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Branné cvičenie 

 

Dňa 20.9. 2021 sme sa spolu s učiteľmi zúčastnili branného cvičenia. Tento sme sa vybrali na 

Kubricu. Stretli sme sa na stanici v Trenčíne. Prešli sme mestskou časťou Kubrá. Skratkou za 

kostolom v Kubrej sme cez les nad záhradkami prešli ku kubranskej kyselke  Po výstupe sme 

si oddýchli a potom sme sa s učiteľmi vybrali na pripravené stanovištia. V rámci ochrany 

života a zdravia sme sa dozvedeli čo-to o prvej pomoci, ako postupovať pri popáleniach, 

poleptaniach, zlomeninách, krvácaní a rôznych iných zraneniach. 

Septembrové slnko nám okrem vitamínu D doprialo absolvovať účelové cvičenie   aj kurz na 

ochranu života a zdravia. 

 

 

Viktória Vlčková 

 

 



Cestovanie do zahraničia 

Toto leto sme sa aj napriek COVID-19 situácii s rodinou rozhodli vycestovať na dovolenku 

do zahraničia. Zvolili sme si mnohými turistami vybrané Chorvátsko, konkrétne oblasť mesta 

Trogir. Ja som síce v čase dovolenky mala aj reprezentačné sústredenie, z ktorého som prišla 

autobusom za ostatnými. Dvanásťhodinová cesta mi ubehla celkom rýchlo a ja som si po 

príchode mohla už len užívať krásu Trogiru. Trogir je veľmi pekné, starobylé mesto a prístav, 

27 km západne od Splitu. Leží pri Jadranskej magistrále. Od r. 1997 je Trogir zapísaný do 

listiny svetového kulturného dedičstva organizácie UNESCO. Boli sme tam koncom júla, 

takže more bolo už vyhriate. Počasie nám tiež pekne vyšlo. Pláže sú tu kamenisté a štrkové. 

Športoví nadšenci si nájdu v meste ideálne podmienky na vodné športy, konkrétne sa tu  

nachádza škola jachtingu, windsurfingu a potápania. Vo večerných hodinách vám život zase 

spestria úzke uličky Trogiru, kde nájdete množstvo barov, kaviarní, reštaurácií s domácími 

špecialitami či rušný nočný život. Kúpili sme si tiež jednodňový výlet loďou na ostrov Modrá 

Laguna. Prostredie tam bolo úžasné a hlavne to more sfarbené krásne do modra. V budúcnosti 

sa plánujem na toto nádherné miesto vrátiť. 

   

Erika Hupčíková 

 

 

 

 

 



Cestovanie po Slovensku  

Čo iné ako Tatry ? Tá naša krásna slovenská príroda. My s rodinou nikam inam ani 

nechodíme. Zahraničie, more, preplnená pláž a piesok všade, nás vôbec neláka. No zato Tatry 

áno. Už pár rokov, každý rok a stále máme čo nové objavovať. Nemusíte byť ani športovec, 

aby ste to zvládli. Najľahšie túry na začiatok týždňa, aby sme potom ešte vládali.  

Všetci sa mi čudujú, že ma to baví, že sa mi chce. Ja sa nato nepozerám len ako na dlhú, 

únavnú túru, po ktorej budem rada, keď si ľahnem do postele. Milujem tú prírodu, či je leto, 

či je zima. Tie krásne výhľady z vrcholov hôr. Novoobjavené chodníky. Cestou sa vždy niečo 

nové naučím. Samozrejme, občas sa to neobíde bez sťažovania sa a najčastejšej otázky : „Už 

sme tam ?´´  

Ale ten cieľ vždy stojí za to. A na konci ma vždy čaká sladká odmena. Každý by mal 

vyskúšať aspoň jednu túru v našej prírode. Určite by si Tatry obľúbil.  

 

 

 

 

 

 

Adela Porubčanová 

 

 

 

 



Historické udalosti z konca augusta 

Bitka pri Moháči ( 29. augusta 1526) 

29. 8. 1526 sa neďaleko maďarského mesta Moháč uskutočnila veľká a krvavá bitka medzi 

uhorskými a tureckými vojskami. 

Bitka pri Moháči bola jedna z najdôležitejších bitiek 

1. polovici 16. storočia. Bitkou pri Moháči sa končí 

obdobie rozkvetu Uhorského kráľovstva a zároveň sa 

končí aj obdobie stredoveku u nás.                                                                                                                                                                                                                        

Ľudovít II Jagelovský pri úteku pri prechode cez 

Dunaj spadol z koňa a utopil sa.                                     

 Krajina zostala bez ochrany napospas Turkom. Turci zničili hlavné mesto Budín a z Uhorska 

odišli.  

Smrťou mladého 20-ročného Ľudovíta  sa konči vláda Jágelovcov v Uhorsku a v Čechách. 

