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,,Učme mladých... 
Potom nebude potrebné, aby sme učilli dospelých." 

                              Abraham Lincoln 
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Milí  

  Avisáci! 
Po dlhých mesiacoch rozširovania  vedomostí v školských laviciach  
(počas zimných mesiacov aj v pohodlí domova, cez online zoom výučbu)  
Vás čaká zaslúžený oddych v podobe 2 mesiacov letných prázdnin.  
 
Môžeme skonštatovať, že tento školský rok bol pre nás všetkých ,,štartovacím" rokom. 
Pokúsili sme sa spoločne obnoviť aspoň niektoré školské aktivity, o  
ktoré nás v predchádzajúcom školskom roku ochudobnili epidemiologické  
opatrenia.  
 
   Maturita, ktorej sa žiaci 4. ročníka úspešne vyhýbali už od roku 2020, 
   dobehla našich terajších štvrtákov, ktorí boli viac doma, ako v škole. Hoci 
tohtoroční maturanti prišli o najdôležitejší výklad učiva určený na maturity, úspešne všetci 
zmaturovali. 
 
Na záver by sa k tohtoročným letným prázdninám najlepšie vyjadril filozof Seneca: 
  
„Všetkým ľuďom prospieva dopriať čas od času  
duši uvoľnenie. Odpočinok obnovuje totiž životnú silu  
a veselá nálada prázdnin rozoženú každý smútok.“ 
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Knihy nemajú byť nábytkom, ktorý by ozdoboval dom, majú byť 
potravou, ktorá živí ducha  

Vážená pani profesorka, milí spolužiaci! 

 Som rada, že som sa dostala k slovu pri téme, ktorá mi je veľmi blízka. Správame sa ku 
knihám tak, ako sa patrí? Chcem podotknúť, že kniha nie je len dekorácia do interiéru alebo palivo 
do krbu. 

 Podľa môjho názoru má kniha život. Áno, niekto by so mnou nesúhlasil, ale je to môj názor. 
Kniha žije tým, že sa v nej odohráva niečo, čo je často nemožné v reálnom svete. Sú v nej 
postavy, ktoré nás dokážu niečo naučiť. Mojím obľúbencom je Pýcha a predsudok. Pán Darcy sa 
navonok javí ako namyslený a pyšný človek, ale opak je pravdou. Elizabeth sa nepáčilo jeho 
správanie, pretože ho videla len ako muža z vyššej vrstvy, ktorý podľa nej všetkými opovrhuje. 
Pôsobil na ňu pyšne a ona mala voči nemu rôzne predsudky. Ale, ako sa dej vyvíjal menila naňho 
názor, pretože aj on sám sa zmenil. Práve tento príbeh dokazuje, že ľudia nie sú v skutočnosti 
takí, ako sa na prvý pohľad môže zdať. Dokonalo opisuje dnešných ľudí, ktorí každého odsúdia na 
základe prvého dojmu, nemyslíte? Ďalším mojim 
favoritom sú fantasy knihy zo série Divergencia. V tomto 
príbehu sú ľudia rozdelení do skupín podľa svojich vlastností. 
A práve divergentní, tí iní, zapadali do viacerých skupín. 
Brali ich ako hrozbu spoločnosti. Ako by to vyzeralo v realite, 
keby sa ľudia delia na skupiny na základe vlastností? 
Divergentní by boli... Práve vďaka knihám dokážeme 
logicky uvažovať, hľadať súvislosti, doslova čítať medzi 
riadkami. Nepochopím ľudí, ktorí si kúpia knihu, hodia ju na 
poličku a už sa jej nedotknú. Súhlasím s názorom, že 
knižnica v obývačke vyzerá luxusne a dopĺňa priestor. Ale 
načo ju máme, keď ani nevieme čo sa v nej ukrýva? Ako 
povedal Erazmus Rotterdamský: „Nie tí milujú knihy, ktorí ich 
nedotknuté schovávajú v skrinkách, ale tí, ktorí ich majú ustavične v rukách.“ Plná knižnica 
neprečítaných kníh je nám viete na čo... Na dve veci. Hovorí sa, že človek sa môže nazývať 
múdrym, ak za život prečíta sto kníh. Som už v polovici. Ja, osobne, si prečítam každú knihu, 
ktorá sa mi dostane do rúk. Zlá kniha neexistuje, aspoň podľa môjho názoru. Zle napísaná áno, 
ale nie zlá kniha. Ľudia, ktorí už čo-to prečítali vedia, aký je medzi tým rozdiel. 

 Vážení prítomní, dovoľte mi na záver skonštatovať, že dnešná doba knižnému svetu moc 
nepomáha. Elektronika nahrádza papierové knihy, ale to nie je ono. Dnešné deti málo čítajú, 
považujú to za zbytočnosť. Chcela by som, aby sa povinné čítanie na školách bralo vážne, už len 
kvôli rozvoju rozmýšľania detí. 

 Ďakujem vám za pozornosť a váš čas.  

         Laura Minárová, III. AT 
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Knihy, ktoré sa oplatí si prečítať: 
 

 
Scott Cawthon a Kira Breed-Wrisley - The silver eyes 

Desať rokov po strašných vraždách v Freddy Fazbear's Pizza, ktoré otriasli celým mestom. 
Charlie, ktorej otec bol majiteľom tej pizzerie, a jej priatelia z detstva sa opäť stretli na výročie 
tragédie a ocitli sa v starej pizzerie, ktorá bola zamknutá a opustená roky. Keď objavia cestu 
dovnútra, uvedomia si, že veci už nie sú také, aké bývali. Skrýva sa tam temné tajomstvo. Štyria 
robotický maskoti vo veľkosti dospelých,  ktorí kedysi bavili deti, sa zmenili. Charlie a jej priatelia 
sa dostanú do takého nebezpečenstva, že skoro prídu o život a niektorý ľudia o ten svoj naozaj 
prídu. 
Ďalšie diely: The twisted ones, The fourth closet 
 
