezreli námestie s pomníkom a cintorín, 

na ktorom je pochovaný Janko Matúška. 

Následne naše kroky smerovali do 

Martina, kde sme pokračovali v prehliadke námestia a Národného cintorína, nevynímajúc 

symbolický hrob Janka Kráľa. Celá „výprava“ sa realizovala v rámci grantového programu 

odboru školstva a športu ŽSK pod názvom Cesta za poznaním objektívnej slovenskej histórie. 

 
Kvíz 

V poradí treťou aktivitou v rámci projektu Životná 

púť a posolstvo dvoch Jankov, ktorý vznikol s 

podporou grantového programu odboru školstva a 

športu ŽSK pod názvom Cesta za poznaním 

objektívnej slovenskej histórie, bol kvíz pre 

žiakov. Účastníci projektu už počas hudobného 

popoludnia dostali brožúrky s kvízovými úlohami, 

v ktorých museli dopĺňať chýbajúce informácie. 

Všetky potrebné odpovede sa žiaci dozvedeli na 

jednotlivých miestach výpravy po mestách 

DOLNÝ KUBÍN a Martin. Následne  sme brožúrky zozbierali, potom vyhodnotili správne 

odpovede a určili tak víťazné poradie troch najlepších riešiteľov kvízu. Vo finálnej etape 

celého projektu budú víťazi kvízu slávnostne ocenení pánom riaditeľom Ing. Emanuelom 

Pitákom. 
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Slávnostné vyhodnotenie kvízu a projektu, 

odmeňovanie 

Projekt  Životná púť a posolstvo dvoch Jankov, ktorý 

vznikol s podporou grantového programu odboru 

školstva a športu ŽSK pod názvom Cesta za 

poznaním objektívnej slovenskej histórie, bol 

ukončený vyhodnotením kvízu a ocenením 

účastníkov.  Ako táto slávnosť 

prebiehala? Nasledovne: všetky 

brožúrky s kvízovými úlohami sa 

zozbierali, vyhodnotili a určili sa 

traja najlepších riešitelia, ktorí 

boli slávnostne ocenení 

pamätným diplomom a 

literatúrou. Víťazi si prebrali 

ceny z rúk pána riaditeľa Ing. 

Emanuela Pitáka, ktorý zároveň 

slávnostne rozkrojil tortu v 

„národných farbách“ a predniesol 

žiakom povzbudivé slová na ich ďalšiu, individuálnu „cestu za poznaním objektívnej 

slovenskej histórie.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Strojárnik 2014/2015 

 
 

9 
 

 
RMŽK 

 

V tomto čísle vám chceme priblížiť 

novinky o žiackej rade. 

V dňoch 17.-19. apríla 2015 sa konalo 

sedemnáste Valné zhromaždenie Rady 

mládeže Žilinského kraja v Jasnej, na 

ktorom sa zúčastnil predseda našej ŽŠR 

Boris Mrekaj  Katka Frančáková z III.C. 

Súčasťou programu  bol  aj workshop 

zameraný na implementáciu Stratégie Slovenskej republiky  pre mládež na území Žilinského 

kraja a predstavenie udalosti roku 2016- predsedníctva Slovenskej republiky v Rade EÚ – SK 

PRES 2016 a miesta mladých ľudí v ňom. 

Osemdesiat mladých ľudí, delegátov Valného zhromaždenia z členských organizácií Rady 

mládeže Žilinského kraja, ktorých je v súčasnosti 61, zhodnotili aktivity aj celý rok  2014, 

zvolili ďalšieho člena predsedníctva, vytýčili PROGRAM na rok 2015, dohodli sa na 

vytvorení poradného orgánu predsedníctva a pomenovali projekty, do ktorých sa zapoja ako 

dobrovoľníci v roku 2015. „17. Valné 

zhromaždenie RMŽK bolo okrem iného 

výnimočné svojou dĺžkou trvania a 

vysokým záujmom o účasť. Počas 

uplynulých dvoch dní sme k 

pripravovaným projektom zozbierali veľa 

podnetov od mladých ľudí aj od 

pracovníkov s mládežou. Sme 

presvedčení, že cesta k úspechu spočíva v 

aktivitách založených na reálnych potrebách mladých ľudí a na takúto cestu sme vďaka 

tomuto podujatiu nastúpili“, povedal Martin Šturek, predseda Rady mládeže Žilinského kraja. 

