
Čas je relatívny pojem. 
Niekedy sa nám zdá, že 
ide veľmi rýchlo a ino-
kedy sa zas vlečie ako 
slimák. Možno nie vše-
tci so mnou súhlasia, 
ale mne sa zdá, že tieto 
dva mesiace nového 
školského roka 
2017/2018 prešli ne-
uveriteľne rýchlo. Má-
me za sebou už aj je-
senné prázdniny a tie 
vianočné tu budú čo 
nevidieť. Ale nie o 
prázdninách chcem ho-
voriť.  

Chcem poukázať na to, 
že už sme za tie dva 

mesiace 
toho  vyko-
nali naozaj 
veľa.  

Žiaci našej 
školy sa už stihli zú-
častniť okresného kola 
v cezpoľnom behu, na-
vštíviť divadelné pred-
stavenie, ísť na exkur-
ziu do Banskej Bystrice 
a do mliekárne, absolvo-
vať kvíz o finančnej 
gramotnosti, zúčastniť 
sa na prednáške o zdra-
vej výžive, ktorá bola 
spojená s ochutnávkou, 
vypočuť si príbehy mi-
sionárov, vyrobiť zálož-
ky do kníh a zúčastniť 
sa burzy kníh, potešiť 
našich starších spolu-
občanov v domove dô-
chodcov a iné. 

Na stránkach nášho 
občasníka, by sme 
chceli našich spolužia-
kov informovať s dia-
ním v našej  škole, v 
našom meste a okolí a 
priniesť aj trochu roz-
ptýlenia a zábavy. 

Prajeme Vám príjemné 
čítanie a dobrú náladu.  

  - red. - 
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Veštice – Smrti. 

Režisérka a choreografka Dana Din-

ková o tomto diele povedala: 

„Carmen je  temperamentný príbeh, 

plný emócií. Je to príbeh ženy, ktorá 

hľadá lásku ako symbol slobody. 

Predstavenie poukazuje  na to, ako 

vieme dnes  určité životné hodnoty 

rýchlo vymeniť, ako vieme kvôli túžbe 

po úspechu a bohatstve zrazu zabud-

núť na lásku, ako ostávame zavše vnú-

torne prázdni, že už ani samotná 

smrť nám nemá čo vziať.“ 

Na záver predstavenia prítomní diváci 
ocenili účinkujúcich 
vrelým potleskom 
a slovami uznania. Teší-
me sa na ďalšie pred-
stavenia, ktoré Štátna 
opera v Banskej Bystrici 
naštuduje a budú pre 
žiakov príjemným ume-
leckým zážitkom. 

PaedDr. Slavomíra Gá-
borová 

Dňa 10.10.2017 žiaci I.A, II.A, 

II.N  a IV.A  SOŠ obchodu 

a služieb v Novej Bani navštívili 

operu v Banskej Bystrici, aby si 

pozreli hudobno – tanečné pred-

stavenie Carmen. 

Známy titul Carmen  žiaci uvi-

deli ako celkom nový umelecký 

tvar spojením hudby G. Bizeta 

a R. Ščedrina  s tancom, spe-

vom a hovoreným slovom . Cie-

ľom predstavenia je určitým 

spôsobom nastaviť zrkadlo 

našej spoločnosti Osudy a 

životné situácie hlavných hr-

dinov Carmen, Josého, Torea-

dora a Micaely riadi postava 

Pri príležitosti „Dňa finančnej 
gramotnosti“, ktorý pripadá na 
8. septembra sa na našej škole 
uskutočnil kvíz na tému 
„finančná gramotnosť“. Kvíz 
prebiehal počas celého mesiaca 
september a zúčastnili sa ho 
triedy I.A, II.A, IV.A, I.N a 
II.N. 

Finančná gramotnosť je v sú-
časnosti významnou oblasťou 
vzdelávania mladých ľudí. A tak 
sa aj naši žiaci zapojili do testo-
vania finančnej gramotnosti. Ich 
úlohou bolo vypracovať 33 úloh 
z finančnej oblasti. Otázky sa 
týkali bankovej sústavy, investo-
vania, stavebného sporenia, 
možností získavania úverov, pô-
žičiek, výpočtu úrokov, lízingu, 
všeobecného rozhľadu v oblasti 
financií a pod. 