            Barbora Šimková, 1. K 
 
 
 

Colleen Hoover – IT ENDS WITH US 
Sometimes the one who loves you is the one who hurts you the most. 
Život Lily  nebol vždy ľahký, preto sa rozhodla presťahovať z malého mesta Maine do Bostonu, 
kde si plánuje otvoriť vlastný biznis – kvetinárstvo. Jeden večer sa 
na streche stretne s neurochirurgom Ryleom ktorý jej ihneď padne 
do oka. Z jeho príchodom sa všetko v Lilynom živote obráti, 
samozrejme k dobrému. Ryle Kincaid je tvrdohlavý, miestami 
arogantný ale taktiež citlivý. Lily ho nedokáže dostať z hlavy, je tu 
však menší problém, Ryle nechce vzťah ale ako to už všetci 
poznáme z iných kníh všetko sa zmení, dokonca sa rozhodnú 
zosobášiť. Čo by sa mohlo pokaziť? Všetko. Úplne všetko.  
Lily si už od pomerne mladého veku píše denník o ktorom Ryle 
nevie, kde rozprava o jej prvej láske Atlasovi. Atlas Corrigan bol od 
mala bitý svojou matkou a nevlastným otcom, takže asi vás veľmi 
neprekvapí že sa z neho stal bezdomovec. Lily sa mu rozhodne 
pomôcť, avšak nemá veľa možností ako mu pomôcť, keďže ešte 
stále býva s rodičmi ktorí o tom nesmú vedieť. Počas ich krátkeho 
vzťahu sa Atlasovi naskytne príležitosť bývať s jeho ujom ktorý 
býva v Bostone. Atlas sa rozhodne túto príležitosť využiť.  
Čo sa stane keď Lily uvidí Atlasa v reštaurácii, kde sa spoločne s Ryleom a jeho mamou rozhodnú 
navečerať? Vrátia sa jej spomienky na spoločne chvíle s Atlasom? Spomenie si na možno už 
zabudnuté city?  Ako na to Ryle zareaguje potom ako mu povie o Atlasovi? V koľkých smeroch sa 
ich vzťah zmení? Pre koho sa nakoniec Lily rozhodne? 
 
Bude aj pokračovanie: IT STARTS WITH US 

Michaela Ježíková I.K 
 
 
 
 

https://www.goodreads.com/author/show/5430144.Colleen_Hoover
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Colleen Hoover – UGLY LOVE 
Zoznámenie Tate a Milesa bolo veľmi nezvyčajné. Akademická študentka Tate sa prisťahovala ku svojmu 
bratovi Corbinovi, aby si dokončila magisterské štúdium v odbore Ošetrovateľstvo. Hneď v prvý deň sa 
pred ich bytom objavil opitý pilot. Zistila, že je to jeden z najlepších kamarátov Corbina – Miles. 
Samozrejme sa o neho postarala, no ani nepomyslela na to, že je to bude láska na prvý pohľad. Nezašli 
ani tak ďaleko, aby sa považovali za priateľov. Jediné, čo má Tate spoločné s Milesom je vzájomná 
príťažlivosť. Stretávali sa len kvôli intímnemu zblíženiu. On nechce 
lásku, ona na ňu nemá čas. Miles jej nastavil dve pravidlá, ktoré 
chcel, aby dodržala:  
Nikdy sa nepýtaj na minulosť a nikdy nečakaj budúcnosť. 
Mysleli si, že to zvládnu, no postupne sa všetko začalo rúcať. Tate sa 
viac a viac začala zaujímať o Milesovu minulosť. Jemu sa to 
samozrejme nepáčilo.  
Pravidlá sa začali porušovať. Tajomstvá sa prezrádzajú. 
“Láska“ sa stáva škaredou.    

         
 
 
 
 
 
 
 
 

     Simona Strašíková I.K 
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Historic Milestone in the British History 
The Queen Elizabeth II celebrated a Platinum Jubilee for 70 
years of service to the people of the United Kingdom, the 
Realms, and the Commonwealth. 
The four days of celebrations – from Thursday 2nd to 
Sunday 5th - included public events and community 
activities, as well as national moments of reflection on The 
Queen’s 70 years of service.  
The Queen’s Birthday Parade started on Thursday 2nd June 2022 at 11am. The colour was trooped 
by the 1st Battalion, Irish Guards, and more than 1200 officers and soldiers, together with hundreds of 
Army musicians and around 240 horses. 
  
Platinum Jubilee Beacons 
 
The United Kingdom’s long tradition of celebrating Royal 
Jubilees, Weddings and Coronations with the lighting of 
beacons continued for the Platinum Jubilee.  
A beacon chain, once used as a tool for communication, has 
now become a symbol of unity across towns, borders, 
countries, and continents. 
Over 1,500 beacons were lit throughout the United 
Kingdom, Channel Islands, Isle of Man and UK Overseas Territories. 
 
On Saturday 4th June 
Her Majesty The Queen, accompanied by Members of the 
Royal Family, attended the Derby at Epsom Downs. 
 
 
 
 
On Sunday the 5th June 
The longest street party to back garden BBQ’s and 
everything in between. Over ten million people across the 
UK were expected to be joining the celebrations to share 
friendship, food and fun.  
Lunches throughout the Commonwealth and beyond - 
from Canada to Brazil, New Zealand to Japan and South 
Africa to Switzerland.  

 

 

 

 

https://www.thejockeyclub.co.uk/epsom/events-tickets/epsom-derby/?nst=0&gclid=CjwKCAjwopWSBhB6EiwAjxmqDbJi3K-4PTvh31KlX7s5t68-AYn-DqLFbSVOLggAMb1iiq551ykGXBoCbscQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
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Historický míľnik v Britskej  histórii 
 
Kráľovná Alžbeta II oslávila platinové jubileum za 70 okov služieb obyvateľom Spojného kráľovstva, 
ríše a spoločenstva národov. 
 
