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EURÓPSKE HRY V BAKU 

 
Mesto Baku: 
 

Mesto Baku je hlavným a najväčším mestom štátu Azerbajdžan. Zároveň je to aj najväčší 

prístav v Kaspickom mori. Ďalšie naj, ktoré sa viaže k tomuto mestu , je v jeho histórii. Patrí 

k najstarším mestám sveta a leží na križovatke starobylých obchodných ciest – Hodvábna 

cesta. Jeho história sa začala písať približne pred 5500 rokmi. Má približne 2 milióny 

obyvateľov a rozprestiera sa na ploche 2200km
2
. Baku má mierne kontinentálne podnebie s 

horúcim suchým letom a chladnou zimou. 

 

 
 

Názov mesta Baku pochádza z perzského bād kubeh — bad kube, čo možno voľne preložiť 

ako miesto, kde fúka vietor. Silné vetry sú tu také typické, že dodnes má mesto prezývku 

Baku - mesto vetrov. 

 

Podľa iných teórií je názov odvodený od názvu predchodcu dnešného mesta, starovekého 

perzského mesta Atši-Baguan. Slovo ateš vo viacerých starovekých jazykoch označovalo 

oheň, slovo baga zase označovalo slnko, alebo Boha. Názov tak znamenal „mesto Boha“ 

alebo „miesto Boha“. V tomto meste sa totiž nachádzal jeden z hlavných chrámov 

vyznavačov  kultu ohňa. 

 

Písomné pramene z 5. a 6.storočia mesto nazývajú Bagavan, Baguan. Arabské pramene z 

10.storočia ho označujú ako Baku, Bakuch alebo Bakuja, ruské od 15.storočia zas Baka. 

 

V meste Baku sa spája história s moderným svetom. Sú tu zachované krásne historické 

stavby. Napríklad paláce, bašty, veže či mestské brány.  
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Komplex paláca širvanšachov z 15.stor.: Palácová mešita, palác a mauzóleum  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mestská brána 12. – 15. stor. 

 

 

V súčasnosti sa mesto Baku spája hlavne spája s ropou. V roku 1848 bol v tomto meste 

otvorený prvý ropný vrt na svete. Odvtedy začalo mesto viac a viac rozkvitať a dnes sa hrdí 

prezývkou ,,Paríž Kaukazu“.  
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Prvé Európske hry 
 
Dosiaľ každý jeden kontinent mal vlastné regionálne  

hry. Okrem Európy. 8. decembra 2014 sa táto situácia 

zmenila. Na zasadnutí v Ríme sa rozhodlo, že prvé  

Európske hry sa uskutočnia v Azerbajdžane konkrétne 

v meste Baku. 

Azerbajdžan bol jediným kandidátom a tak s počtom 

hlasov 38 aj vyhral, 8 členov bolo proti. Športovci  

na týchto hrách môžu získať miestenku na Olympijské hry. Európske hry sa budú konať tiež 

každé 4 roky.  

 

 

 

 

Od 12. do 28. júna 2015 v meste Baku 

prebiehajú Európske hry.  Športovci 

súťažia v 30 športoch. Nechýbajú také 

známe športy ako atletika, volejbal, 

gymnastika či karate. Ale i menej 

známe judo, wrestling a taekwondo. 

Športovci súťažia 

v novovybudovaných halách a krásnych priestoroch. Zastúpenie má samozrejme aj naša 

krajina, ktorá si nepočína zatiaľ zle a získala zatiaľ už 5 medailí. 
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LONDÝN 

 
V dňoch 26. – 30. 5. 2015 sme sa zúčastnili na exkurzii v Londýne.  

Navštívili sme mnoho pamiatok a hneď prvý deň sme úplnou náhodou videli výmenu stráže a 

hneď potom samotnú kráľovnú. Bolo to prekvapenie nie len pre nás, ale aj pre našu 

sprievodkyňu, ktorá toto krásne mesto navštevovala dosť často. Kráľovná sa viezla v koči, 

ktorý mieril do Buckinghamského paláca.  