Vedomosti z oblasti finančného 
vzdelávania môžu žiaci získavať 
aj v mnohých odborných pred-
metov, ako hospodárske výpo-
čty, ekonomika, ekonomické cvi-
čenia, účtovníctvo, manažment 
osobných financií, podnikové 

financie, seminár z účtovníctva, 
daňové praktikum. 

Aj takýmto spôsobom si študenti 
rozvíjajú vedomosti z oblasti fi-
nančného vzdelávania. Samozrej-
me je ešte potrebné získať veľa 
vedomostí, aby sme si mohli po-
vedať „sme finančne gramotní“. 

Vyhodnotenie: 

Trieda I.A                    
Viktória Senešiová - 28 bodov  
Lucia Blizňáková - 27 bodov     
Lea Tökölyová - 26 bodov 

Trieda II.A                        
Anežka Šipikalová - 26 bodov  
Simona Brodzanska - 24 bodov 
Kristína Mištíková - 24 bodov   
Lea Haringová - 23 bodov       
Veronika Tencerová - 23 bodov 

Trieda IV.A                          
Petra Haringová - 32 
bodov, Veronika Kose-
jová - 30 bodov, Sally 
Popracová - 30 bodov,    
Bronislava Beniaková - 
29 bodov 

Trieda I.N                             
Eduard Dunko - 28 bodov         
Veronika Kolenčíková - 26 bodov                                       
Tobias Šarközi - 24 bodov 

Trieda II.N                            
Viliam Búry - 27 bodov             
Natália Holá - 25 bodov           
Jozef Koniar - 23 bodov       

Celkové poradie za školu: 

1. miesto - Petra Haringová   
2. miesto - Sally Popracová, 
       Veronika Kosejová 
3. miesto - Bronislava Beniaková 
4. miesto - Viktória Senešiová, 
       Eduard Dunko     
5. misto - Viliam Búry 

Všetkým žiakom ďakujeme za 
účasť.                                           
 Ing. Mária Lenčová 

Návšteva opery v Banskej Bystrici 
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26. september je od roku 2001 
venovaný oslave európskych jazy-
kov. 

Cieľom Európskeho dňa jazykov 
je pripomínať si význam jazyko-
vého vzdelanie, dôležitosť podpo-
ry celoživotného vzdelávania v 
oblasti jazykov, ako aj zvyšovania 
povedomia o jazykoch Európy. 
Jazykové vzdelanie je prínosom 
pre mladých aj starých - človek 
nie je nikdy príliš starý na to, aby 
sa naučil nový jazyk a tešil sa z 
príležitostí, ktoré sa mu tým ot-
voria. Aj zopár slov jazyka kraji-
ny, ktorú navštívite (napr. počas 
dovolenky), vám ľahšie umožní 
nadviazať nové priateľstvá a kon-
takty. 

Učenie sa jazykov iných národov 
nám umožňuje vzájomne si lepšie 
porozumieť a pochopiť naše kul-
túrne rozdiely. 

Niekoľko faktov o jazykoch: 

Na svete existuje 6000 až 7000 
jazykov - hovorí nimi 7 miliárd 
ľudí v 189 nezávislých štátov. 

V Európe sa používa okolo 225 
pôvodných jazykov - približne 
3% z celkového počtu sveto-
vých jazykov. 

Najväčší počet jazykov sa použí-
va v Ázii a Afrike. Medzi jazykmi 

existujú podobné vzťahmi ako 
medzi členmi rodiny. Väčšina 
európskych jazykov patrí do sku-
piny indoeurópskych jazykov. 

Väčšina európskych jazykov patrí 
do troch širokých skupín: ger-
mánske, románske a slovanské 
jazyky. 

Medzi germánske jazyky patria 
okrem iných dánčina, nórčina, 
švédčina, islandčina, nemčina, 
holandčina, angličtina a jidiš. 

V skupine románskych jazykov 
nájdeme okrem iných aj talianči-
nu, francúzštinu, španielčinu, por-
tugalčinu a rumunčinu. Medzi 
slovanské jazyky patrí ruština, 
ukrajinčina, bieloruština, poľšti-
na, čeština, slovenčina, slovinčina, 
srbčina, chorvátčina, macedónči-
na, bulharčina a 
iné. 