Štyri dni osláv – od štvrtku 2.6. do nedele 5.6. -  zahrňovali verejné podujatia a verejné aktivity, ako 
aj momenty, ktoré odrážali 70 rokov kráľovninej služby. 
 
Narodeninový sprievod kráľovnej začal vo štvrtok 2. júna o jedenástej hodine. Vlajku niesol Prvý 
prápor, írska garda a viac ako 1200 dôstojníkov a vojakov, spolu so stovkami armádnych hudobníkov 
a približne 240 koňmi. 
 

Platinový slávnostný maják 

Dlhá tradícia Spojeného kráľovstva pri Kráľovských jubileách, svadbách a korunováciách  so svetlom 
majáka pokračovala aj pri Platinovom jubileu. Majáková reťaz, raz použitá ako nástroj na 
komunikáciu, sa teraz stala symbolom súdržnosti skrz mestá, hranice, krajiny a kontinenty.  
V celom Spojenom kráľovstve, na Normandských ostrovoch, na ostrove Man a na zámorských 
územiach Spojeného kráľovstva bolo rozsvietených viac ako 1 500 majákov. 
 
V sobotu štvrtého Júna 

Jej výsosť Kráľovná, sa zúčastnila v sprievode členov kráľovskej rodiny derby v Epsom Downs. 
 
V nedeľu piateho Júna 

Najdlhšia pouličná party až po záhradné BBQ a všetko medzi tým. Očakávalo sa, že cez 10 miliónov 
ľudí cez celú Britániu sa zúčastní osláv, aby sa podelili o priateľstvo,  jedlo a zábavu.  
Obedy boli v rámci celého Commonwealthu aj mimo neho – od Kanady po Brazíliu, Nový Zéland po 
Japonsko a Južnú Afriku po Švajčiarsko. 
 
                                                                       Slávka Kubánková, 3.AT 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

V Spojenom kráľovstve sú špecialisti na veľkochov 
pijavíc 

Pijavice pomáhajú: Pijavice môžu evokovať 
starovek a šarlatánstvo. Kedysi sa totiž používali 
na liečbu všetkých druhov ochorení od bolesti 
hlavy až po dnu. Ale aj v modernej medicíne 
môžu byť nezastupiteľné. Pijavice lekárske-ide 
len o jeden zo zhruba osemsto druhov pijavíc-
pomáhajú pri hojení kožných štepov aj obnovení 
krvného obehu v plastickej a rekonštrukčnej 

chirurgii. Po náročných operáciách môžu vznikať krvné zrazeniny a prišité tkanivo sa niekedy 
dostatočne neprekrvuje a nehojí. Chirurgovia zvyčajne dokážu spojiť dva konce tepny, 
pretože jej steny sú hrubšie, dajú sa relatívne ľahko zošívať. Žily sú však tenké, a najmä ak sú 
vážne poškodené, zošívajú sa veľmi ťažko. Keď je žilový obeh vážne narušený, krv smerujúca 
napríklad do znovu pripojeného prsta sa upcháva alebo stagnuje. Hrozí, že sa prst neujme. 
Vtedy môžu byť pijavice veľmi nápomocné. Nielen preto, že keď sajú krv, súčasne prekrvujú 
tkanivo, ale tiež preto, lebo ich sliny majú zhruba pätnásť rôznych enzýmov a proteínov proti 
zrážaniu krvi. Na BBC Two v dokumentárnej sérii Chirurgovia: Na hrane života   ( Surgeons: At 
the Edge of like) môžeme sledovať príbeh muža, ktorý pätnásť rokov po vyliečení z rakoviny 
pľúc žije s otvorenou ranou, lebo dutina v jeho hrudi sa nikdy nezahojila. Po tom, čo ho 
musia pre akútny zápal v rane previesť z rodinnej oslavy do nemocnice, podstúpi 
rekonštrukciu hrudnej steny. Počas dvanásťhodinového maratónu na operačnej sále mu 
odoberú svaly z chrbta a prišijú ich cez otvor na hrudi. Krvné zrazeniny by mohli spôsobiť 
odumretie svalov. Po operácii však na pacienta umiestnia dvanásť pijavíc a tie pomôžu 
tkanivu prežiť. Jednou z najväčších dodávateľov 
pijavíc pre nemocnice na celom svete je 
spoločnosť Bio Phatm v Južnom Walese vo Veľkej 
Británii. Ide o farmu s vyše storočnou tradíciou, 
na ktorej žije kolónia tridsaťtisíc pijavíc. Kŕmia  
ovčou krvou, no tie, ktoré majú ísť „operovať“, 
nechajú vyhladovať, až kým ich črevá nie sú úplne 
prázdne. To zaručuje, že na pacienta neprenesú 
nijaké infekcie. V minulosti boli pokusy vyrobiť umelé pijavice. Stáli by však stovky tisíc libier. 
To sa v porovnaní s približne desiatimi librami (asi dvanásť eur) za pijavicu neoplatí. Napriek 
tomu, že pijavica pomáha ľuďom zotaviť sa po operácii, po použití predstavuje biologické 
nebezpečenstvo a čaká ju humánne usmrtenie. Pijavice lekárske sú úspešné aj vo 
veterinárnej chirurgii, najmä pri diagnóze polycytémiavera, zriedkavej chorobe krvotvorných 
buniek v kostnej dreni, ktorá môže spôsobovať vznik krvných zrazenín. Skúma sa aj ich 
účinok na zmierňovanie symptómov osteoartrózy.                                 Patrícia Kuviková II. MP 



 

„Kozo-pavúky“, „pavúko-kozy“ z Utahu 
Vedci z Univerzity z Utahu chovajú geneticky modifikované kozy ich DNA je obohatená 
o gén pavúkov z rodu Nephila (priadz pavúkov je jedným z najpevnejších materiálov na 
svete). V kozom organizme sa prejaví 
v mlieku. Keďže z kozieho mlieka jej vedci 
získajú viac než od tisícov pavúkov, môžu 
s ňou ďalej experimentovať. Skúšajú  nej 
vyrobiť super pevné textílie. Napr. 
nepriestrelné vesty, padáky ale aj nátery 
a gély. 