 

Ešte v ten deň sme sa boli previezť na London Eye. Bol odtiaľ naozaj krásny výhľad. 

 

Tiež sme navštívili Múzeum Madamme Tussaud´s, čo je najznámejšie  múzeum voskových 

figurín na svete. Boli tam repliky najznámejších hercov, spevákov, politikov, športovcov, 

lekárov, kriminálnikov a tiež známych biskupov a 

pápežov. Zaujalo to nejedného z nás. V ten deň 

sme navštívili ešte známe ulice a miesta Londýna 

ako napríklad Piccadeli Circus alebo Trafalguar 

Square.  

 

 

Boli sme v múzeu Jamesa Bonda či 

Shearloka Holmesa a dozvedeli sa veľa 

nového. Výletnou loďou sme sa plavili po 

rieke Temža a pozreli si pamiatky aj z 

druhej strany Londýna.  

Mne osobne sa veľmi páčil Big Ben. Je to 

jedna z najtypickejších a najznámejších 

stavieb z Londýna. Je úžasné, že veža, ktorú 

som chcela vidieť naživo, bola pár metrov 

odo mňa.  

Posledný deň sme si užili nákupy na Oxford Street a na ďalší deň popozerali ešte Tower 

Bringe, čo sa mi tiež veľmi páčilo.  

Londýn je mesto plné prekvapení, ktoré sa oplatí aspoň raz v živote vidieť. 

       K. Karelová  
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Eko nápady z pet fľiaš 

 
     Určite vo vašej domácnosti používate množstvo plastov. Niektoré z nich sú na ďalšie 

použitie nevhodné a niektoré sa dajú využiť veľmi kreatívnym spôsobm. Najviac sa do 

odpadu dostávajú pet fľaše. Tých sa v domácnostiach použije spomedzi plastových obalov 

najviac. Mnoho ľudí už našlo rôzne spôsoby ako ich využiť a dať tak novú funkciu odpadu.  

    Priemyselne sa pet fľaše dajú využiť na výrobu druhotných surovín. Napríklad na vlákna, 

z ktorých sa vyrábajú vysokoodolné tkaniny ako softshell alebo goratex. Melú sa do zmesí na 

spevňovanie vozoviek. Vďaka nízkemu obsahu škodlivých látok je materiál tolerovateľný pre 

ľudský a organizmus môžu sa z neho vyrábať hračky alebo kuchynské pomôcky. Dajú sa 

využívať pri výrobe izolačných materiálov, ktoré v budovách udržiavajú teplo. Je ešte veľa 

možností ako zmenšiť mieru ich škodlivého vplyvu na životné prostredie. 

    Ak chcete pomôcť pri likvidácii odpadu tým, že ho opakovane využijete, tu je niekoľko 

jednoduchých tipov ako si z pet fliaš vyrobyť originálne, lacné a pekné vecičky do 

domácnosti alebo na seba. 

 

 

Nápad číslo 1. 

Bylinková záhradka na balkón.   

 

 

 

Nápad číslo 2.  

Stojan na šperky.  
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Nápad číslo 3. 

Peňaženka   

 

 

 

 

 

 

 

Nápad číslo 4. 

Ozdoba, gumička do vlasov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nápad číslo 5. 

Luster 
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Žihľava dvojdomá 
 
 
Pŕhľava dvojdomá alebo staršie žihľava dvojdomá (lat. Urtica dioica) je rastlina z čeľade 

pŕhľavovité. Používa sa ako liečivá rastlina a ako krmovina pre hydinu. 

 

Prirodzene sa vyskytuje na severnej pologuli 

a šíri sa do Južnej Ameriky. Na Slovensku je 

rozšírená na celom území a vo všetkých 

výškových stupňoch. 

