
NEWS SO ŠTUDENTOM

DO MŇA
NAHLIADNI



 
pán učiteľ Michal Bizík

„Medzi knihy, ktoré by som odporučil určite patrí kniha Aké drahé je zdarma
od Dana Arielyho alebo Znalostný manažment od Ikurija Nonaku.“

OPÝTALI SME SA NAŠICH PEDAGÓGOV
MESIAC KNÍH

Už roky mesiac marec spájame nielen s príchodom jari, ale aj s knihami. Kniha je najväčší
priateľ človeka. Od nepamäti patrí medzi neodmysliteľných spoločníkov mladých či
starých. A najmä v tejto ťažkej dobe, veľa z nás začalo viac čítať, aby sme si aspoň na
chvíľočku oddýchli od tejto pandemickej situácie, ktorá je medzi nami už pár rokov. Preto
sme sa rozhodli, prispôsobiť aj náš článok tejto tematike. Článok sme zamerali na knihy,
ktoré by naši pedagógovia odporúčali prečítať si. 
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„Akú knihu by ste nám
odporučili prečítať si?"

"Akúkoľvek, ktorá vás baví, ktorá vám urobí dobrú náladu, vie vám dať životnú
múdrosť, alebo len poskytne relax." pani riaditeľka Gabriela Pažická

„Ako učiteľka slovenského jazyka odporúčam prečítať si
aspoň jedno maturitné dielo.“

pani učiteľka Monika Hriníková
„Ak by som mal odporučiť niečo, čo posunie vzťahy a život
dopredu, tak potom knihu od Ľubice Mišíkovej Milosť pre
Gregora Mocha.“

„Ako Monika Hriníková odporúčam prečítať si akúkoľvek
knihu o spoločenskej etikete, pravidlách slušného správania.“

Natál ia Sirotová

„V tejto ťažkej dobe niekomu z Vás pomôže kniha od Matta
Haiga Prečo zostať nažive. Viacerých z Vás by mohla zaujať
kniha od nemeckej spisovateľky Anny Seghers Siedmy kríž.“

pani učiteľka Andrea Mičianová

„Z kníh, ktoré som prečítala odporúčam Malé ženy od Louisy
May Alcott, nadčasový príbeh o obyčajnom živote so všetkými
jeho aspektami.“ pani učiteľka Katarína Bourgeois
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„Knihu, ktorú by som Vám odporučila by bola z dielne
Roberta T. Kiyosakiho s názvom Bohatý otec - chudobný
otec. Knižka vám môže pomôcť rozvíjať finančnú
gramotnosť i podnikateľského ducha.“ pani učiteľka Jana Palfyová

pani učiteľka Katarína Harantová

„Knihu, ktorú vrelo odporúčam prečítať si je určite kniha
5 základných ľudských zručností od Dal Carnegie.“

Odporúčam prečítať si nejakú ucelenú časť Biblie, napríklad jedno celé evanjelium
od začiatku až do konca. Možno viacerých z vás prekvapí, aký z toho budete mať
zážitok. Bez ohľadu na to, či ste, alebo nie ste veriaci. Jednoznačne to patrí k
základnej literatúre. pani učiteľka Janka Pajgerová

Vám, ako mladým ľuďom narodeným dávno po roku 1989
by som určite odporučil niektorú z "dánoviek" napríklad
Básnik, ale aj mnohé iné. Sú tam určité, síce kruté fakty,
ktoré vám môžu ukázať veľké neprávosti, stav
spoločnosti a polície tesne po roku 1989.

pán učiteľ Miroslav Malacha

Nedávno som dočítala knihu od Davida Attenbrougha Život na našej planéte. Ak
máte radi prírodu a uvažujete o tom, čo sme v minulosti robili pre našu planétu,
a čo môžeme robiť dnes a či vôbec ešte niečo môžeme pre jej záchranu urobiť, tak
si ju určite prečítajte.

pani učiteľka Janka Rotterová

 "Akú knihu ste čítali naposledy
alebo momentálne čítate?"

Musím povedať, že momentálne nemám presne vymedzený žáner.
Prečítam si všetko, čo má zaujme, pobaví a prinesie pozitívne
myšlienky.

pani riaditeľka Gabriela Pažická

„Teraz veľmi čas na knihu nemám, tak
čítam aspoň časopis Zázračná planéta."

pán učiteľ Michal Bizík

Mám toho rozčítaného viacej, ale spomeniem
možno životopisnú knihu Váňa, kráľ koňaku o
legendárnom českom žokejovi.

pani učiteľka Janka Pajgerová



 

Momentálne čítam, resp. mám rozpočúvanú audio knihu od českého
autora Jana Hornicka: Čarostrelec. Je to historická detektívka z
drsného českého severu v Jezerských horách. Okrem historických
súvislostí tej doby je kniha veľmi pútavá a napínavá. Veľmi
odporúčam 
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„Práve dnes som si kúpila knihu Povesti o slovenských
hradoch, ale ešte som ju nezačala ani čítať. Čítam, či skôr
listujem v knihe o živote našich predkov: Ako sme kedysi žili."