Hodváb z mlieka: 
Profesor genetiky na Štátnej univerzite 
Utah Rendy Lewis založil začiatkom tohto tisícročia farmu na „kozo-pavúky“ alebo 
„pavúko-kozy“.  Preniesli gén pre proteín pavúčieho hodvábu do genómu  kôz a zaradili 
ho pod rovnaký systém bunkovej regulácie ako ostatné mliečne bielkoviny. Vyrába sa iba 
počas laktácie a len vo vemene. Lewis v článku pre Ag Funder Network: 
„Naše kozy sú v podstate stroje na pavúčí hodváb, pretože z ich mlieka ho dokážeme 
vyextrahovať vo veľkom množstve a experimentovať s jeho využitím.“ 

Kozy do experimentu do experimentu zapojil preto, lebo ak by ho malo byť dostatočné 
množstvo napr. na oblečenia len od pavúkov, museli by ho produkovať miliardy pavúkov 
a na zber sietí by bolo treba stovky pracovníkov. Lewis ma mimoriadny záujem o zlaté 

hodvábne pavúky z rodu Nephila. Jeho siete sú 
mimoriadne pevné, elastické, odolné voči 
extrémnym teplotným  zmenám. Spočiatku sa 
Lewisovej farme darilo a kozy sa tam mali dobre 
no zhruba po desiatich rokoch sa doňho obula 
verejnosť, potom čo kozy predal Kanadskému 
poľnohospodárskemu múzeu v Ottawe. Výskum 
od vtedy pokračuje v tichosti. Výskum podporuje 

aj americké námorníctvo, ktoré má záujem o Lewisovu podvodnú sieť z pavúčieho 
hodvábu. Tá by mohla účinne zachytiť vrtule nepriateľských lodí. S jednou spoločnosťou 
pracuje na vývoji lekárskych implantátov z pavúčieho hodvábu, s ďalšou na textile pre 
outdorové športové oblečenie a inou na nepriestrelných vestách. 

Možno si pomyslíte, že experiment profesora Lewisa je hlúposť a zamyslite sa. Má to aj 
svoje pozitíva napríklad zmenšia uhlíkové stropu ako tie súčasné, ktoré sú vyrábané 
z ropy.          Silvia Benková, II.M 



 

Svet pastierov     

Pred 100 rokmi sa na Slovensku chovalo asi 
1 000 000 oviec, no dnes je to necelých 3 000. 
Vedecký pracovníci hovorili, že ovce netreba pásť, 
ničí to pôdu. Pastieri nechodili pásť s valaštičkou, 
ale poriadnou sekerou. Všetko čo na pasienkoch 
rástlo, muselo ísť preč. Pasienky boli udržiavané. 
Keď sa prestalo pásť, tráva rástla, dažďová voda 
po nej rýchlo stekala a strácala sa.  

Pani Iveta Zuskinová – etnologička, nám priblíži život pastiera. K jej práci ju priviedol jej  
starý otec. Od detstva ju brával na salaš, kde zaznamenávala rozprávanie bačov, valachov 
a vďaka nej sa zachovalo množstvo poznatkov.  Po štúdiu sa zamestnala v múzeu 
v Liptovskom Hrádku. Svoj prvý výskum robila u baču Petra Slosiara z Liptovskej Porúbky.  

Život pastierov a status baču                                       

Slosiarov otec bol bača, a preto malý Peter chodil na salaš od malička. Nebol dobre oblečený, 
chodil bosý hladný, bola mu zima a musel robiť. Deti postupne nadobúdali zručnosti 
a vedomosti a keď bolí väčší, mohli sa prihlásiť na kurz baču. Bača musel byť vzorom, musel 
mat poriadok. 

Ani bača ani pastieri celú sezónu nesmeli odísť zo salaša. Keď boli vysoko v horách, ženy 
s deťmi za nimi chodili raz do týždňa, v nedeľu, pešo. Doniesli im jedlo a čisté oblečenie. 
Museli byť patrične ustrojení a oblečenie muselo niečo vydržať. Oblečenie sa impregnovalo 
(namáčalo sa do srvátky), kvôli nepremokaniu v zlom počasí. Klobúky boli ako dáždniky. 
Pastieri potrebovali aj dobré krpce, museli byť z koše, zo starého vola. Bača bol vtedy vážený 
človek.  

Dobrý bačovia mali veľmi veľkú autoritu. Pripisovali sa im nadprirodzené schopnosti. 
Napríklad Ján Špendel dokázal neomylne nájsť zlodejov oviec, pomáhal ľudom, ktorí za ním 
prišli s nejakým problémom. 

Syr – bačova vizitka    

Bača Peter Slosiar, ako prvý na Slovensku 
zavádzal strojové dojenie oviec. Dojiť ručne bola 
ťažká práca a Slosiar nútil chlapov k hygiene. 
Zaujímavé je, že dnes sa ľudia vracajú späť 
k ručnému dojeniu. Jedná sa o snahu vyrábať syr 
ručne bez pasterizácie, lebo len vtedy obsahuje 
najdôležitejšie látky.  Hovorilo sa, že mlieko treba 
pasterizovať, aby sme z neho nemali ďalšie 
choroby, no rozbory nepasterizovaného mlieka dopadli na 100%.  Syr mal byť čistučký, 
obracal sa, prikrýval, chránil sa pred muchami, plesňami a musel dozrievať s peknou kôrkou. 
Čistý a poriadne urobený syr bol bačovou vizitkou.  



 

 

Zmeny hodnôt – od koliby k maringotke, 
od umelej hmoty späť k drevu 

Príbytkom pastierov bola koliba. V kolibe 
nebolo pohodlie, ale poriadok. Hlinené 
podlahy zametali, ako lôžka mali drevené 
prične, ktoré cez deň mohli využiť ako 
sedenie. V kolibe bolo ohnisko a vatra, ktorá 
im večer hriala nohy.  Tečúca voda tam 
nebola. 