 
Dorastá do výšky 50 až 150 cm. Listy sú jemne 

ochlpené, srdcovitého tvaru, špicaté a pílkovito 

ozubené. Kvitne od júna do septembra. Plodom 

sú vajcovité bobuľky. Celá rastlina je pokrytá 

jemnými chĺpkami. Predtým sa tradovalo, že tieto 

chĺpky obsahujú kyselinu mravčiu, posledné 

výskumy však ukázali, že je to zmes troch 

chemikálií – histamínu, dráždiaceho kožu, 

acetylcholínu vyvolávajúceho, pocit pálenia a 

serotonínu zvyšujúceho účinok dvoch 

predchádzajúcich látok. 

 

U ľudí stačí minimálne množstvo zmesi týchto látok, aby sa 

vytvorila typická reakcia kože podobná poštípaniu ovadom. 

Pŕhľava ponorená do horúcej vody alebo pošliapaná stráca                                                                                                             

„  pálivé “ účinky.  

 

Zázračné zloženie  

 

Sú v nej vitamíny C, B, 

A, ale aj vápnik, horčík 

či železo. Ako iné zelené rastliny obsahuje chlorofyl, ďalej 

kyselinu kremičitú, triesloviny, zlepšujúce imunitu 

a serotonín – nazývaný aj hormón dobrej nálady. 

 

 

 

 

Pre mnohých je žihľava len burinou, využíva sa však aj ako liek už od stredoveku. Pomáha 

detoxikovať organizmus a vyčistiť krv. Ako ju ešte možno použiť? 

 

 

 pri reume sa prikladá na boľavé kĺby, tak 

isto sa prikladá na boľavé miesta aj pri bolestiach 

krížov a zápaloch nervov na rukách a nohách, 

 na všetky tieto problémy si môžete 

pripraviť aj kúpeľ zo žihľavy, pričom by ste mali 

byť ponorení len po výšku srdca, 

 pri vypadávaní vlasov si odvarom zo 

žihľavy umývajte každý deň vlasy, 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Latin%C4%8Dina
http://sk.wikipedia.org/wiki/Lie%C4%8Div%C3%A1_rastlina
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Krmovina&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/wiki/Hydina
http://sk.wikipedia.org/wiki/Histam%C3%ADn
http://sk.wikipedia.org/wiki/Acetylchol%C3%ADn
http://sk.wikipedia.org/wiki/Seroton%C3%ADn
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Ovad&action=edit&redlink=1
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 mladú žihľavu aj s korienkami zalejte 40% liehom a nechajte 14 dní macerovať, zlejte 

a pite ako tinktúru pri problémoch s pečeňou, žlčníkom, vredoch, nachladnutí, vhodná je 

aj na vonkajšie použitie na ekzémy, kurie oká a pleseň na nechtoch nôh. 

 

 

 

 

A žihľava môže byť aj chutná : 

 

Žihľavová praženica s medvedím cesnakom  

Potrebujeme: 
 4 vajíčka 

 50 gramov žihľavy 

 15 gramov medvedieho cesnaku 

 1 cibuľku 

 soľ, čierne korenie, olivový olej 

Postup: Žihľavu premyjeme pod vodou a nakrájame na 

drobné kúsky. To isté spravíme aj s medvedím cesnakom. Na 

rozpálenom oleji opražíme cibuľu, dokiaľ nezmäkne 

a pridáme žihľavu, ktorú pomaly podusíme. Potom 

zamiešame rozšľahané vajíčka a miešame, dokiaľ sa nám neurobí praženica. Na záver 

zamiešame k vajíčkam nasekaný medvedí cesnak, soľ a korenie na dochutenie. 

 

 

Žihľavová polievka  

Potrebujeme: 
 400 gramov žihľavových lístkov 

 2 polievkové lyžice masla 

 1 strúčik cesnaku 

 2 lyžice bieleho jogurtu 

 ovsené vločky 

 olej 

 soľ 

Postup: Dobre umyté a posekané žihľavové lístky 

opečieme na masle. Následne pridáme strúčik cesnaku, soľ a vodu. Zahustíme ovsenými 

vločkami a varíme asi 5 minút. Napokon polievku rozmixujeme ponorným mixérom 

a vmiešame biely jogurt. 