Keďže nemal potomka, nasledovali boje o trón. Na trón si nárokoval rakúsky arcivojvoda 

Ferdinand I Habsburský a sedmohradský knieža Ján Zápoľský (najmocnejší uhorský 

šľachtic). Oboch zvolila časť uhorskej šľachty za nového panovníka.                                                                                                                                  

Keďže ani jeden z nich nedokázal poraziť svojho protivníka, napokon sa dohodli na rozdelení 

Uhorska. Ferdinand vládol severnej a západnej oblasti. Ján Zápoľský ovládal východnú časť. 

V snahe o získanie uhorskej koruny sa spojil s Turkami. Ferdinand vytvoril Habsburskú 

monarchiu.                                                                                                                                              

Hlavným mestom sa stala Viedeň. Na uhorský trón tak nastupuje nová dynastia 

Habsburgovcov. Po smrti Jána Zápoľského vtrhlo v roku 1541 do  

SNP (29. augusta 1944) 

Začalo sa 29. augusta 1944 ako obrana pred nemeckými okupačnými jednotkami, nepriamo 

bolo i útokom proti autoritatívnej vláde na čele s Jozefom Tisom, ako aj snahou byť na strane 

víťazných spojeneckých mocností druhej svetovej vojny.                                                                                                                                      

Centrom povstania bola Banská Bystrica.    

                                                                                                        

  Nemecké jednotky povstaleckú armádu porazili a v noci z 27. na 28. októbra 1944 časť jej 

jednotiek prešla na partizánsky spôsob boja.                                                                                                                                                                                                                   

Partizáni pokračovali v bojoch proti nacistom až do 

oslobodenia krajiny sovietskymi, rumunskými a 

československými vojskami na jar 1945.  

 

Lenka Rajníčková 

 



Miesto kde bývam 

  Neďaleko od Trenčína, v oblasti Bielych Karpát, sa nachádza vrch  Krasín, vysoký 

516,2 metra .  Nachádza sa tam  náučný chodníkom  vďaka nemu spoznáte prírodné 

zákutia vrchu Krasín, ktorý sa nachádza  nad obcou Dolná Súča. Náučný chodník 

Krasín má 4 kilometre a osem zastávok. Priamo v obci sa nachádza informačný panel 

o náučnom chodníku s mapkou. Bradlo je zapísané do zoznamu území európskeho 

významu NATURA 2000. Chránené územie bolo vyhlásené v roku 1971 s výmerou 

26,4 ha. 

Zastávky náučného chodníka  

1. zastávka - Okolo Krasína 

2. zastávka - Kapelnícka lavička 

3. zastávka - Ochranárska 

4. zastávka - Pod Rysou skalou 

5. zastávka - Vyhliadka rytierov 

Podmanických 

6. zastávka - Lesy, lesy, lesy 

7. zastávka - Studnička 

8. zastávka - Pracovňa Dionýza Štúra 

Na vrchu Krasin sa nachádzajú pozostatky  múrov stredovekého Súčanského hradu 

zaniknutého niekedy v 16. storočí. Tento hrad bol jednou z množstva pevností, ktoré 

svojho času ovládli známi slovenskí lúpežní rytieri bratia Podmanický.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Veronika Zajacová 

 



Moje domáce zvieratko - Korytnačka písmenková ozdobná 

 

Je jeden z najchovanejších druhov sladkovodných korytnačiek na svete. Korytnačky 

písmenkové ozdobné objavil zrejme James Cook pri svojej plavbe aj pár korytnačiek priviezol 

aj do Európy. Pravý odchov však začal až okolo roku 1656, keď sa objavila prvá zmienka o 

korytnačke, ktorá bola chovaná v zajatí. Dnes je korytnačka písmenková ozdobná v prírode 

slabo ohrozená a jej množstvo v odchove každým rokom pribúda. Dospelý samček má dĺžku 

asi 15-20 centimetrov, samičky sú väčšie (do 30cm). Pancier – jeho vrchná časť (karapax) je 

obvykle hnedo čierny, často so žltými pruhmi. Koža je olivovo zelená so žltými miestami na 

nohách a krku. Spodná časť panciera (plastrón) je prevažne žltá s tmavými škvrnami na 

okrajoch, rôzneho rozsahu, tvaru a intenzity sfarbenia. Na končatinách majú plávaciu blanu a 

pazúry. Samec má dlhé pazúry na predných končatinách a výrazne dlhší, v báze širší chvost.