Väčšina európ-
skych jazykov 
používa latinské 
písmo. Niektoré 
slovanské jazyky 
používajú azbuku. 
Gréčtina, armén-
čina, gruzínčina a 
jidiš majú svoje 
vlastné písma. 
Dvoj- a viacjazyč-
nosť v sebe skrý-

va aj ekonomické výhody - tí čo 
ovládajú viacero jazykov, majú 
širší výber pracovných miest a 
konkurenčnú výhodu pred hovo-
riacimi jedným jazykom. Minulý 
rok Stredná odborná škola ob-
chodu a služieb v Novej Bani sa 
zapojila do digitálneho projektu 
EnglishGo. Online materiály sú 
vhodné ako doplnok k akejkoľvek 
učebnici. Rozvíjajú jazykové kom-
petencie až do úrovne B2 a sú v 
súlade so Štátnym vzdelávacím 
programom. Sú nahovorené rode-
nými hovoriacimi, ich obsah je 
autentický a názorný. Každá lek-
cia obsahuje súbor interaktívnych 
cvičení, ktoré rozvíjajú komuni-
kačné jazykové kompetencie a 
zručnosti. 

Mgr. Mária Falátová 

Tak čo, Matej? Budeš sa 
učiť francúzsky a anglic-
ky? 
-Ani nápad! Moja žena má 
len jeden jazyk a úplne 
to stačí!  

 

 

Ste tu všetci Slováci ? 
-Igen. 
-Aj tam vzadu ? 
-Tady taky ! 
-A koľko vás je ? 
-Három, vole !  

 

 

Cudzinec sa pýta na cestu dvoch poli-
cajtov:                                    
"Sprechen sie Deutsch? Do you speak  
English? Parlez-vous francais? Pani-
majete pa rusky? "                                
Policajti nič nehovoria. 
Cudzinec odišiel a jeden policajt ho-
vorí druhému: "Ty, nemali by sme sa 
naučiť nejaký jazyk?"  
A druhý: "Prečo ? Vidíš, koľko ich 
vedel tento a aj tak sa nedohovoril."  

Európsky deň jazykov 

Pár vtipov o jazykoch 
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V jeden pekný októbrový deň sa 
naša trieda I.A vybrala na potulky 
po Banskej Bystrici. Cesta vo vlaku 
ubehla rýchlo a čakalo na nás mesto 
pod Urpínom. 

Naša prvá zastávka bola v štátnej 
opere, kde sme uvideli predstavenie 
„Carmen“ plné pohybu, pekných scén 
a krásnych melódií. Potom naša ces-
ta viedla k pamätníku SNP, kde sme 
si prezreli vystavené expozície, doz-
vedeli  sa veľa historických faktov 
z obdobia 2. svetovej vojny aj SNP. 
Aj touto formou sme si  uctili pa-
miatku tých, ktorí vo vojnových ča-
soch položili životy za našu slobodu 
a mierový život. V tejto dobe je 
táto téma naozaj aktuálna, keďže 
vojnový konflikt  u našich susedov 
na Ukrajine stále trvá a bohužiaľ aj 

v našej krajine sa nájde veľa ta-
kých,  ktorým fašizmus, jeho teórie 
a symboly nie sú cudzie. 

Potom sme sa presunuli do centra 
mesta, kde sme si prezreli krásne 
zreštaurované historické pamiatky – 
Mestský hrad Barbakan, hodinovú 
vežu a barokový Mariánsky 
stĺp v hornej časti námestia 
SNP, historickú radnicu, 
Benického dom, fontánu 
a obelisk, kostoly a ďalšie 
pamiatky nachádzajúce sa 
na pešej zóne. 

Na záver naše kroky viedli 
do nákupného centra Euró-
pa, veď bolo treba kúpiť aj 
malé darčeky. 

Bol to príjemný deň, strávený 
v krásnom meste, plný pohody 
a dobrej nálady.       

 Ing. Mária Lenčová 

ky, rôzne dobroty z ovocia, jabl-
kové koláče, ovocné špí-
zy,  netradičné nátierky, ktoré 
sami pripravili. Na chodbách vlád-
la príjemná atmosféra jesene, 

farebného lístia, zrelého ovocia.  

Prezentácie, diskusie, nástenka 
V rámci predmetu tovaroznalec-
tvo boli vypracované   prezentá-
cie na témy „Stravuj sa zdravo“, 
„Mýty o jedle“, „Potravinové 
škandály“,  „Ryby“, „Ovocie“.  
Študenti pripravili nástenku  
o zdravej výžive, ale aj biede na 
Africkom kontinente. 