Veľmi veľa sa zmenilo po roku 1948. Ľudom hovorili, že drevenice už nemajú hodnotu 
a treba nám štvorcové domy. Na drevenicu už nikto nedostal stavebné povolenie. Došlo 
k veľkej zmene hodnôt. Predtým si ľudia vážili pôdu, bola istotou prežitia. Presvedčili ich, 
choďte do priemyslu! 

Aj pastierstvo sa medzitým posunulo. Existovali poľnohospodárske družstvá, pastieri išli von 
z kolíb a začínali bývať v maringotkách. Fungovalo veľa výskumných ústavov. Ich pracovníci 
pastierom hovorili, že nesmú krájať syr na drevenom lopári a používať drevené putere, ale 
plasty a plechové nádoby. Nakoniec sa zistilo, že drevený riad je omnoho lepší ako umelá 
hmota. 

Ovce a ich cena, strava pastierov  

Pokiaľ chodil na ovce medveď, nebáli sa. 
Vykopali veľkú jamu, zastrelili ho 
a zahrabali. Ak šelma zabila ovcu, bača 
musel dať dôkaz, že to bola šelma. Každá 
ovca mala znak na uchu a bolo treba 
gazdovi priniesť aspoň ucho, alebo hlavu, 
inak musel bača škodu nahradiť.  

Strava na salaši bola skromná. Dostávali tzv. vyhnanô (zemiaky, múku, slaninu a údené 
mäso). Väčšinou varil bača a robilo sa jedno varené jedlo za deň. Chlieb dostal každý pastier 
na týždeň dopredu. Syr bol majetkom gazdov, pastieri ho jesť nesmeli. Patrila im žinčica. Na 
Jána, alebo svätodušné sviatky mali valašskú hostinu. Vtedy im dal gazda ovcu, tá sa opiekla, 
alebo z nej uvarili guláš. Na hostinu prišli aj manželky pastierov. 

 

 

 

 



 

 

Chov oviec v súčasnosti  

Nejde o žiadny veľký biznis. Pastierstvu a výrobe syrov sa často venujú predkovia starých 
bačov. No všetci si radi pochutnáme na kvalitnom syre a bryndzových haluškách.  

   

                  Jurkechová Elena, Kanaloš Adam III. EP   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ČUTKOVSKÁ DOLINA 
 

 

Známa a neznáma je prezývaná 
Čutkovská dolina, ktorá sa nachádza 
v krásnom tichom prostredí, 
neďaleko mesta Ružomberok. 
Spoznajte okrem okolia koliby aj 
všetky jej nádherné zákutia, 
tiesňavy a vodopády. 

 

 

 

Náučný chodník, ktorý vás prevedie celou dolinou má 10 informačných tabúľ, 6 
mostíkov a oddýchnuť si môžete na drevených lavičkách. 

Väčšina návštevníkov pozná atrakcie, 
ktoré sa nachádzajú v okolí koliby. 
Nájdete tu minizoo, rôzne adrenalínové 
atrakcie, rybník, romantickú vodnú 
nádrž/priehradu a tradičnú 
liptovskú drevenú kolibu U dobrého 
pastiera. 

 

 

 

 

 

 

             Karin Gromová, Kristína Kurišová III. AT 

https://www.ruzomberok.sk/
https://goo.gl/maps/nThU822MP22PZNeb8
https://www.udobrehopastiera.sk/


 

HYDROPÓNIA - 
pestovanie z budúcnosti 
 

Vedeli ste, že v budove bývalej 
telekomunikačnej ústredne uprostred 
Bratislavského sídliska Petržalka, je 
skrytá prvá hydroponická vertikálna 
mestská farma na Slovensku.  
Hydropóniu poznali už staroveké 
civilizácie. Je to vynález Egypťanov, praktizovali ho napríklad aj Mayovia. Aktívne sa 
využíva pri restovaní ryže, vtedy je často spojená s chovom rýb. 
 
Bez pôdy 
Hydropónia, pestovanie plodín bez využitia pôdy, umožňuje pestovať plodiny aj tam, kde to 
doteraz nebolo možné. Hydroponická farma sa nachádza v budove a vyzerá ako zo sci-fi 
filmu. V regáloch sú poukladané veľké nádoby, v ktorých cirkuluje voda a vzduch. Všetko sa 
monitoruje, každý týždeň sa dáva robiť rozbor vody a plodín. Keď niečo chýba, voda sa 
doplní o potrebné prvky a cirkuluje ďalej. 
 

 
Ideálny život 
Aby rastliny dokázali rásť, potrebujú šestnásť 
základných prvkov: napríklad draslík, fosfor, 
železo. Vďaka monitorovaniu vedia 
v Hausnature o svojich rastlinách úplne všetko 
a dokážu zabezpečiť ich rovnakú kvalitu počas 
celého roka. Úroda je celoročná, neovplyvňujú ju 
ročné obdobia. Na farme zbierajú údaje 
o rastlinách. Dokážu presne určiť, ako sa ktorá 
bude vyvíjať a aké budú jej výživové hodnoty.  

 
Koniec sveta 
,,Celoročne pestujeme čerstvú zeleninu, ktorá necestuje stovky kilometrov. Zozbierame ju 
a hneď v ten deň alebo na druhý je u zákazníkov. Našou filozofiou je dodávať zeleninu 
v okruhu päťdesiat kilometrov od Bratislavy.“ Hovorí zakladateľ farmy Filip Toška.  
 