 

Žihľavové pesto  

Potrebujeme: 
 4 hrste mladej žihľavy 

 3 polievkové lyžice mletých mandlí 

 3 polievkové lyžice strúhaného parmezánu 

 2 strúčiky cesnaku 

 olivový olej 

Postup: Žihľavové lístky umyjeme pod vodou, necháme 

odkvapkať a následne sparíme vriacou vodou. Po 

vychladnutí pridáme ostatné suroviny a rozmixujeme. Olej prilievame dokiaľ zmes nie je 

dostatočne hustá. Chuť môžeme vylepšiť medvedím cesnakom, prípadne pažítkou. Hotové 

pesto naložíme do pohárov, zalejeme olejom a skladujeme na tmavom a chladnom mieste. 
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Ľahký žihľavový šalát  

Potrebujeme: 
 mladú žihľavu 

 citrón 

 mrkvu 

 biely jogurt 

 olivový olej 

Postup: Listy žihľavy dôkladne umyjeme, necháme 

oschnúť a nasekáme nadrobno. Pokvapkáme citrónom 

a olivovým olejom, primiešame jogurt a strúhanú mrkvu. 

 

 

      Brezanská a Horniaková 6.A 
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ŠKOLA   

 
Ráno prídem do školy 

A viem že učiť sa nebolí. 

Som tam skoro celý deň, 

Potom sa mi sníva krásny sen. 

Sen je celý o škole 

V ktorej je mäkká slabika aj le. 

 

No a sen týmto končí 

Lebo v škole zvon brnčí. 

Toto sa opakuje zas a znova 

Až nepríde staroba. 

Škola sa touto básňou zmenila 

Aby do nej prišla aj tortila. 
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Šnúrka v topánke 

 
Mala som ja šnúrku v topánke, 

Ktorá neodolala napolitánke. 

Napolitánku jedla každý deň 

A raz som jej dala ľadovú dreň. 

Šnúrka sa tým nahnevala 

No a potom aj rozrevala. 

Poučenie dostala šnúrka jedno a to isté 

No nikdy na to nemyslite  

Bola len jedna  

Pretože mala na mysli hru sedma. 

Báseň končí takto 

Pretože tam nebolo prasiatko. 
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Mačka Kvačka 

 
Bola raz mačka 

Ktorá sa volala Kvačka. 

Mačka bola veľmi milá, 

Ale ryba ktorú zahrabala bola hnilá 

Keď to Peter našiel  

Nebodaj by ušiel. 

No teda aj ušiel s mačkou, 

Ale to bol jeho sen pod perinou. 

Mačku tú dostal 

A s ňou aj ostal. 

Potom si spolu šťastne žili 

Dokonca aj keď hromy, blesky bili. 
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Mušličky 

 
Boli dve mušličky malé 

Bývali doma samé.  

Raz keď takto doma boli 

Dvaja žraloci tam snorili. 

Nevedeli kto v ňom býva, 

Mysleli si že šedá  hliva. 

V tomto sa však zmýlili 

Potom drevo na súši pílili. 

Takto sa krátky príbeh skončil 

Každý sa hádam z tejto chyby poučil. 
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Zápisník 

 
Ja mám zápisník nový 

Na básne ako stvorený. 

Môj je celý ružový 

Aký by ste mali vy? 

Niekto by chcel žltý iný modrý 

Ak ho kúpiš tak ho nezodri. 

Je v ňom veľa strán  

Tak neprešvihni oznam. 

Oznam je: zápisník je malý 

Len aby ste ho nestratili. 

O zápisníku si nevymýšľam, to by ste sa divili 

Pretože mňa len na pravdu stvorili. 

Takto báseň končí sa 

Pretože zápisník zatvára sa. 
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Trieda 

  
Naša trieda malá je 

Zišly by sa koľaje. 

Cez prestávku sa 

Naháňajú predsa. 

Kto sa naháňa? 