Na hodinách prebiehali aj disku-
sie na tému – kvality našich domá-
cich produktov a ich predaji 
v známych obchodných reťaz-
coch.  Diskusia mala za cieľ vzbu-
diť uvedomelý spotrebiteľský 
prístup, t.j. nakupovať 
v obchodoch slovenské 
výrobky, vedieť ich 
rozlíšiť od zahranič-
ných,  podporovať 
našich poľnohospodá-
rov a výrobcov, za-
mestnanosť a celú 

Svetový deň výživy, ktorý si kaž-
dý rok 16. októbra pripomínajú 
ľudia vo viac ako 150 krajinách 
sveta vrátane Slovenska  vyzýva 
hlavne k zvyšovaniu povedomia o 
hlade a chudobe a k celosvetovej 
spolupráci. Tá by mala viesť k 
zabezpečeniu  základného ľud-
ského práva – práva na potraviny - 
pre všetkých obyvateľov planéty. 

16. október nám má pripomenúť, 
že život každého človeka je jedi-
nečný, neopakovateľný a nenahra-
diteľný. Preto by si ho mal každý 
z nás dostatočne vážiť. 
V Strednej odbornej škole ob-
chodu a služieb sme si tento deň 
pripomenuli rôznymi aktivitami: 

Zdravá výživa na chodbách ško-
ly 

V rámci odborného predmetu 
tovaroznalectvo  študentky  II. 
A, I.A   pripravili netradičné ob-
čerstvenie pre študentov 
a zamestnancov našej školy. Ponú-
kali  čerstvé ovocie, ktoré bolo 
naaranžované na stolíkoch 
v priestoroch školy,  ovocné mis-

ekonomiku Slovenska. 

Ochutnávka výrobkov zdravej 
výživy v školskej jedálni 

V priestoroch školskej jedálne 
pod vedením majstrov  odborného 
výcviku, vedúcej školskej jedálne 
a žiakov učebného odboru ku-
chár  bola pripravená ochutnávka 
ovocia, výrobkov. Tento rok to 
bolo trochu netradičné, pretože 
sa zamerali na  „pochúťky 
z tekvice“. Ponuka bola veľmi 

zaujímavá – tekvicový chlieb 

s rozmarínom, tekvicové koláčiky, 
čokoládovo-smotanový tekvicový 
cheesecake, tekvicové rizoto 
s parmezánom. Všetkým tieto 
pochúťky veľmi chutilo. Školská 
jedáleň bola pekne vyzdobená 
v tekvicovom štýle. 

Prezentácia „Zdravá 
výživa, zdravý životný 
štýl“  

Prezentáciu pripravila 
Ing. Katarína Garajová. 
Poukázala v nej na výz-
nam zdravej výživy, zdra-
vého životného štýlu,  na 
zásady racionálnej výži-

Exkurzia v Banskej Bystrici 

Svetový deň výživy 
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a žiakov nadstavbového štúdia. 

Záložky sme vyrábali na hodinách 
slovenského jazyka  v triedach 
a v priestoroch školskej knižnice. 
Témou 6. ročníka celoslovenského 
projektu boli „ Literárne osobnos-
ti môjho regiónu“, preto sme si 
priblížili  najmä osudy a tvorbu 
Františka Švantnera a Jozefa Hin-

dického , ktorí  podstatnú časť ich 
života pôsobili v našom regióne. 

Vyrobené záložky sme poslali svo-
jej partnerskej škole , ktorou bo-
la SOŠ polytechnic-
ká v Liptovskom Mikuláši , do balí-
ka sme tiež  pribalili propagačné 
materiály školy. 

PaedDr. Slavomíra Gáborová 

SOŠ obchodu a služieb sa každo-
ročne zapája do celoslovenského 
projektu  Záložka do knihy spája 
slovenské školy. V tomto školskom 
roku sa do projektu zapojilo 50 
žiakov školy zo študijného odboru 

Obchod a 
podnikanie, 
učebných 
odborov 

vy, vysvetlila pojem „potravinová py-
ramída“. Študentov upozornila na 
rôzne druhy tekvíc, ktoré sa dajú 
použiť v ľudskej výžive. Táto plodina 

bola kedysi trochu zaznávaná, ale 
dnes mnohí tekvice používajú na 
prípravu rôznych, veľmi chutných 
jedál, koláčov, kompótov. 

  

Relácia v školskom rozhlase  
Slová o zdravej výžive, zdravom 
životnom štýle zazneli aj zo škol-
ského rozhlasu. 