pani učiteľka Monika Hriníková

Čítam veľmi rada a vždy mám rozčítaných niekoľko kníh - v slovenčine aj  v
nemčine. Momentálne mám na nočnom stolíku knihu Karel. 

pani učiteľka Andrea Mičianová

pani učiteľka Katarína Bourgeois

Naposledy som čítala knihu Veľký Gatsby od Francisa Scotta Fitzgeralda v angličtine.
Odporúčam, kniha má všetky atribúty dobrej knihy, dej, zápletka, napätie, romantiku a
privedie vás k zamysleniu sa nad jej posolstvom. Navyše si zlepšíte angličtinu. Dielko
je aj sfilmované a Veľkého Gatsbyho vo filmovej podobe stvárňuje svetoznámy Leonardo
Di Caprio.

pani učiteľka Jana Pálfyová

pani učiteľka Katarína Harantová

„Knihu, ktorú som naposledy čítala bola Moc nášho podvedomia
od Dr. Joseph Murphy."

Teraz mám rozčítaných viacero kníh, tak ako vždy, napr. Ľudskosť. „Optimistická história ľudstva“
od Rutgera Bregmana, tiež „Príbehy pre potešenie duše“ od Bruna Ferrera, „Atlas šťastia“ od Helen
Russell alebo knihu od Johna Kottrea „Takto to u nás nerobíme“. No a keďže času je málo, tak ďalšie
tituly ešte len čakajú na svoj deň. pani učiteľka Janka Rotterová

Prednedávnom som dočítal detektívne poviedky od českej
spisovateľky Inny Rottovej s názvom "Dcéra atraktivního
nebožtíka". Sú to príbehy súkromnej detektívnej kancelárie, kde
hlavnou postavou je dôchodkyňa pracujúca v tejto detektívnej
kancelárii, ktorá so šarmom a hravosťou vyrieši každý zapletený
príbeh.

pán učiteľ Miroslav Malacha

„Toľko kníh, tak málo času.“ 
Frank Zappa
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Srdečne vás pozdravujeme, milí naši čitatelia.
 
Práve ste sa začítali do nášho tretieho vydania školského časopisu
News so študentom. Keďže je to prvé číslo v tomto kalendárnom roku,
chceme vám v mene celej našej redakcie popriať rok priaznivý,
pokojný, plný lásky, radosti zo všedných vecí a hlavne rok plný dobrých
správ. Prvou dobrou správou v našom čísle je, že prichádza jar a s ňou
veľa možností na aktívne trávenie voľného času, či už vo svojej
záhradke, so svojou rodinou, so svojimi zvieracími miláčikmi alebo len
tak sami, s dobrou knihou v ruke. 
Práve na knihy sme sa opýtali našich vyučujúcich a oni sa veľmi
ochotne podelili o tituly, ktoré ich v poslednom období zaujali, alebo
tituly, do ktorých sa chcú zahryznúť, alebo ich túžia dočítať.  Možno si
medzi nimi aj vy nájdete svoju inšpiráciu a mesiac marec sa stane aj u
vás mesiacom dobrej knihy. 
V prírode sa môžete započúvať do piesní dvoriacich si vtáčikov, alebo
si môžete pustiť niektorý z našich, starostlivo pripravených, playlistov.
Pre záujemcov o IT svet tu máme článok o hre S.T.A.L.K.E.R, ale aj
niekoľko zaujímavostí o sociálnej sieti FACEBOOK. Nezabúdame ani na
tých, ktorí majú radi sladké. Podľa nášho receptu si môžete pripraviť
chutný zákusok, alebo ho môžete nenápadne zasunúť do kuchárskej
knihy a dúfať, že si ho pečeniachtiví členovia rodiny všimnú, vyskúšajú
ho a ponúknu vás.
Odporúčame vám tiež prečítať si vynikajúci článok od majstra sveta v
lukosteľbe, ale aj od obdivovateľa tajomstiev vesmíru. Dozviete sa čo si
pre vás na nasledujúci mesiac pripravili „hviezdy“, kam zobrať svoje
dievča alebo chlapca na rande a mnoho ďalšieho. 
V mesiaci marec si pripomíname aj Medzinárodný deň žien, preto v
mene celej našej redakcie prajeme všetkým našim čitateľkám veľa
zdravia, lásky a pohody.
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PLAYLIST Patrik Kocemba
Martin Káčer

„Hudba je liekom na trápenie duše.“ 
Quintus Horatius Flaccus 5

Vypočujte si viac:



Facebook
Facebook vznikol v roku 2004 na univerzite Harvard, kde ho jeho zakladatelia Mark
Zuckerberg, Chris Hughes, Dustin Moskovitz a Eduardo Saverin pôvodne využívali k
vzájomnému zoznamovaniu spolužiakov. Názov vznikol od papierových letákov
Facebooks, ktoré slúžia na zoznámenie a informujú študentov prvých ročníkov
amerických univerzít. Keď svoj profil na Facebooku vytvorila polovica študentov
Harvardu, rozšíril sa Facebook na ďalšie prestížne univerzity ako Yale či Stanford a od
roku 2006 bol Facebook sprístupnený aj pre verejnosť. Na danú sieť sa môže
zaregistrovať každý zadarmo, avšak od 11. augusta 2006 si môže účet založiť len osoba
staršia ako 13 rokov.
Spoločnosť Facebook v roku 2012 vstúpila na burzu cenných papierov a od vstupu na
burzu sa trhová hodnota zdvojnásobila. Facebook je v súčasnosti najväčšou sociálnou
sieťou a počet aktívnych mesačných užívateľov presiahol 2,7 miliárd. Sieť, ako ju
poznáme dnes, nám umožňuje komunikovať pomocou správ, videohovorov, alebo
môžeme zdieľať fotky či videá. Neodmysliteľnou súčasťou je tlačidlo "páči sa mi to",
známy ako palec hore. Momentálne vlastní Facebook viacero iných sociálnych sietí ako
Instagram, Facebook Messenger, WhatsApp a Snapchat. 

APPKY Peter Kašík
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Najväčšia sociálna sieť

"Urobte svoj malý kúsok dobra tam, kde ste; 
práve tieto malé kúsky dobra dohromady 

ohromia svet." 
-Desmond Tutu



Hra sa odohráva v Černobylskej zakázanej zóne po druhej katastrofe v roku 2006. Teraz
je ale rok 2012 a my sa ocitáme v koži neznámeho muža Marked One, ktorý dostal meno
podľa tetovania S.T.A.L.K.E.R. čo má na ruke. Marked One si nič nepamätá, jediná vec,
ktorú vie, je, že má zabiť muža menom Strelok. Strelok je v zóne niečo ako legenda,
jediný človek, čo sa dostal do stredu zóny a vrátil sa odtiaľ živý. Marked One, ale nikoho
nepozná a jediný, na koho sa môže ako tak spoľahnúť je lokálny obchodník Sidorovitch.
Sidorovitch mu zadáva misie, ktoré plní a postupne sa dopracováva k stredu zóny a k
svojmu cieľu. Jeho cestu mu však znepríjemňujú rôzni ľudia a anomálie. Od roku 2008,
kedy sa prví ľudia dostali na územie zóny, ubehli už 4 roky a počet stalkerov sa
nespočetne zvýšil. Postupne zónu začali kolonizovať a vytvorili si frakcie. Každá frakcia
má svoje záujmy a svoje nezávislé ciele. Počas priebehu hry sa Marked One stretne s
každou frakciou aspoň raz.

PC HRY
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Tento mesiac venujem hre, ktorú som čistou náhodou našiel na internete. Bol to klasický
prázdninový deň a nudil som sa. Tak som si povedal, že si pozriem nejaké hry v zľave.
Ako som hľadal, našiel som práve tento titul v cene nie o moc väčšej ako 30 centov.
Teraz, po jej dokončení, by som za ňu dal aj 15 eur. 
S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl je hra vytvorená ukrajinským štúdiom GSC Game
World na námet nie až tak populárnej knihy (Roadside Picnic) a filmu (Stalker 1979).
Štúdio v tej dobe nebolo najpopulárnejšie a zapodievalo sa hlavne prekladom anglických
hier do ruštiny. Tento titul však štúdio pozdvihlo natoľko, aby sa z hry stala trilógia a old
school klasika.

S .T .A .L .K .E .R . Shadow of Chernobyl



8

Loners – sú to stalkeri, ktorí sa nenakláňajú k nijakej frakcii a zostávajú neutrálni.
Stalkeri si z tejto frakcie môžu robiť, čo chcú a kedy chcú.
Bandits – vyvrhlíci z rôznych frakcii, ktorí v zóne prežívajú z ostatných ľudí. Sú
agresívni takmer voči každému a nezamyslia sa dvakrát, kým stlačia spúšť.
Freedom – frakcia, ktorej členovia majú k zóne rešpekt a sú toho názoru, že zóna by
sa mala sprístupniť širokej verejnosti, aby sa s ňou ľudstvo naučilo spolu žiť a skúmať
ju.
Duty – presný opak freedomu. Členovia majú predstavu o zničení zóny, kvôli tomu, že
je príliš nebezpečná. Nesnažia sa ju objaviť, ale zahubiť.
Ecologists – Neutrálna frakcia. Poväčšine sú to vedci, ktorí nie sú bojaschopní, a
preto sa snažia udržiavať neutrálne vzťahy s ostatnými.
Mercenaries – Frakcia, ktorú zaujímajú hlavne peniaze. Podľa názvu si vieme vyvodiť,
že sú to vojaci na prenájom. Nehrajú na strany, ale na to, kto zaplatí viac.
Military – Ukrajinská armáda. Vyslaná štátom, aby zabránila vstupu ľudí do zóny a
úteku produktov zóny von. 
Monolith – v každej post apo hre musí byť minimálne jeden kult. Monolith túto úlohu
reprezentuje výborne. Sú to stalkeri, ktorí sa rozhodli spojiť do jednej frakcie s cieľom
brániť stred zóny a takzvaný Wish Granter (Monolith). Stalkeri z tejto frakcie sú
mimoriadne nebezpeční, hlavne preto, že okrem seba a svojich bratov, zaútočia na
všetko, čo im príde pod ruky.