Delegátov Valného zhromaždenia do ďalšej činnosti povzbudili aj príhovory hostí, ktorými 

boli poslanec Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja Igor Janckulík a redaktorka a 

moderátorka Monika Huráková. 
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KampaŇ „bez 

nenávisti na 

internete“ 

         Snom každej krajiny je, aby jej obyvatelia žili v 

zhode, pokoji a bez nenávisti. A o tom je tento projekt. 

Internet umožňuje užívateľom tvoriť, publikovať, 

rozposielať, a používať mediálny obsah rôznymi spôsobmi. Vytvára tak priestor pre 

kreativitu, komunikáciu a participáciu. 

Zvlášť vznik a vývoj sociálnych sietí 

zvýšil úroveň zapojenia mladých ľudí v 

kyberpriestore vo viacerých smeroch – od 

udržiavania kontaktu s rovesníkmi-

kamarátmi, vytvárania nových kontaktov 

až po zdieľanie obsahu a seba 

prezentáciu. On-line priestor, rovnako 

ako aj off-line, predstavujú pre mladých ľudí nové príležitosti, výzvy no zároveň aj hrozby. V 

oboch sa mladý človek môže stať, a 

často stáva, obeťou či svedkom 

porušovania ľudských práv. 

Internetová interakcia, hoc aj 

demokratická a necenzúrovaná, sa 

nemôže diať bez ohľadu na hodnoty. 

Nenávistné vyjadrovanie na 

internete (hate speech online) sa v 

posledných rokoch stalo hlavnou formou zneužívania ľudských práv s vážnymi dôsledkami v 

on-line aj off-line prie  store. Nenávistné vyjadrovanie ako také nie je novým problémom 

ľudských práv. Jeho webová podoba a možný negatívny dopad na rozvoj demokracie však 

prináša nový dôvod pre obavy. 

V projekte sa Rada mládeže Žilinského kraja SPOLU so svojimi partnermi Radou mládeže 

Trnavského kraja a Regionálnou radou mládeže Prešovského kraja  zameriava na deti a 

mládež v ohrození – stredoškoláci vo veku 15-17 rokov. 
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3.Aj my sme spisovatelia  
 

Dôvera je ako rastlina, ktorá 

rastie pomaly. 

Dôvera? Čo to vlastne pre nás smrteľníkov znamená? Je to vlastne neviditeľné puto, ktoré 

medzi ľuďmi rastie pomaly ako rastlina, alebo postupom času ubúda. 

Tak podľa mňa je dôvera či už v mojom, ale aj v každom inom živote iného človeka veľmi 

dôležitá. Dokonca by som povedal, že by mala patriť medzi naše popredné miesta medzi 

vnútornými javmi. A bez dôvery to podľa mňa je v živote veľmi ťažké. Zoberme si, že by sme 

mali nikoho, komu by sme nemohli dôverovať. Pre mňa ale určite aj pre vás ostatných už od 

malička boli osoby, ktoré mi prejavovali dôveru. Boli to moji rodičia a starí rodičia, a starší 

súrodenci. No lenže dôvera podľa mňa je veľmi 

citlivá vlastnosť, ktorá rastie medzi ľuďmi pomaly 

ako rastlina, lenže môže sa len jednou malou 

chybičkou naštrbiť a už nikdy nemusí byť taká ako 

predtým. Keď by sme si zobrali iba teraz populárne 

sociálne siete, bez ktorých v dnešnej dobe si vie život 

predstaviť asi málo kto. Tak je u mnohých ľudí 

kameňom úrazu. Práve tento príklad je veľmi 

vhodným príkladom dôvery k svojim priateľom 

a známym. Zoberme si to napríklad s tohto pohľadu. Zúčastnite sa nejakej zábavy alebo inej 

príležitosti, kde samozrejme nesmie chýbať alkohol a už asi nemusím hovoriť, že z takýchto 

akcií vzniknú nežiaduce fotky. A takto kamaráti podrazia svojich priateľov a zavesia to na 

internet. Aj keď si to tí druhí  neprajú a hanbia sa za to, oni to tam aj tak dajú. Ale to bola 

napríklad jedna z mnohých možností, kde záleží na dôvere. Ale pre mňa a množstvo iných 