Do priestorov našej školy sme 
v tento deň pozvali aj deti zo 
Spojenej školy v Novej Bani, kto-
ré si vypočuli prezentáciu, ochut-

nali z pripravených výrobkov, pre-
zreli si školu. Verím, že sa u nás 
cítili dobre, veď to nebola ich 
prvá návšteva u nás. 

Takto prebiehal zaujímavý 

a netradičný deň na našej škole. 
Poďakovanie patrí všetkým vyu-
čujúcim, majstrom OV, vedúcej 
školskej jedálne, študentom, kto-
rí sa do týchto aktivít zapoji-
li.  A nezabúdajme na to že 
„ V zdravom tele, zdravý duch“, 
alebo „Jesť, to je nevyhnut-
nosť, ale správne jesť, to je 
umenie“.                

Ing. Mária Lenčová 

 

sprievodné akcie, ktorými bo-
li výstavka záložiek 
z partnerskej školy a MAXI 
burza kníh, za ktoré žiaci, ako aj 
vyučujúci  zaplatili dobrovoľnú 

cenu. 
Výťa-
žok 
z burzy 
kníh 
venuje-
me čer-

Medzinárodný deň školských 
knižníc (International School 
Library Day) prvý raz vyhlásila 
Dr. Blanche Woolls, prezident-
ka Medzinárodnej asociácie 
školského knihovnícva 
(International Association of 
School Librarianship), v roku 
1999. Odvtedy sa uskutočňuje 
každoročne štvrtý októbrový 
pondelok. 

Dňa 23. 10. 2017 sme pri príleži-
tosti Medzinárodného dňa škol-
ských knižníc pripravili pre žiakov 

nošskému chlapčekovi z Rwandy, 
ktorého majú žiaci školy v adopcii 
už siedmy rok  prostredníctvom 
projektu Pallotínskych misionárov 
pod názvom Adopcia srdca. Heslo 

MAXI burzy kníh bolo „ 
Kúpiš knihu, kúpiš pole“, 
pretože peniaze získané 
z burzy kníh sa použijú na 
zakúpenia poľa pre černoš-
skú rodinu v adopcii. Žiakov, 
ktorí si zakúpili viac kníh, 
čakala sladká odmena. 

PaedDr. Slavomíra Gáborová 

Záložka do knihy spája slovenské školy 

Medzinárodný deň školských knižníc 
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hlavne v poľnohospodárstve veľa 
práce. Táto exkurzia sa uskutoč-
nila z príležitosti „Svetového dňa 
mlieka“, ale aj „Svetového dňa 
výživy“. 

Táto malá družstevná mliekáreň 
vyrába kompletný sortiment 
mliečnych výrobkov. Výroba je 
založená na prirodzených 
a kontrolovaných mikrobiologic-
kých procesoch, sú to tradičné 
postupy overené generáciami na-
šich predkov. Vo výrobe nepouží-
vajú žiadne doplnkové látky, ako 
emulgárory, stabilizátory, kon-
zervanty, škroby či iné zahusťo-
vadlá. Výsledkom tejto práce 
je poctivý a nesfalšovaný 
slovenský mliečny výrobok. 
A preto kupujme kvalitné slo-
venské výrobky a podporme 
tak našich výrobcov, ktorí to 
v dnešných podmienkach  hlav-
ne v poľnohospodárstve majú 
veľmi ťažké. Výrobky tejto 
mliekárne v Novej Bani kúpite 
aj v mliekomate pána Ing. Bo-
roša pri Lidli, alebo 

v predajniach Jednota. 

Cestou domov sme sa ešte zasta-
vili na hrade Revište, ktorý pre-
chádza rozsiahlou rekonštruk-
ciou. Dozvedeli sme sa o jeho 
histórii a etapách rekonštrukcie. 
Hmla nám však trochu pokazila 
výhľad na okolie. 

Dúfam, že študentom sa exkurzia 
páčila, veď iná je teória a iná je 
prax. Touto cestou sa chcem po-
ďakovať pracovníkom mliekárne, 
ktorí boli veľmi milí, ústretoví, 
venovali sa nám a odpovedali na 
všetky zvedavé otázky. 