Dominika Behanová, zdroj internet 

 

 



Sliepka 

Je jedným z najrozšírenejších domácich zvierat na Zemi. Patrí medzi hrabavce, je 

prispôsobená životu na zemi. Dožíva sa 5-10 rokov. Základným rozlíšením medzi kohútom a 

sliepkou je, že kohút je pestro sfarbený a má veľký hrebeň.                                                                                                                                

A prečo som si vybrala ako domáce zviera práve sliepky?                                                                                

Možno sa to zdá zvláštne ,no ja ako malá som sliepky vždy milovala. Boli to moje 

najobľúbenejšie zvieratá. Vždy som ich chcela, no nemohla som ich mať. Časom sme sa 

presťahovali na dedinu a ocino kúpil sliepky, ani neviem opísať aká som bola vtedy šťastná 

.Všetky boli úplne rovnaké, no až na jednu, tá bola iná celá biela hneď sa mi zapáčila. Každý 

deň som chodievala za nimi, jedného dňa ocino nezavrel bránu a sliepky vyšli von ,ja som sa 

o tú moju veľmi bála, a tak som ju zavrela do pivnice kde sme mali vtedy na stole odloženú 

tortu a iné dobroty na oslavu mojich narodenín. Na sliepku som zabudla a bola tam celé 

doobedie pokiaľ neprišiel ocino ,ten celý zhrozený ,že čo sa stalo, vošiel do pivnice, torta bola 

na zemi a jedlo rozhádzané po stole. Skoro ho porazilo, nevedel čo má robiť skôr. Začal sa 

smiať, no ja som sa rozplakala pretože sliepka zničila tortu, na ktorú som sa veľmi tešila. A 

tak ma ocino zobral na ruky a šli sme kúpiť novú ešte krajšiu tortu. Do dnes si to pamätám, no 

keď si na to spomeniem je mi do smiechu. 

.  

 

 

 

 

Juliana Beňová 

 

 



Mená v septembri  

Michal  

29. september 

Pôvod mena z hebrejského Michaél, čo znamená bohu podobný.  

V každej situácii hľadá logické vysvetlenie na aktuálne problémy. Nemá rád zmeny, nikoho 

nenechá sebou manipulovať a zväčša vôbec nie je ochotný zmeniť názor. Je mimoriadne 

zaťatý a tvrdohlavý. Michal potrebuje byť vo všetkom prvý a najlepší. V škole patrí medzi 

bifľošov a najsúťaživejších študentov. Má rád disciplínu a pravidlá. Väčšmi je zvedavý, 

pracovitý, len aby dosiahol svoj vytúžený cieľ. Preferuje štúdium medicíny a zavše sa stane z 

neho dokonalý lekár. Osobnosť: Ten, čo súdi.  

 

Mária 

12. september 

Pôvod mena z egyptského Mirjam, čo znamená milovaná bohom. 

Zvyčajne je dobrou študentkou. Nebráni sa spoznávaniu nových vecí, zaujíma sa o klasickú 

literatúru. Láka ju hlavne povolanie, kde by mohla odovzdať a zanechať niečo zo seba. 

Najlepšie by sa mohla uplatniť ako spisovateľka, alebo vychovávateľka v materskej škôlke, 

kde by mohla deťom vštepovať, ako sú knihy a láska k nim dôležité. 

Osobnosť: Tá, čo kraľuje na nebi a na Zemi. 

 

 

Laura Dekrová, zdroj internet 

 

 



Sedembolestná Panna Mária 

Sedembolestnú Pannu Máriu si uctievajú Slováci ako svoju národnú patrónku.  

         Symbolom, prostredníctvom ktorého slovenskí veriaci vyjadrujú úctu 

Sedembolestnej Panne Márii, sa stala šaštínska pieta – socha sediacej Matky Božej s 

mŕtvym Kristom v náručí. 

          Sviatok Sedembolestnej Panny Márie slávia katolíci na Slovensku a vo svete 15. 

septembra. Tento deň je v Slovenskej republike dňom pracovného pokoja a Sedembolestná 

Panna Mária patrónkou Slovenska. V liturgickom kalendári je sviatok Sedembolestnej Panny 

Márie zaznamenaný ako záväzná spomienka, len na Slovensku, ako v jedinej krajine na svete, 

je ustanovený za slávnosť. 

          To vyplýva z dávnej tradície uctievania Matky Božej, najmä Sedembolestnej Panny 

Márie, ku ktorej sa veriaci na Slovensku po stáročia utiekali najmä v ťažkých 

časoch. Tradičnou súčasťou tohto sviatku je aj národná púť v Šaštíne. Veriaci si v tento 

sviatok pripomínajú sedem bolestí Matky Božej, a to: Simeonovo proroctvo o osude jej syna v 

jeruzalemskom chráme na 40. deň po narodení Božieho syna; útek Márie a Jozefa s dieťaťom 

Ježišom do Egypta pred kráľom Herodesom; hľadanie 12-ročného Ježiša v chráme v 

Jeruzaleme; stretnutie Márie so synom na krížovej ceste. Piatou bolesťou bol pohľad Márie na 

pribíjanie a zomieranie Ježiša na kríži, šiestou prijatie mŕtveho Ježiša do matkinho náručia a 

siedmou uloženie Ježiša do hrobu. 