ľudí sú aj omnoho dôležitejšie veci, kde ide o dôveru. Zoberme si napríklad pilotov lietadiel 

obyčajných šoférov v autobusoch ktorým musíme dôverovať, aj keď ich často krát 

nepoznáme osobne. Lebo  majú vo svojich rukách náš osud a hlavne náš život. A zoberme si 

aj tento príklad, ktorý mi práve napadol a tým je zdravotníctvo. Keď pacienti musia 

absolvovať dôležitú operáciu či u ž po nejakej havárií alebo už po nejakej dlhšie trvajúcej 

chorobe. Vtedy má podľa mňa človek veľmi veľký strach. Môžem to potvrdiť aj zo svojej 

vlastnej skúsenosti. Vtedy som musel dôverovať pánu doktorovi, aby to so mnou  dopadlo 

dobre a potom som mohol normálne žiť bez následkov. U mňa to síce bola iba zlomená ruka 

ale u iných sú to oveľa horšie a vážnejšie veci. 

Chceme, aby nám naši najbližší kamaráti a rodina dôverovali? Myslím si, že ľudia nám málo 

dôverujú? Možno sa neviem vži ť do každého jedného z nás. Viem však za seba povedať, že 

ľudom musíme hovoriť len pravdu. A musíme sa správať tak ako chceme, aby sa ľudia 

správali k nám. A potom sa určite naša dôvera k našim blízkym zvýši. A môžem vám zaručiť, 

že aj oni budú dôverovať vám. 

(Úvaha od autora MM, III.C) 



Strojárnik 2014/2015 

 
 

12 
 

 

Separovaný zber (Diskusný príspevok, I.A) 

Vážený pán starosta, poslanci  

 

Rád by som nadviazal na referát, ktorý odznel  na Strednej odbornej škole technickej v 

Námestove na tému ekológia a separovanie komunálneho odpadu. Nehovorím len za seba, ale 

za všetkých občanov obce Rabčice. 

Je srdcervúce, koľko odpadu dokážeme ročne vyprodukovať  a pritom sme taká malá obec. 

Mali by sme konečne začať správať ako ľudia a prestať sa chovať ako zvieratá, a po dlhých 

rokoch znečisťovania by sme mali začať separovať. Kedy si konečne začneme uvedomovať, 

že naše správanie nás jedného dňa zabije? Asi vtedy, keď už nebudeme mať čo jesť a piť, 

lenže keď už budeme v tejto situácií, tak už bude neskoro plakať nad rozliatym mliekom.       

Ľudia v dnešnej dobe sú tak zaslepení peniazmi, že sú schopní vyhodiť hocikde do prírody aj 

desiatky ton kontaminovaného odpadu len preto, aby si namastili peňaženky a pritom si vôbec 

neuvedomujú, čo robia. Tlačia sa mi slzy do očí, keď idem na prechádzku do lesa a kde sa 

pozriem, tam je hodená plastová alebo sklenená fľaša alebo rôzne obaly od čokolád. Všetko 

sú to odpady, ktoré sa dajú separovať a znovu použiť. Ešte aj kontajnery máme farebne 

označené, aby sme to nemiešali všetko dokopy. Uvedomte si konečne, že separovanie  síce už 

nezachráni, ale aspoň predlží náš život a životy našich potomkov. Keď už sa nám odpad 

nechce separovať, skúsme aspoň znižovať jeho produkciu. Napríklad tým, že prestaneme 

kupovať rôzne nápoje v plastových fľašiach a v sklenených, alebo namiesto igelitových tašiek 