Frakcie:
Inokedy by som sa frakciami nezaoberal, ale v tomto prípade je to výnimka. V tomto
prípade frakcie nie sú výberom menšieho zla. Každá frakcia v tejto hre má na zónu iný
pohľad. V hre sa stretneme s týmito frakciami:

Čo sa mi na frakciách v tejto hre páči je, že si nevyberáme medzi dvoma alebo troma
extrémami alebo medzi dvoma extrémami a jednou rozhodnou stranou. Každá, zo
spomenutých strán má niečo do seba a človek sa nad tým musí zamyslieť.

Druhý problém sú anomálie. Anomálie sú vedecky nevysvetliteľné abnormality, ktoré sú
životu nebezpečné a zóna sa nimi hemží. Napriek tomu, že žiadne sa voľne nepohybujú,
stále predstavujú hrozbu pre nepozorných stalkerov. Stačí jeden zlý krok a môžete sa
rozlúčiť so svetom. Anomálie však priniesli aj niečo pozitívne, artefakty. Sú to opäť
nevysvetliteľné telesá, ktoré nositeľovi dávajú rôzne schopnosti. Niektoré môžu zvýšiť
silu, iné znížiť efekt radiácie. Zóna má vďaka tomu neuveriteľnú atmosféru.



Osobný dojem:
Hra ma milo prekvapila. Za malú cenu som dostal približne 13 hodín skvelej zábavy. Hra
má nenapodobiteľnú atmosféru a nemilosrdné prostredie, kde nezáleží, že ste niekto
dôležitý. Nikto sa k vám nespráva ako k vyvolenému a nemá problém vás zastreliť.
Taktiež mnohokrát sa stane, že smrť hráča nie je jeho chyba, ale skôr len to, že bol v
zlom čase na zlom mieste. Tento fakt sa iba viac uplatňuje na spomenutej atmosfére a v
hráčovi vyvoláva pocit, že nie je neporaziteľný stroj, čo zhltne všetky nepriateľské náboje,
ale skôr obyčajný stalker ako všetci ostatní. Hra je pomerne ťažká a miestami aj nefér,
ale mne osobne sa to páči. Nie každému ale takáto náročnosť vyhovuje a to je
pochopiteľné. Hra na mňa pozitívne zapôsobila a určite plánujem prejsť aj zvyšné dva
diely.

Záverečné hodnotenie:

Príbeh: 6.5/10
Grafika: 7/10
Zvuk: 8/10
Dabing: 5/10
Gameplay: 8.5/10
Bugy: Počas doby hrania som sa stretol s mnohými bugmi. Hra má svoju temnejšiu
povesť o tom ako moc je nestabilná a v mojom prípade mi spadla možno raz. Pokiaľ, ale
ukladáte pravidelne a crash vám nezmaže uložené hry nič sa nestane, pretože hra sa
načítava relatívne rýchlo. S bugom, ktorý by hru urobil nehrateľnou som sa nestretol a je
to veľmi nepravdepodobné. V najhoršom prípade som stratil asi 1 hodinu hrania, čo
nebolo príjemné, ale čo už. Lukáš Piala
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ŠPORT Maroš Tlacháč
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Čo je vlastne lukostreľba ? 
Lukostreľba je šport, ktorého hlavnou úlohou je trafiť sa čo najpresnejšie do stredu
terču, alebo najviac bodovaného miesta, takzvanej zóny a tá je väčšinou pri 3D
lukostreľbe. Strieľa sa z rôznych vzdialeností, ktoré závisia od podujatia alebo
organizácie, podľa ktorej sa strieľa. Je to olympijský šport, pri ktorom treba mať dobre
naučenú techniku, aby sme vedeli opakovať dobré výstrely, ale ešte podstatnejšia je
psychika, ktorá hra úlohu pri veľkých podujatiach, kde môže byť pokojne 100 strelcov v
danej kategórii a je tam veľký psychický nátlak.

Aké vybavenie potrebujete? 
Vybavenie záleží hlavne od toho, akú kategóriu sa
rozhodnete strieľať. Kategórie sú v každej organizácii
podobné a väčšinou ide len o iné pomenovanie, alebo
len minimálne rozdiely v pravidlách. Medzi
najznámejšie organizácie paria: HDH-IAA (HDH
International Archery Association), IFAA (International
Field Archery Association), WA (World Archery
Federation). Ak chceme strieľať len tak rekreačne alebo
aj nejaké súťaže, tak potrebujeme samotný luk, ktorý
môže byť klasický dlhý anglický luk,  môžeme ho poznať
napr. z filmu Robin Hood. Reflexný luk, ktorý sa od
toho klasického odlišuje zahnutím ramien na jeho
koncoch a nie je čisto z dreva, takže môžu jeho ramená
obsahovať karbón, ktorý pomáha rýchlosti luku. 



Olympijský luk, ktorý určite poznáte zo sledovania letných olympijských hier, má
kovový alebo karbónový stred tela (madlo) a ramená sú väčšinou zmesou karbónu,
dreva, peny, aby bola zaistená čo najlepšia rýchlosť a pružnosť. Olympijský luk môže
mať ďalej všelijaké doplnky ako sú stabilizátory, ktoré nám pomáhajú stabilizovať luk,
aby sme zabránili nepríjemným otrasom pri výstrele. Na tie stabilizátory sa ešte môže
pridať závažie, aby bol luk perfektne vyvážený a vo vodorovnej polohe, keď ho
natiahneme. 