Ing. Mária Lenčová 

V jeden 
pekný 
októbro-
vý deň 
sme sa 
vybrali s 
našimi 

študentmi na exkurziu do mlie-
kárne v malej dedinke Lovčica 
Trubín. Exkurzia bola zameraná 
 na výrobu mlieka, mliečnych vý-
robkov, ale aj živočíšnu výrobu 
a rastlinnú výrobu.  Keďže v škole 
máme predmety tovaroznalectvo, 
potraviny a výživa, študenti mali 
možnosť vidieť reálne v praxi 
výrobu mliečnych výrobkov. 
V samotnej mliekárni nám ukázali 
pasterizáciu, výrobu a zrenie sy-
rov, bryndze, tvarohu, jogurtov, 
mliečných nápojov, korbáči-
kov, vysvetlili technológiu výroby 
a samozrejme sme aj niektoré 
výrobky ochutnali. Potom sme 
videli aj samotný chov 
a starostlivosť o rôzne plemená 
kráv. Študenti sami videli, že kým 
sa na stôl dostane hotový výrobok 
je to dlhá cesta a vyžaduje si 

Dňa 20.10.2017 žiaci našej ško-
ly navštívili Domov dôchodcov 
v Novej Bani. Na túto návštevu 
sa obyvatelia domova každo-
ročne  tešia a vždy nás milo 
privítajú. 

V tomto školskom roku si diev-
čatá z II. A triedy – Anežka 
Šipikalová, Simona Brodzianska 
a Veronika Tencerová  a chlapci 
 Filip Hudec z II. C a Viliam 
Búry z II.N nacvičili pekné slo-
venské ľudové pesničky spoloč-
ne s vyučujúcou PaedDr. Slavo-
mírou Gáborovou. Na harmonike 
ich sprevádzala Michaela Trn-
ková, ktorá je aktívnou členkou 

folklórneho súboru Háj v Novej Ba-
ni a je to naša bývalá žiačka ochot-
ná vždy s nami spolupracovať. 
O občerstvenie sa postarali žiaci 
odborného výcviku spolu s pani maj-
sterkou Bc. Andreou Kvaššayovou 
a napiekli  domáce pagáčiky. 

Dievčatám a chlapcom to v krojoch 
veľmi pristalo, spievali a dokonca aj 
tancovali s babičkami a deduškami.  

Na záver sa nám poďakovali so slo-
vami: „ Ďakujeme, priniesli ste me-
dzi nás ku našej mladosti a urobili 
ste nám veľkú radosť.“  Úprimné 
slová potešili. 

PaedDr. Slavomíra Gáborová 

Odborná exkurzia v mliekárni 

Október - mesiac úcty k starším 
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Stubby musel rýchlo privyknúť na 
nekonečné bombardovanie granátmi, 
streľbu a nikdy nekončiaci hluk voj-
ny. Netrvalo dlho a Stubby utrpel 
svoje prvé vojnové zranenie. Nadý-
chal sa totiž jedovatého plynu – ype-
ritu, no prežil a bol premiestnený do 
nemocnice ku svojím dvojnohým spo-
lubojovníkom. Práve toto zranenie 
spôsobilo, že Stubby dokázal rozo-
znať pach smrteľného plynu, ktorí 
Nemci v bojoch používali. O istý čas 
neskôr vďaka tomu zachránil celú 
jednotku. Nemci totiž plyn na ame-
rických vojakov vypustili skoro ráno, 
keď väčšina z nich spala. Hneď ako 
Stubby zacítil pach plynu okamžite 
začal pobehovať po zákopoch, hlas-
no štekať a budiť vojakov. Vďaka 
tomu zachránil množstvo životov.  

To však ani zďaleka nebola jediná 
Stubbyho záslužná účasť v armáde. 
Stubby bol nápomocný najmä vďaka 
svojmu skvelému sluchu. Dokázal 
započuť nepriateľské bombardéry a 
delostrelectvo omnoho skôr ako ľud-

skí vojaci a svoju jednotku varo-
val skučaním.  

Pomáhal taktiež pri hľadaní zra-
nených vojakov, ktorých počul 
volať o pomoc. Naučil sa dokon-
ca rozoznávať angličtinu, fran-
cúzštinu a nemčinu a dokázal tak 
identifikovať zranených spojen-
cov.  

V Argonne vystopoval i nemec-
kého špióna, za čo si vyslúžil od 

veliteľa 102. divízie síce neoficiálne, 
no vojakmi rešpektované povýšenie 
na seržanta.  