skúsme používať látkové, ktoré sa dajú oprať a naďalej 

používať. Je toľko možností ako sa dá starať o životné 

prostredie, v ktorom sa každoročne pohybujeme a urobiť 

ho zdravším a čistejším, no napriek tomu nie sme 

schopní pomáhať sami sebe sa stále je pre nás 

jednoduchšie vyhodiť obal či fľašu na zem, ba dokonca 

vytvárať čierne skládky. Všetci dobre vieme, že 

napríklad taká sklenená fľaša sa v prírode rozkladá niekoľko stoviek rokov ,alebo plast 

dokonca niekoľko tisíc rokov, no stále si nedáme povedať a berieme to na ľahkú váhu. 

Nedokážem pochopiť ako sa niektorí ľudia dokážu k životnému prostrediu spávať takt kruto 

a neúctivo, a myslia si, že sú frajeri, no opak je pravdou. Môžu sa hanbiť za to, akí sú 

bezohľadní a arogantní. V dnešnej dobe sú to najmä mladiství, ktorých sa to týka. A  práve 

preto by som chcel týmto osloviť mladých a mladistvých, aby si vstúpili do svedomia a začali 

si uvedomovať čoho sa dopúšťajú a skúšať vylepšiť svoje správanie. 

Na záver by som chcel osloviť všetkých občanov, aby si zobrali tieto slová k srdcu, 

a k životnému prostrediu sa začali správať ako k svojmu majetku a zdraviu. 

 

Ďakujem za pozornosť! 
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4. Vedeli ste,...  

...  prečo je marec mesiac knihy?  

Marec je mesiac knihy už od roku 1955, kedy ho v bývalom Československu vyhlásili na 

počesť Mateja Hrebendu. Cieľ bol jednoduchý – podpora trvalého záujmu o knihy. 

Martin Hrebenda Hačavský (10. 3. 1796 – 16. 3. 1880) bol šíriteľom slovenskej a českej 

knihy. Narodil sa a aj zomrel v marci. Paradoxne bol slepý, to mu však nebránilo venovať sa 

zbieraniu kníh a ich zachraňovaniu. Medzi vlastencov a vzdelancov roznášal nové slovenské 

knihy. Rozširovaním obľúbených kalendárov a populárnej spisby medzi pospolitým 

slovenským ľudom sa zaslúžil, že aj chudobní a nevzdelaní ľudia spoznávali knižnú kultúru a 

získavali prehľad o verejnom dianí. Svoju súkromnú zbierku kníh daroval Matici slovenskej a 

prvému slovenskému Gymnáziu v Revúcej. 

 

... prečo je apríl mesiac lesov?  

Apríl ako mesiac lesov oslavujeme od roku 1952. Lesy znamenajú pre 

Slovensko veľmi veľa. Rozprestierajú sa na rozlohe cca 2 miliónov 

hektárov, čo tvorí 42 percent rozlohy Slovenka. Vyskytujú sa u nás lesy listnaté cca 50 

percent, ihličnaté 31 percent a zmiešané 19 percent. Určite nielen v apríli, ale po celý rok by 

sme mali chrániť naše lesy, udržiavať ich čisté, aby sa zachovali pre ďalšie generácie. Je 

našou povinnosťou dohliadnuť na to, aby sa táto krása nezničila. 

... prečo je máj mesiac lásky? 

Maj mesiac lásky čas, 

Je to hriech o jej hrach. 

Láska srdcom cítená, 

dušou vnímaná  

a na veky vekom spojená. 

Prvý vtáčí štebocú, 

krásnym hláskom hrkocú. 

Vravím, mesiac lásky čas, 

super pocit je to zas. 

Tato báseň cítená, 

dušou vnímaná,  

pre Teba myslená  a Tebe písaná.  

... prečo je jún mesiac poľovníctva? 

     Jún je už tradične mesiacom poľovníctva 

a ochrany prírody. Tento mesiac si všetky 

organizácie Slovenskej poľovníckej komory 

i Slovenského poľovníckeho zväzu a s nimi 

aj celá naša spoločnosť pripomínajú náš 

podiel pri ochrane fauny a flóry.  