11

Ďalej sú to doplnky ako základka,
ktorá slúži na podopretie šípu,
klapačka, ktorá nám spadne vtedy,
keď pretiahne danú dĺžku šípu a tým
nám zabezpečuje to, aby sme mali
približne stále takú istú dĺžku náťahu.
Dôležitou súčasťou sú mieridlá, ktoré
nám slúžia na to, aby sme si vedeli na
nich nastaviť vzdialenosť, na ktorú
strieľame. 
Jedným z takých najzložitejších lukov
je kladkový luk. To je luk, ktorý ma
stred tela vyrobený zo špeciálnej
zmesi hliníka alebo karbónu. Ramená
sú vyrobené z čistého karbónu a na
ich koncoch sa nachádzajú kladky,
ktoré fungujú na takom systéme, že
keď natiahneme luk, tak potom
nedržíme jeho celkovú silu, ale je to o
65 % až 90 % menej ako jeho celková
sila. 
Takže, keď má luk silu 60 LBS (libier),
tak držíme 21 LBS až 6 LBS. Vždy to
záleží od výrobcu a daného luku.
Kladkový luk môže mať doplnky, ako
som spomínal vyššie, pri olympijskom
luku, a to sú mieridlá, stabilizátory,
základka, ale ešte má aj peep, to je
vec, cez ktorú sa dívame, keď máme
natiahnutý luk a môže byť v ňom aj
šošovka na zaostrenie zväčšovacej
šošovky v mieridlách. 

"Str ie ľa j te  na  mesiac .  
A j  keď minieš ,  pr istaneš  medzi  hviezdami . "  

-Les  Brown



Moja osobná skúsenosť s lukostreľbou

Ja strieľam  približne 7 rokov a z toho 5 rokov s kladkovým lukom. Chodil som aj na
súťaže, kde sa mi podarilo získať v kategórii HU (Hunter) v organizácii HDH-IAA titul
majstra Sveta, 2x titul majstra Európy a 4x titul majstra Slovenska. Určite odporúčam
lukostreľbu niekomu, kto má chuť a hlavne trpezlivosť naučiť sa technicky správne
strieľať, alebo aspoň stále dookola opakovať tu istú chybu, aby ste sa mohli posúvať
ďalej a napredovať za predpokladov, ak chcete súťažiť. Ak chcete strieľať len tak,
rekreačne, tak je to určite dobrý spôsob na oddych a zlepšenie svojej mušky.
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Strelec ma väčšinou príslušenstvo v podobe šípov,
tulca, čo je „vak“ na šípy, ďalekohľad na pozeranie
cieľa, chrániče prstov pre strelcov, ktorí majú
drevený, reflexný a olympijský luk a spúšťač, ktorý
ma strelec kladkového luku a slúži na bezchybné
vypustenie tetivy. 
Cena danej výbavy záleží vždy od toho, ktorú
kategóriu sa rozhodnete strieľať, ale ak začneme s
klasickým dreveným anglickým lukom, tak sa
bavíme o cene približne 400 € za rozumný set, ale
ak chcete strieľať kladkový luk, tak sa dá vyskladať
nejaká lacná výbava za 700 €, ale nemôžete od
toho čakať veľké zázraky. Cena celkovej výbavy pri
kladkovom luku môže byť 3 000 €, ale aj 5 000 €,
vždy to záleží od toho, čo chcete.

"V lukostreľbe niet dokonalosti bez veľkej práce."
-Maurice Thompson



Snežienka
Je jedným z prvých kvetov ohlasujúci
príchod jari. Kvitne už koncom zimy,
často, keď ešte sneh pokrýva okolitú
prírodu. Nenechajte sa oklamať jej
nežnosťou, pre ľudí a zvieratá je
jedovatá.

KVIETKY JARI Zuzana Palčeková
Simona Gašparová
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Tulipán
Táto nádherne pestrofarebná cibuľovitá
rastlina prináša jari ten správny šmrnc. Jej
pestovanie vôbec nie je náročné a preto
obohacuje prírodu i mimo záhrad. Chlapci
verte, že kyticou tulipánov zaručene roztopíte
srdce každej ženy.

Narcis
Pestovanie narcisov sa v ničom nelíši od
pestovania iných cibuľovín, takže ani táto
rastlina nie je náročná na pestovanie.
Žiarivé kvety narcisov prinášajú úsmev a
pestré farby v akomkoľvek počasí. Práve
preto sa zaslúžene stala symbolom
solidarity s onkologickými pacientmi.

Fialka
Fialka obľubuje chladnejšie počasie, takže je
ideálnou letničkou, ktorá kvitne skoro na jar.
Dokáže rozžiariť kvetinový záhon, balkón či
terasu a dokonca sa môže vyskytnúť aj na
tanieroch ako luxusná ozdobná i netradičná
pochúťka.