Veľa svetla 
Hydroponické pestovanie sa na prvý pohľad môže zdať energeticky náročné. Z hľadiska 
získaných benefitov je to však stále prijateľné. Na Slovensku sa dá využívať zelená energia 
z obnoviteľných zdrojov či solárne panely. Je veľký predpoklad že o tri až päť rokov bude 
vývoj solárnych panelov oveľa ďalej a tak budú môcť farmu prevádzkovať len zo solárnej 
energie. Moderná hydropónia a vertikálne pestovanie otvára nové príležitosti. Vďaka ním sa 
môže urodiť ovocie a zelenina aj v nehostinných podmienkach púšte či výskumnej polárnej 
stanice. 
 
 
         Michaela Šutáková, I.Z 
 



 

Nechcení návštevníci v našich záhradách – vošky a iné potvorky 

Aj vaše rastlinky v záhrade nevyzerajú tak, ako by ste si predstavovali, napriek tomu, že sa mi 
venujete? Problém môžu byť vošky a iní škodcovia. Vošky majú v zdravom ekosystéme veľa 
predátorov a preto je potrebné ich udržať a prilákať do našej záhrady. 

Niekoľko tipov ako si poradiť: 

• Vylúčte používanie pesticídov a obmedzte množstvo prezumujúcich vošiek v 
skleníkoch a záhradách. 

• Umiestnite Žlté lepové doštičky do porastu rastlín. 
• Preventívne použite kvapalné listové hnojivo PREV-B2 s obsahom bóru. 

Toto hnojivo obmedzuje napadnutie škodcami ako sú vošky, kohútiky, molice, strapky 
a roztoče. 

• Nasaďte predátora Aphidius colemani. Jedna samička Aphidius colemani parazituje 
okolo 300 vošiek. Samičky osičky kladú svoje vajíčka do vošiek, kde prebehne celý 
vývoj larvy a kukly. 

• Použite biologický insekticíd NeemAzal, ktorý zastavuje požerovú aktivitu škodcov 
už za niekoľko hodín po aplikácii a za niekoľko dní sa populácia ďalej nevyvíja a 
skolabuje. Lacnejšia variant je Karanimba Mikro, doplnená o ďalšiu zložku, s menším 
množstvom nimbového oleja. Prípravok na báze listového hnojiva obsahujúci 
nimbový a tiež karanja olej.  

• Vytvorte si výluh z quassiového dreva. Toto drevo pochádza z tropického kríku 
Quassia amara. Tento tropický ker Quassia amara vo svojom dreve obsahuje horké 
látky quassin a neoquassin, ktoré majú insekticídne účinky proti rade škodcom 
kultúrnych rastlín. 

• Ďalšie biologické prípravky proti voškám nájdete tu: Biologická ochrana proti 
voškám. 

NEEMAZAL T/S - Nimbový olej 

 Rastlinný insekticíd proti žravým a savým škodcom 
 Pásavke zemiakovej, voškám, moliciam, roztočom a strapkám 
 Z tropickej rasliny Azadirachta indica 
 Vysoká účinnosť 
 Žiadne rezíduá (zvyšky) 
 Šetrný k ostatným živočíchom 
 Neškodný pre včely, lienky a ostatných predátorov 

Lepové doštičky žlté 

 Lapače záhradných škodcov 
 Do skleníkov, záhrad a na polia 
 Na signalizáciu a odchyt škodcov 
 Vynikajúca biologická ochrana a signalizácia 



 

NATURA Symfónia lesk 3 v 1 

 Unikátny hotový postrek na báze prírodných látok 
 Dodáva rastline výživu 
 Chráni rastlinu proti škodcom 
 Zabezpečuje rastlinám krásny lesklý vzhľad 

CoCana - Kokosové mydlo 

 CoCana - Kvapalné draselné kokosové mydlo 
 Kuratívna ochrana proti múčnatke 
 Ochrana proti roztočom, moliciam, červcom,  

kohútikom a voškám 
 Zlepšuje penetráciu a účinok ochranných prípravkov 
 Prípravok schopný kuratívne liečiť silné napadnutie porastu 
 viniča múčnatkou 
 
 
 
 

                                                                                      Dvorská Katka, Rolková Karolína, I. Z 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Skladovanie ovocia a zeleniny počas leta  
Je to naozaj celkom jednoduché, len musíte vedieť, že nie všetky druhy ovocia a zelenina sú 
kompatibilné a môžu byť uskladnené tesne vedľa seba. Niektoré výrobky emitujú plyn etylén, 
ktorý je akýmsi prirodzeným hormónom rastliny a tým pomáha ovociu dozrieť. Ostatné 
ovocie a zelenina môžu byť citlivé na tento plyn a skôr, než by sa to stalo za prirodzených 
podmienok, sa začnú kaziť. Ak ukladáte jablká s 
banánmi či baklažán s paradajkami, práve ste zistili, 
kde je chyba v ich skorom kazení sa. 

Existujú totiž 
určité plody, 
ktoré by sme 
vôbec nemali 
oplachovať predtým, než ho odložíme do mraziaka. 
Umývanie je dobré, ale len tesne pred 
konzumáciou. Ak ovocie umyjeme a vložíme do 
mrazničky, pridáme mu zbytočnú vlhkosť a tá 
urýchľuje jeho rozpad. Ak sa umývania vzdať 
nechcete, poriadne ho predtým vysušte, napríklad 
aj v papierových utierkach. Na ovocie netlačte, lebo 
z takých malín, jahôd či z čerešní spravíte skôr 
džem. Roztok na premytie si pripravte aj s kvapkou 
octu, čím v konečnom dôsledku predĺžite životnosť 
ovocia, pretože ocot ničí plesne aj baktérie a ovocie 

osvieži . 

Medzi najdôležitejšie faktory pri 
správnom uskladňovaní potravín 
patria: 

1) teplota vzduchu  2) vlhkosť vzduchu    

 3) spôsob uloženia 4) čistota skladu. 