     Je málo štátov na svete, ktoré by sa 

mohli pochváliť takou druhovou pestrosťou 

zveri, úrovňou starostlivosti o zver, 

výsledkami dosahovanými na úseku 

kynológie, strelectva, chovu zveri, 

trofejovej kvality. 

http://www.osobnosti.sk/osobnost_tlac.php?ID=58913
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Kačica… 

Všimli ste si pri pozorovaní 

kačíc, že ich kváknutie nemá 

nikdy ozvenu?  

 
 

Sliepka…. 

Najdlhší zaznamenaný let tohto 

vtáka trval 13 sekúnd. 

5. Tajnička a niečo nové 

 

 
 

NOVINKY alebo čo ste o nich netušili???  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čo tak napríklad 

taká pavučina ! … 

Vedeli ste, že 

pavučina je 

najodolnejší materiál 

na svete  a pružnosť 

má o 30 percent väčšiu 

od nylonu? 

 

Škrečok …. 

Tento hlodavec vie mrknúť vždy len jedným 

okom. 

 

Komáre ... 

Tento dotieravý hmyz má okrem 

sosáku aj zuby. 

Krokodíl… 

Tento živočích nikdy nevie cúvať. 

Jeho šťavy na trávenie potravy vedia 

rozožrať aj klinec. 
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5. Okienko humoru  „srandičky, 

srandičky! 
 
 

 

 
- Chuck Norris si umýva ruky nohami. 

 

- Chuck Norris vie zapáliť vodu. 
 
- Keď Chuck Norris vojde do miestnosti, tak on nezapne 
svetlo, ale vypne tmu! 

 

                                           - Chuck Norris ide do obchodu na zelenom bicykli a na ňom nechá 

ceduľku netreba kradnúť. Odíde z obchodu a bicykel nikde a pred ním iba ceduľka: Netreba hľadať 
Peter Sagan. 

                                         - Chuck Norris kopol elektrinu. 

                                         - 
                                         - Chuck Noris porezal žiletku.  
 
----------------                       - Chuck Norris došiel na koniec kruhového objazdu. 
                                          - Chuck Norris vložil do prehrávača koliesko salámy a prehralo mu to 
celú zabíjačku. 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stretnú sa tri netopiere a vydávajú sa cicať krv.  

Prvý netopier hovorí - Ja som vycical celé stádo oviec.  

Druhý netopier hovorí - Ja som vycical celý hrad ľudí. 

A nakoniec sa obaja pýtajú tretieho - A ty čo si taký krvavý? 

Odpovedá - Neuhol sa mi stĺp 

 

Nová učiteľka sa na žiakoch snaží využiť 

svoje kurzy psychológie. Začala vyučovanie 

tým, že hovorí: „Každý, kto si myslí, že je 

hlúpy, vstane!" Po niekoľkých sekundách sa 

postavil malý Janko.  

Učiteľka povie: „Myslíš, že si hlúpy?"  

„Nie, pani učiteľka, ale nepáčilo sa mi, že 

stojíte sama." 

 

Bavia sa zajac s korytnačkou a tá sa ho pýta, prečo má tak krátke uši. 

  A zajac jej odpovie: "Vieš, som romantický." 

Korytnačka sa ho pýta: "A čo to má spoločné s krátkymi ušami?" 

  Zajac odpovie: "No, raz som ležal v parku a započúval som sa do slávičieho spevu tak, až 

som prepočul kosačku." 

 
 
Viac zábavy nájdete na: http://www.funny.sk/zabavny-
vtip/97310/zajac-a-korytnacka.htm#ixzz3cNCsIEqw 

Čo pre vši znamená 

plešina? 

Hotová ekologická 

katastrofa. 

 

http://www.funny.sk/zabavny-vtip/97310/zajac-a-korytnacka.htm#ixzz3cNCsIEqw
http://www.funny.sk/zabavny-vtip/97310/zajac-a-korytnacka.htm#ixzz3cNCsIEqw
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... a nezabúdajte, že škola je 

super a treba si užívať 

posledné júnové dni pred 

prázdninami! 
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