Konvalinka
Táto jarná trvalka prináša do záhrady
jedovatú jemnosť v podobe drobných,
voňavých kvietkov v tvare zvončekov. Vo
vlhkých a tienistejších miestach záhrady
je schopná vytvoriť krásne konvalinkové
koberce a aj po odkvitnutí je konvalinka
zaujímavá vďaka záplave malých
červených plodov.

u



Bol krásny letný deň, keď sme so súrodencami
mačiatkami šantili. Popri nás prechádzali dve
malé šibalské deti, ktoré hneď chceli jedno
mačiatko. Čo vám budem hovoriť, boli sme
krásni, milí, chutnučkí 😊  A tak jedného z nás,
teda mňa, ich maminka Katka nalákala na
voňavú šunku a už si ma niesli v košíku domov.
Sme spolu skoro pol roka, predsa len, som
najkrajší kocúr v chotári. Deti mi dali meno
Murko a som kríženec mačky domácej a
perzskej mačky. Na jedenie som trošku
preberavý kocúrik, ale keď sa mi zadarí, ulovím
si myš, či hraboša, inak sa nechávam
rozmaznávať. Najradšej mám, keď mi deti češú
srsť hrebienkom.

DOMÁCA 
RÍŠA 

ZVIERAT

p. uč . Katarína Harantová
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Ale časom sa niečo prihodilo....
Oddychoval som si na terase a zrazu
počuť mňaučanie. Tak zdvihnem hlavu a
skoro mi oči vypadli, fúziky sa vyrovnali.
Vidím, ako si ladne kráča mladá „kosť" po
našej zámkovej dlažbe. A už sa v našej
rodine udomácnila. Tvorím s mojou
Trixinou pár. Ja som skôr kľudný typ, ale
moja Trixina, to je tornádo 😊  Spolu
spinkáme v našom pelechu, spolu jeme a
najradšej sa šantíme s deťmi. 



Ahojte, všetci sme boli nájdení na ulici alebo v hrozných
podmienkach, dali nás vykastrovať a zabezpečili nám lepší život
😊

Viktória Trul íková
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Muro to vychytal najlepšie, ako jediný môže chodiť dnu, lebo je
najčistotnejší. Rád sa váľa psovi v pelechu, niekedy tam prespí aj
celý deň, a chudák pes potom musí ležať vedľa na zemi. Tiež sa
poteší, keď sa mu ujdú zvyšky z varenia.

Máša, naopak, nemá moc rada spoločnosť ľudí a
zdržiava sa skôr pri ostatných mačkách, psoch,
robí spoločnosť poníkovi alebo je úplne sama.
Koľkokrát sa aj na celý deň vyparí a príde až na
kŕmenie.

Štefan je taký náš šašo. Vždy ho nájdeme vo vtipnej
polohe a vždy sedí ako v "krčme" 😄  Moc ho doma
nevidíme, potuluje sa po okolitých lesoch, ale vždy keď sa
objaví, tak to stojí za to.

Kitty je naša najmladšia mačička, objavila sa u
nás, ani nevieme ako. Najradšej by sa hladkala a
škrabkala celý deň. Chytá myši a potkany, takže
aspoň my máme pokoj .



Čo sú to čierne diery? 
Čierne diery sú najhustejšie objekty, ktoré existujú vo
vesmíre a dalo by sa argumentovať, že sú aj
najčudnejšie. Tieto "monštrá" majú neuveriteľne silnú
gravitáciu (dalo by sa povedať, že aj nekonečne silnú).
Pred čiernymi dierami nedokáže ujsť ani svetlo, preto
ich dokážeme vidieť len ako čierne body v prázdnote.
Aj keď čierne diery dokážu mať obrovské hmotnosti,
sú prekvapivo malé. Čierna diera s hmotnosťou našej
planéty by bola veľká asi ako minca.

VESMÍR Benjamín Baránek
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Ako sa vytvárajú čierne diery? 
Najviac pochopené tzv. stelárne čierne diery vznikajú
vtedy, keď veľká hviezda skolabuje do seba vďaka
svojej gravitácii a vybuchne v explózii taktiež známej
ako supernova (podobne ako neutrónové hviezdy).
Špekuluje sa, že najmenšie čierne diery vznikli hneď
po vzniku vesmíru. Ak je to pravda, tak čierne diery
mohli existovať ešte pred vznikom prvého atómu.
Najväčšie čierne diery vraj vznikli okolo toho istého
času ako galaxie, toto ešte nie je potvrdené, ale je to
najviac pravdepodobné.
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Zdroje:
https://www.nasa.gov/audience/forstudents/k-4/stories/nasa-knows/what-is-a-black-hole-k4.html
https://sites.google.com/view/sources-largest-black-hole/
https://www.youtube.com/watch?v=e-P5IFTqB98&list=PLFs4vir_WsTwEd-nJgVJCZPNL3HALHHpF&index=29
https://www.space.com/21925-james-webb-space-telescope-jwst.html
https://graphics.reuters.com/SPACE-EXPLORATION/TELESCOPE/klvyknwbrvg/

Ako dokážeme vidieť čierne diery? 
V skutočnosti ich nedokážeme vidieť, keďže
svetlo sa nedokáže odraziť od čiernej diery, ale
iba spadnúť. Čo však dokážeme vidieť, sú čudné
obežné dráhy hviezd a hmotu, čo požiera čierna
diera. Aj napriek tomuto nižšiemu počtu dát,
dokážeme aspoň sčasti zistiť ich veľkosť,
hmotnosť a iné vlastnosti čiernej diery.