Do konca vojny Stubby absolvoval 17 
bitiek a 4 veľké ofenzívy. Zohral 
dôležitú úlohu pri oslobodzovaní obce 
Château-Thierry, za čo mu vďačné 
miestne obyvateľky ušili kamizolu, 
aby si mal kam vešať medaily. 

Po vojne sa z neho stala národná 
osobnosť, zúčastňoval sa na vojen-
ských prehliadkach po celých Spoje-
ných štátoch. 

Zomrel v roku 1924 v náručí vojaka 
Conroya. Jeho zakonzervované os-
tatky sú vystavené v múzeu Smithso-
nian. 

   - red. - 

zdroj - internet, kniha G. Milton: 
Keď Hitler bral kokaín a Leninovi 
ukradli mozog 

V prvej svetovej vojne nebojovali 
len ľudia, ale bojových akcií sa zú-
častňovali aj zvieratá a niektoré z 
nich sa zapísali do dejín ako hrdino-
via.  

Medzi takéto zvieratá patrili aj 
vojnový kôň Bojovník, poštový holub 
Cher Ami alebo pes Stubby. O po-
sledne menovanom si povieme niečo 
viac. 

V roku 1917 našiel vojak  Robert J. 
Conroy psíka v okolí univerzity Yale. 
Napriek tomu, že zvieratá neboli vo 
vojenskom výcvikovom tábore povo-
lené, si ho vzal k sebe, dal mu meno 
Stubby a začal ho cvičiť.  

Po niekoľkých týždňoch poznal 
všetky melódie a signály poľnice, 
dokonca vedel aj salutovať a to tak, 
že si priložil prednú labku k pravé-
mu obočiu. Keď bola jednotka Ro-
berta Conroya povolaná na západný 
front do Európy, Robert svojho 
psíka dokázal v košíku prepašovať 
na loď. Velenie jednotky nový prí-
rastok obja-
vilo až v Eu-
rópe a Stub-
bymu nako-
niec dovolili s 
jednotkou 
zostať. Stal 
sa oficiálnym 
maskotom 
divízie.  

V zákopovej 
vojne si 

Matematické symetrie 

1 x 8 + 1 = 9 

12 x 8 + 2 = 98 

123 x 8 + 3 = 987 

1234 x 8 + 4 = 9876 

12345 x 8 + 5 = 98765 

123456 x 8 + 6 = 987654 

1234567 x 8 + 7 = 9876543 

12345678 x 8 + 8 = 98765432 

123456789 x 8 + 9 = 987654321 

 

1 x 9 + 2 = 11 

12 x 9 + 3 = 111 

123 x 9 + 4 = 1111 

1234 x 9 + 5 = 11111 

12345 x 9 + 6 = 111111 

123456 x 9 + 7 = 1111111 

1234567 x 9 + 8 = 11111111 

12345678 x 9 + 9 = 111111111 

123456789 x 9 + 10 = 1111111111 

 

9 x 9 + 7 = 88 

98 x 9 + 6 = 888 

987 x 9 + 5 = 8888 

9876 x 9 + 4 = 88888 

98765 x 9 + 3 = 888888 

987654 x 9 + 2 = 8888888 

9876543 x 9 + 1 = 88888888 

98765432 x 9 + 0 = 888888888  

Niečo z dejepisu - Psí hrdina 

Niekoľko zaujímavostí: 
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Na dobrú náladu ... 

strane bodku. Kocku môžete po-
súvať len vľavo, vpravo, dopredu 
a dozadu.  

Pri pohľade na obrázok si potom 
budete musieť kocku pretočiť 
podľa tohto vzorca: dopredu, 
vľavo, vľavo, dopredu, vpravo, 
dozadu, vpravo.  

Teraz sa musí-
te poriadne 
zamyslieť, kde 
sa bude bodka 
nachádzať. 

 
 - red. - 

zdroj - internet 

Túto hádanku uviedol britský 

astronaut Tim Peake v knihe 

Opýtaj sa astronauta, v ktorej 

približuje, ako vyzeral jeho bež-

ný deň vo vesmíre, akú prípravu 

musia kozmonauti absolvovať 

pred cestou do vesmíru.  

Pred svojou misiou musia absol-

vovať náročný výcvik vo vode, 

zvyknúť si na oblek a beztiažový 

stav, no a ako sa zdá, pred od-

chodom musia vyriešiť aj nároč-

nú hádanku.  

Hlavolam spočíva v obrázku koc-
ky, ktorá má na svojej spodnej 

Hádanka nielen pre kozmonautov 
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