Jano Patrika preháňa. 

Paťo s Maťom dnes sa bil 

Dúfam že mu nič nerozbil. 

Dnes tabuľa 

Vyzerá jak machuľa. 

Takto sa končí báseň 

Lebo začína jeseň. 
 

 

     Lucka  



Číslo 3  Školský rok: 2014/2015 

Školský časopis – ZŠ Trieda SNP 20, Banská Bystrica Strana 18 

Kam na dovolenku na Slovensku? 

 
Za oddychom a novými zážitkami nemusíme vždy cestovať len do zahraničia. Aj Slovensko 

ponúka veľa možností. Každý z nás si však musí vybrať z početnej ponuky to, čo je pre neho 

to najlepšie. Podľa svojich záujmov sa rozhodnete či chcete stráviť dovolenku na horách 

alebo pri vode. 

 

1. možnosť Aquaparky 

 
Vodný relax s atrakciami, kde si možno vybrať z rôznych kombinácií vnútorných a 

vonkajších bazénov, šmýkačiek, detských ihrísk, sáun a parných sáun, barov, kaviarní a 

reštaurácií, to sú aquaparky Slovenska. Väčšina z nich využíva termálnu vodu, teda 

kombinuje bazény relaxačné s tryskami určené pre oddych a plavecké bazény, kde je voda 

mierne ochladená. Rovnako väčšina z nich kombinuje kryté a otvorené bazény.  

 

Tatralandia – Liptovský Mikuláš 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aquacity Poprad 
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2. možnosť Hrady a zámky 
 

Vyše 100 hradov a zámkov a ďalšie desiatky kúrií možno navštíviť v letných mesiacoch na 

Slovensku. Milovníci renesancie, baroka, historických interiérov alebo zbraní si môžu vybrať 

podľa chute.  

 

 

 

 

 

Slovenskou perlou je Bojnický zámok, ktorý 

pripomína sídla princezien z rozprávok so 

šťastným koncom.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na hrade Krásna Hôrka je lákadlom múmia 

Žofie, ktorá poslúžila ako námet v románe 

Levočská biela pani.  

 

 

 

 

 

 

 

V Trenčíne sú to príbehy o pánovi Váhu 

a Tatier Matúšovi Čákovi 

Trenčianskom, a najmä 80 metrov 

hlboká studňa. Príbeh o tom, ako Omar 

tri roky kopal v čistej skale studňu, aby 

jeho milá Fatima získala slobodu a 

mohla s ním žiť do konca života, patrí k 

najpôsobivejším príbehom o láske zo 

slovenskej histórie.  
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Úctu pred múdrosťou vekov 

vzbudzuje zasa betliarska 20-

tisícová knižnica obsahujúca knihy 

písané počas štyroch storočí v 15 

rôznych jazykoch.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nezabudnuteľná je 

prehliadka Spišského 

hradu, ktorý je s rozlohou 

viac ako 4 hektáre 

najväčšou zrúcaninou v 

strednej Európe a patrí do 

zoznamu pamiatok 

svetového kultúrneho a 

prírodného dedičstva 

UNESCO. 

 

 
 

3. možnosť Jaskyne 
 

Na Slovensku je v súčasnosti známych vyše 5 450 jaskýň – prírodných pamiatok. Najviac 

registrovaných jaskýň je v Slovenskom krase, Nízkych Tatrách a v oblasti Slovenského raja, 

Muránskej planiny, ďalej vo Veľkej Fatre, Západných, Vysokých a Belianskych Tatrách. 

Najvýznamnejšie z nich sú 

vyhlásené za národné prírodné 

pamiatky. Jaskyne Slovenského 

krasu, ako aj Ochtinská 

aragonitová jaskyňa a 

Dobšinská ľadová jaskyňa, sú 

zaradené do svetového 

prírodného dedičstva UNESCO. 

Turistom je sprístupnených 

zatiaľ 12 jaskýň pravidelne a 

štyri ďalšie na požiadanie. 
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