Teleskop Jamesa Webba 
Teleskop Jamesa Webba je v NASA najväčší a
najsilnejší teleskop v hodnote okolo 10 miliárd
dolárov. Tento teleskop bol poslaný do vesmíru
25. 12. 2021 a doteraz sa stále pripravuje pre
maximálnu efektivitu (to neznamená, že teraz nič
nevidí alebo nefunguje). Teleskop zachytáva
červené a infračervené svetlo svojím primárnym
zrkadlom, ktoré odrazí svetlo na menšie
sekundárne zrkadlo a to odráža do vedeckého
inštrumentu, kde sa to nahráva.
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Romantické miesta

Neviete kam ísť s priateľkou na Valentína? Dáme vám pár tipov,
ktoré možno budú práve tie, ktoré uskutočníte. 

Prekvapte svoju polovičku čokoládou, ružami alebo plyšakom a
milými slovami, ktoré vykúzlia úsmev na tvári. Pozvite ju niekde na
romantickú večeru. Máme nápad aj pre milovníkov domáceho
pohodlia. Môžete si pozrieť film s pizzou alebo popcornom doma.
Taký ten starý, dobrý Netflix a pohoda. 
Ak ste skôr ten typ, čo nechce ležať pri filme alebo ísť na
romantickú večeru, jeden zo skvelých nápadov by bol, urobiť si
malý výlet do Banskej Štiavnice, kde vás budú čakať Banky lásky a
romantická prechádzka po meste. Veľmi krásny zážitok bude aj
prechádza po Oravskom hrade. 

Ak máte chuť si zaturistikovať, určite skúste vyhliadkovú vežu na
Dubni, či v Terchovej s krásnym výhľadom. Hojdačka v Zázrivej aj v
Babkove na vás tiež čakajú!

CHLAPEC A DIEVČA

Barbara Bruková
Rebeka Kopcová

"Priateľ je ten, kto o vás vie všetko a stále
vás m

á rád." - Elbert H
ubbard



Tip pre dievčatá

Milé čitateľky a maminky čitateliek. Poslednú dobu ste sa nás pýtali na
romantické miesta, kde zobrať vášho partnera a trochu sa s ním zabaviť,
stráviť s ním nejakú tu chvíľku osamote. V tomto článku vám to radi
prezradíme. 

Vždy tu platí pravidlo: aké sú jeho záľuby, tak také miesta bude vyhľadávať.
Avšak, ak nechcete ísť napríklad freeride na lyžiach z Lomnického štítu, tak
vám rozumieme. Môže to byť miesto, kde ste prežili pekné chvíle alebo
zážitky a tým si spomeniete na časy, keď ste sa len spoznávali a boli v
napätí, či vôbec budete spolu. Ak je váš partner romantický typ, tak to
môže byť nejaká vyhliadková veža. Keď tam spolu prídete vo večerných
hodinách, tak si vychutnáte krásny západ slnka a príjemnú romantickú
atmosféru. Vždy berte do úvahy aj to, čo sa chce robiť vám, milé dámy,
pretože ak pri nejakej príležitosti budete nespokojné, že ste tam museli ísť
a budete nervózne, tak to môže partner vycítiť a bude to ešte horšie, ako
keby ste vôbec nikam nešli. Takže, ak máte rady len príjemné, nenáročné
prechádzky, tak ho zavolajte na prechádzku a ušetríte si zbytočnú námahu.
Budete bližšie svojho alebo jeho domu, takže môžete prísť domov a
dohodnúť sa na inej aktivite. Predovšetkým odporúčame nejaký dobre
ohodnotený film na ČSFD. Prípadne dobrý seriál, kolu, nejaké tie pukance
a potom, už je to doslova, na vás.

Dobrý nápad je aj ísť do kina, zahrať si spolu nejakú hru alebo šport.
Môžete ísť do obchodu s oblečením a vybrať si navzájom outfit, do
hračkárstva pre dospelých a kúpiť si spoločnú hračku, avšak tu si milé
dámy dajte pozor na to, ktoré LEGO kúpite, aby vás váš partner nevymenil.
Nezabúdajte na pitný režim a zastavte sa na drink, kávu, citronádu... Je
jedno, či to bude v dedinskej krčme alebo luxusnom bare, pretože nie je
dôležité miesto, ale osoba s ktorou ste. Hádam vás neprešla chuť a
prajeme ten najlepší možný zážitok. I I .A
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" A k  n e p o z n á š  č l o v e k a  n a  d r u h o m  k o n c i  s v e t a ,  a j  t a k  h o  m i l u j ,
p r e t o ž e  j e  r o v n a k ý  a k o  t y .  M á  r o v n a k é  s n y ,  r o v n a k é  n á d e j e  a

o b a v y .  J e  t o  j e d e n  s v e t ,  k a m a r á t .  V š e t c i  s m e  s u s e d i a . "  
- F r a n k  S i n a t r a