  

 

 

       

Kavčiaková                                                                                               
Simona, II.MP 

Môže uložené 
spoločne 

Nesmiete ukladať 
spolu 

jablká nezrelé banány 
avokádo zelené fazuľky 
zrelé banány ružičkový kel 
melón kapusta 
 kiwi brokolica 
mango sladké zemiaky 
 nektarinky mrkva 
papája karfiol 
marakuja brokolica 
broskyne petržlen 
hrušky listová cvikla 
kaki uhorky 
banány špenát 
slivky baklažán 
paradajky listová zelenina 
marhule okra – ibištek jedlý 



 

Navrhovali: 

Martina Kyšová 
a Richard Panoušek z 
I. Z 

 

 

 

 

 

             Praktické kraťasy  

 

- 3 druhy : 3 možnosti výberu :D  

 

- mnoho funkčných a veľmi praktických  

vreciek na rôzne využitie 

 

 

 

 

Haori Kimono  

 

- krátke alebo dlhé rukávy + vrecká 

-dizajn 1: mesiac + nočné morské vlny + bubliny 

- dizajn 2: kvetiny Dianthus Caryophyllus 

 

Klobúky  

 

-dizajn 1: Traktor nášivka 

- dizajn 2: Včielka 

- dizajn 3: Logo školy 
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> kolekcia Včelička :) 



 

Ohnivá líška 
 Sotva dvanásť ročný chlapec sa predieral húštinou vysokej trávy, ktorá sa 
rozprestierala všade vôkol neho. Jeho maličké telo prestávalo zvládať váhu, ktorú so sebou 
mal, aj keď to bol len malý batôžtek naplnený jedlom a nádobami s vodou. Jeho maličká 
rúčka, s hlbokou ranou na predlaktí, zvierala nôž, ktorým si presekával cestu, aby sa 
nezamotal, pretože to by znamenalo jeho koniec. Avšak aj napriek všetkej snahe sa mu 
podlamovali nohy únavou. Cestu mu znepríjemňovala aj zhoršená možnosť vidieť, za čo 
mohli jeho dlhšie gaštanové vlasy, ktoré mu padali do očí. Avšak nemohol spomaliť, nemohol 
sa zdržať.   

Netušil, koľký deň je na úteku a pre svoje dobro to aj prestal počítať. Pretože to by 
znamenalo, myslieť na udalosť, ktorá ho donútila hrať tento beh o život.  

... 

V tú noc bola obloha krásne jasná a biely kosák na oblohe všetko osvetľoval. Prvá vec, ktorú 
si všimol po zobudení bol hustý dym, ktorý sa valil odvšadiaľ. Následne hlasný krik, ktorý 
patril desiatkam rôznych hlasov. Rýchlo vybehol k oknu, aby videl čo sa stalo. Pri pohľade von 
zdeseným nemo vykríkol.  

Všetko okolo neho horelo. Jeho dedina, jeho susedia, jeho domov. Nebolo strechy, z ktorej 
by neunikali sivasté pásiky a nebolo cesty, ktorá by nebola označená krvou. V susednom 
okne zbadal, čo spôsobilo túto pohromu.  

Tvor vo veľkosti medveďa s hrubou kožou farby polnočného svitu. Šľachovité vypracované 
ruky zdobili dlhé jedovaté pazúry, ktoré boli schopné odťať hlavu akémukoľvek tvorovi. 
Avšak najdesivejšie zo všetkého bola jeho hlava pripevnená hrubým krkom k zvyšku tela. Oči 
bez viečok akoby prevzaté od plazov sledovali okolie inteligentným pohľadom. V zraku sa 
zrkadlila až neľudská krutosť, keď svojimi pazúrmi pošpinil zem šarlátovou krvou svojho 
nepriateľa. Jej vôňu vsakoval svojím veľkým splošteným nosom, ktorý sa nachádzal nad 
masívnymi ústami plnými dlhých bielych tesákov. Tieto tvory, boli vytvorené na zabíjanie.  

Bol by takto stál dlho, dokým by ho tie besy z nočných môr neroztrhali, avšak z paralýzy ho 
vytrhol akoby dotyk na ramene. Avšak, keď sa poobzeral, nikde nikto nebol. Ale aj toto malé 
vyrušenie ho donútilo k pohybu. Nevedel ako mu to napadlo, avšak zohol sa po batoh dal do 
neho potraviny, za opasok si dal nôž a začal utekať bočným vchodom.  

Chvíľu utekal, predieral sa drevenými plotmi ako temným labyrintom. Už sa zdalo, že sa mu 
podarilo ujsť hrôzam, ktoré plienili jeho domov, no zrazu sa mu pred očami ako veľká 
neprekonateľná hora zjavil jeden z nich.  

Ale vyzeral nejako inak... zatiaľ čo sa v očiach zvyšných ako veľká olejná škvrna rozprestierala 
zlosť a krutosť, tak v očiach tohto bola neha.  



 

„Oh, aký si maličký, utekáš?“ ozvala sa stvora. Už k nemu naťahovala svoje dlhánske ruky, 
akoby chcela ukončiť jeho život, keď zrazu sa jej jantárovými očami mihol tieň ľútosti.  

Netrvalo ani dva nádychy a na ruke chlapca sa objavila hlboká ryha. Avšak nebola urobená 
jedovým pazúrom akoby bol čakal, lež nožom, ktorý mal po boku, no v tej chvíli ležal v kaluži 
krvi.  

„Rana nie je hlboká, nevykrvácaš. Ale musíš sa ponáhľať, o pár chvíľ prídu na to, že si ušiel. 
Ale neboj sa, budem sa snažiť ich zavádzať tak dlho, ako budem môcť.“ 

„Prečo to robíte?“ ozval sa po prvýkrát jemný hlas chlapca. Pre uši netvora bol sťa jemný 
dotyk lupienkov ruží.  

„Pripomínaš mi moje maličké, bola som od neho odlúčená.“ Krvavá škvrna na tráve sa začala 
miešať so slzami netvora.  

„Bež, utekaj, neobzeraj sa. Zachráň svoj život.“ To boli posledná slová, ktoré si z toho dňa 
pamätal.  

... 