           Úctu k Sedembolestnej Panne Márii schválil v roku 1727 pápež Benedikt XIII. a 

ustanovil jej sviatok. Pápež Pius VII. na znak vďačnosti za šťastný návrat z Napoleonovho 

zajatia zvýšil v roku 1814 liturgický stupeň sviatku a jeho slávenie rozšíril na celú cirkev. 

V roku 1964 pápež Pavol VI. vyhlásil slovenskú národnú svätyňu v Šaštíne za baziliku 

(basilica minor). Šaštínsky chrám sa tak stal prvou bazilikou na Slovensku. 

           V histórii kresťanstva sa stalo viackrát, že sa Panna Mária údajne zjavila niektorým 

vybraným osobám. Niektoré z týchto tzv. súkromných zjavení oficiálne uznala katolícka 

cirkev. V procese skúmania dôveryhodnosti týchto zjavení je však veľmi opatrná, vždy 

podrobne skúma ich obsah a trvá pomerne dlho, kým ich v prípade, že uzná ich autenticitu, 

vyhlási za pravé. Viera v tieto súkromné zjavenia však ani po oficiálnom uznaní nie je pre 

veriacich záväzná. 

           V týchto zjaveniach väčšinou Panna Mária vyzýva ľudí k pokániu a obráteniu, k 

skutočnému žitiu Evanjelia. Čiže neprináša nejaké „novinky“, ale pripomína stálu aktuálnosť 

posolstva Božieho Slova. Súkromné zjavenia niekedy odporúčajú rozličné formy zbožnosti a 

uctievania, ktoré sú pre dané obdobie potrebné – či je to úcta k Božskému Srdcu, 

Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie alebo modlitba sv. ruženca. Vlastne potvrdzujú často už 

„zabehnuté“ zvyklosti praktizovaných súkromných pobožností v niektorých častiach sveta. K 

námetom pre zlepšenie duchovného života, ktoré vyplývajú zo súkromných zjavení, sa 

katolícka cirkev stavia podobne ako k námetom zo života niektorých svätých. 

 

Vanesa Svetkovičová, zdroj internet 



Interview 

Tento rok na našu školu prišlo mnoho nových učiteľov, preto by som Vám chcela 

predstaviť pani učiteľku Moniku Zbudilovú. 

1. Ako ste sa stali pani učiteľkou ? 

- Veľa krát som cestovala do zahraničia už od malička, hlavne na dovolenky a zájazdy. Po 

čase som si uvedomila, aké dôležité je vedieť cudzí jazyk a ako si vedieť vybaviť rôzne veci. 

Systém v dnešnej dobe je nastavený tak, že skôr či neskôr bude každý z nás potrebovať cudzí 

jazyk a tak som sa rozhodla, že k tomu prispejem tým, že budem učiť mladšie generácie. 

2. Čo Vás inšpirovalo učiť práve tento predmet ? 

- Inšpirovalo ma to, že sa mi prostredníctvom mojich znalostí o anglickom jazyku otvorilo 

viac príležitostí. Angličtina je najbežnejší používaný jazyk. Keď sa stretnú dvaja ľudia 

z dvoch rôznych cudzích krajín, je to najčastejšie anglický jazyk vďaka ktorému sa dohovoria. 

3. Ako ste sa dostali práve na túto školu? 

- Učiť na strednej škole bolo a aj je mojou prvotnou prioritou, no hlavne z hľadiska 

dochádzania som si vybrala práve túto školu a samozrejme na tejto škole veľmi rada. 

4. Aké máte záľuby, hobby a čo Vás robí šťastnou?  

- Veľmi rada sa učím nové veci a rozvíjam svoje vedomosti. Momentálne sa venujem 

španielskému jazyku, vždy ma fascinoval. Čo sa týka športov, plávanie je odjakživa šport, 

ktorému sa stále venujem. Taktiež príroda a miesta, ktoré majú zaujímavú minulosť. Ďalšie 

konkrétne hobby nemám, no vo všeobecnosti sa rada zaujímam o veľa vecí. Dá sa v skratke 

povedať, že každá prekážka, nevedomosť, či problém ktorý mi príde počas života do cesty, 

ma posúva ďalej. 

 

 

 

 

 

 

Viktória Talianová 

 

 

 



Hádanky 

Čo uvidíte raz v minúte, dvakrát v momente a nikdy v roku? 

 

 

Mám v sebe vodu, a nie som mokrý,     

mám v sebe oheň, a nie som horúci, 

platím viac než zlato, nevážim ani lot.  

 

 

Natália Habánková, , zdroj internet 