RECEPT MESIACA
Natál ia Sirotová
Bianka Knapcová

10 dkg smetolu
20 dkg polohrubej múky
20 dkg orechov
½ prášku do pečiva 
20 dkg práškového cukru
1 vajce

Ingredencie na cesto: 

Postup
Na doske spracujeme cesto. Cesto je veľmi
krehké treba vaľkať na plechu. Z ingrediencií si
urobíme plnku. Plnku vylejeme na pripravené
cesto. Pečieme pri teplote 180°C do ružova, cca
15 minút.
Potom vyšľaháme sneh z bielkov. Keď je sneh
tuhý, pridáme postupne 10 dkg kryštálového
cukru a šľaháme do peny. Sneh navrstvíme na
teplý koláč a už len pri miernej teplote
dopečieme. (Sneh bude ružový.) Po vychladnutí
pokrájame na kocky a servírujeme.  
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Dobrú chuť! 

Tvarohový zákusok

1 kg tvarohu
15 dkg práškového cukru
1 balík vanilínového cukru
15 dkg masla
4 žĺtky

Ingredencie na plnku: 

10 dkg kryštálového cukru
4 bielka

Ingredencie na sneh: 

"Pečenie sa robí z lásky, 
aby sme sa podelili s rodinou a priateľmi, aby sme

videli ich úsmev."
- Anna Olsonová



STRELEC 23.11.-21.12.

KOZOROŽEC 22.12.-20.1.
 
 

VODNÁR 21.1.-19.2.
 
 

RYBY 20.2.-20.3.
 
 

BARAN 21.3.-20.4.
 

 
 

BÝK 21.4.-20.5.
 

 
 

BLÍŽENCI 21.5.-21.6.
 

RAK 22.6.-22.7.
 
 

LEV 23.7.-22.8.
 
 

VÁHY 23.9.-22.10.
 

ŠKORPIÓN 23.10.-22.11.
 
 
 

Čo nás čaká v mesiaci MARECČo nás čaká v mesiaci MARECČo nás čaká v mesiaci MAREC
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Tvoje sebavedomie tento mesiac
stúpne, a vďaka tomu budeš plný
pozitívnej energie! Ak túto energiu
využiješ, môžeš, si zabezpečiť lepší

príjem. 

Si príliš pojašený, vďaka čomu budeš
mať chaotické obdobie. Mal by si

spomaliť tempo. Je dosť možné, že
budeš veľmi náladový, tak sa

nedostaň do zbytočných hádok! 

Mal by si sa zamyslieť nad pár
vecami, ktoré uviazli v určitom bode,
a mal by si sa konečne pohnúť ďalej.
Zváž svoje rozhodnutia a konečne
zmeň tie veci, ktoré ťa tak ťažia. 

Budeš sa cítiť nervózny a
prepracovaný, a preto by si si mal

oddýchnuť. Niečo sa ti rysuje, tak si
to nenechaj pokaziť len kvôli svojej

zlej nálade. 

Potrebuješ rozptýlenie, príliš
rozmýšľaš nad vecami. Choď

nakupovať, choď do kina, na párty, čo
len chceš. Prídeš na iné myšlienky a

to je len dobre.

Máš v okolí pár neprajníkov. Neviem,
či o nich vieš, alebo nie, ale v každom

prípade by ťa nemali odradiť od
tvojich činov, ktoré sa chystáš urobiť.

PANNA 23.8.-22.9

Tento mesiac rozhodne nebude
nudným. Nové zážitky, nové kontakty
a zlepší sa aj tvoja finančná situácia! 

Už vieš čo chceš, ale rozhodne to nie
je jediná cesta a jediné riešenie. Skús

sa obzrieť dozadu, na veci ktoré sa
už stali, a skús sa z toho poučiť a

premyslieť si nasledujúce činy. Choď
na to pomaly, nech sa táto tvoja

situácia nezvrhne. 

Mám pre teba dobrú správu, zlé veci
sa obrátia na dobré, a ty sa už 

 nemusíš viac trápiť. Predsa len, sa
pozorne pozeraj okolo.

Nič vážne by sa nemalo diať, ale v
prípade, že predsa len, nezúfaj. Vyjde
to presne tak, ako to má vyjsť a to v

tvoj prospech.

V tomto mesiaci ťa čaká zaujímavé
stretnutie. Maj oči na stopkách, aby

si nezmeškal šancu. Aj keď sa to zdá,
že okolie sa rozhodlo skúšať tvoje

nervy, až kým nepovolia. Nenechaj sa
nikým vytočiť. 

Buď viac uvoľnený a začni dôverovať.
Vyskytneš sa v situácii, v ktorej

nebudeš vedieť ako sa rozhodnúť,
ale stačí, ak budeš počúvať vnútorný
hlas. Niečo mi hovorí, že by do tvojho

života mala prísť nová osoba. 

Emma Mikul íková Rebeka Ondrišíková Daša Sobolová



LYŽIARSKY VÝCVIK 21. - 25. 2. 2022
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8 .  m a r e c  
M e d z i n á r o d n ý  d e ň  ž i e n

Ž e n y  s ú  s t v o r e n é  n a  t o ,  a b y  b o l i  

milované. 