Z myšlienok ho ako bodnutie včely prebrala silná bolesť v lýtku. Obzeral sa čo ho zranilo, 
avšak nenašiel žiadnu krv ani škrabanec. Až keď si čupol a prehmatal miesto odkiaľ prúdila 
bolesť, pochopil, že aj keď musí pokračovať ďalej, jeho telo to nedokáže. Kŕč ho premohol 
a jeho nohy jasne dávali najavo, že už neurobia ani krok. Rýchlo si v hlave zrovnal, aké 
možnosti má. Mohol tam ostať ležať a nechať smrť nech si ho vezme alebo sa vzchopiť 
a nájsť si aspoň malý úkryt. A to bola možnosť, ktorú si vybral. Chytil sa za vysokú trávu okolo 
seba a pomaly sa plazil dopredu. Síce za sebou nechával veľké trsy trávy, ktorá sa zlomila pod 
jeho váhou, ale to ho nezaujímalo. Jediné podstatné bolo posúvať sa vpred, nestáť na 
mieste, lebo keby tak urobí je to jeho koniec.  

V moment, keď sa deň začal striedať s nocou a obloha vymenila svoj belasý šat za tmavšie 
farby, sa okolie okolo mladého hrdinu začalo meniť. Tmavozelenú farbu trávnatých porastov 
vymenili rôzne odtiene červenej, oranžovej a žltej. Na horizonte sa začali objavovať prví 
drevení velikáni, ktorí strážili les okolo seba. Ani ich farba nebola typická akoby každý čakal. 
Kmene stromov boli pokryté rôznymi odtieňmi čiernej a sivej, sťa zhorené dvere premenené 
na popol. Ale nie je sa čomu čudovať, na prvý pohľad by nik neuveril tomu čo vidí. Listy 
stromov boli rovnako sfarbené ako tráva pod nimi -  do farieb ohňa.  

Čím sa chlapec približoval k tomuto tajomnému lesu, tým viac ho napĺňali obavy.  

„Je to správne rozhodnutie? Nebudem tam ako v pasci?“ hovoril si. Avšak keď už bol na 
dotyk k prvému z čudesných rastlín, jeho telo rozhodlo za neho a upadol do hlbokého 
spánku, ktorý už dlho postrádal.  

Pokračovanie v budúcom čísle...           Slávka Kubánková, III. AT 



 

Zaujímavosti o Slovensku: 

• Štátna mincovňa v Kremnici je najdlhšie pracujúci výrobný podnik na Slovensku. 
 

 

 

  

• Aj na Slovensku máme takzvaný Slovenský čínsky múr. Dlhý je asi 60 kilometrov a tiahne 
sa od vrchu Sitno až k rieke Ipeľ. 

• Na našom území do dnešnej doby evidujeme 6-tisíc  
preskúmaných jaskýň. Jednou z najväčších, najdlhších a  
najkrajších jaskýň je Demänovská jaskyňa. Nachádza sa v oblasti 
 Demänovskej doliny v Nízkych Tatrách.  
 
 
 

• Slovenský jazyk je tiež známy pod pojmom ,,Slovanské Esperanto“. Je považovaný za jazyk, 
ktorému rozumejú aj ostatné slovanské národy. Medzi sebou sa dokážeme dorozumievať 
bez väčších problémov. 

• Andy Warhol je americký pop art maliar, ktorého rodičia 
pochádzali so Slovenska. V Medzilaborciach sa tiež nachádza 
múzeum moderného umenia, ktoré je venované jeho 
pamiatke.  
 

 
• Na Lomnickom štíte  sa nachádza najvyššie položená botanická 

záhrada v strednej Európe (vo výške 2634 m n.m.) 
• Kraľovany – dedina, kde v zime nevychádza slnko. Vrch 

Kraľovianska Kopa, ktorý  sa týči južne od dediny do výšky 
1187 m n. m, zabraňuje priamemu slnečnému žiareniu v obci 
počas zimných mesiacov. 

 
 

• Viktóriine vodopády či Niagarské vodopády pozná celý svet. Pekné 
kúsky však môžeme obdivovať aj na Slovensku. Ten najvyšší nájdete 
vo Vysokých Tatrách. Reč je o Kmeťovom vodopáde, ktorý meria 
80 metrov.  

 



 

Kam na výlet? 

Najdlhší visutý most sveta  na Morave. 
• atrakcia, ktorá očarí najmä milovníkov adrenalínu a hôr 
• Lávka“ s dĺžkou 721 metrov sa nachádza na Dolnej Morave. 
• Pri plánovaní výletu je však nutné myslieť na otváracie hodiny. Most je otvorený iba vo 

vyhradenom čase.  
• Poplatok za základné „mýto“ bude turistov stáť 350 korún, teda takmer 14 eur. 

  

__________________________________________________________________________________ 

Prírodné Inhalatórium na slanú vodu 
Kde: Oravská Polhora  Časová náročnosť: približne 30 minút. 

Ak vás tento rok nečaká dovolenka pri mori, stačí, ak sa postavíte k 
altánku a ovanie vás vôňa ako pri mori a dýchanie tu má aj blahodárne 
zdravotné účinky. Mikroklíma Inhalatória sa totiž podobá tej morskej. 

___________________________________________________________ 

Paddleboard na Liptovskej Mare 
Šport, ktorého krása spočíva v jednoduchosti – výbavou na jeho vykonávanie je veľká doska 
podobná surfovému longboardu a predĺžené veslo slúžiace k pohybu na vodnej hladine. Aby 
ste si užili tento výlet, nepotrebujete špeciálnu kondíciu ani športové skúsenosti.  

Na čo sa pripraviť pred touto aktivitou: 

•  teoretické školenie s praktickou ukážkou techník správneho pádlovania 
•  v cene variantu je aj zapožičanie kompletného výstroja vrátane záchrannej vesty a 

vodotesného vaku na doklady  
• v rámci výletu sa môžete tešiť aj na príjemný piknik priamo na vode a spomienkovú 

fotografiu zadarmo 
• cena: 19-25 eur 
•  
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