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,,Mojimi očami"
Žiaci III.C a IV. C sa zapojili
do dopravnej súťaže, ktorú vyhlásilo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach. Súťaž pozostávala z dvoch častí: 1. časť literárna a 2. časť výtvarná. Súťažné témy boli na mesiac február
,,Chodci v dopravnej premávke",
na marec ,,Výtržníctvo - rozprávka s dobrým koncom" a na mesiac
apríl to bola téma ,,Bol som svedkom porušenia zákona". Žiačky
III.C triedy Dianka Schützová a
Miriamka Lešková napísali vo
svojich prácach, ako videli porušenie zákona.
Mgr. Ľ. Tkáčová
tr. uč. III.C
Bol som svedkom porušenia
zákona
V Gelnici sa každý rok v auguste koná Gelnický jarmok. Nebolo to inak ani minulého roku.
Všetci doma sme sa veľmi tešili,
hlavne ja a môj malý brat Šanko.
Počasie sa vydarilo. V sobotu
dopoludnia krásne svietilo slniečko, bol krásny letný deň. Celá naša rodinka sa vybrala na prechádzku, spojenú s nákupom a
zábavou. Mamka zistila, že už v
peňaženke nemá dosť peňazí, a
tak sme sa cestou zastavili pri
bankomate. Pri bankomate stálo
veľa ľudí. Mamka si peniaze vybrala a odložila do peňaženky, ktorú potom položila do svojej kabelky. Pomaličky sme sa prechádzali, obzerali sme si oblečenie,
topánky, hračky a iné veci. Pri
jednom stánku sa mi zapáčila ka-

belka. Bola krásnej svetlozelenej
farby a veľmi som ju chcela, pretože sa mi hodila k novým topánkam. Mamku som poprosila, aby
mi ju kúpila a ona súhlasila. Ako
sme si kabelku obzerali, motal sa
okolo nás jeden chlap, ktorého
som si všimla aj pri bankomate.
Mamka vybrala z kabelky peňaženku a chcela predavačke zaplatiť za moju novú nádhernú kabelku. V tej chvíli, ani neviem ako,
sa k nej ten čudný chlap priblížil a
vytrhol jej peňaženku z ruky. Utekal kade ľahšie. Mamka začala
kričať celá bez duše: ,,Zlodej, zlodej, ukradol mi peňaženku, chyťte
ho!!!" Nikomu sa však zlodeja nepodarilo dolapiť. Mamka bola veľmi smutná, nevedela od zlosti, čo
má robiť. Vybrala som svoj mobil a
zavolali sme na políciu. Zobrali
nás na oddelenie polície a spísali
s nami výpoveď. Keďže som si
zlodeja veľmi dobra zapamätala,
policajti povedali, že ho v meste
určite nájdu.
Unavení a smutní sme sa
vrátili späť do mesta. Bolo veľmi
teplo, tak sme sa pristavili pri
stánku s langošami. Ako som tak
stála v rade na langoše, uvidela
som zlodeja. Hneď som to utekala
povedať mamke. Ocko sa pomaličky vybral za ním a cestou zavolal políciu. Zlodej si užíval za naše
peniaze aj s veľmi čudnou partiou
ľudí. Policajti prišli do desiatich
minút a vtáčika zlodejíčka pekne
chytili. Avšak bolo neskoro, pretože stihol minúť skoro všetky
mamkine peniaze. Pán policajt

povedal, že tento zlodejíček je
"známa firma" a trest ho neminie.
Bola som veľmi rada, že ho
konečne zatknú a nebude už okrádať poctivých ľudí. Napokon sa
všetko dobre skončilo. Nechceli
sme pokaziť taký krásny letný deň
touto nepríjemnou udalosťou,
mamka mi tú kabelku napokon aj
tak kúpila. Cestou domov sme
neobišli ani kolotoče a cukrovú
vatu.
Diana Schützová
III.C
Bol som svedkom porušenia
zákona
V jednu jarnú sobotu popoludní v miestnom rozhlase hlásili,
že je zakázané vypaľovať trávu.
Na jednej lúke bola zelená
tráva, rástla tam púpava, len okraje boli suché. Na tom mieste
som sa rada hrávala s bábikami.
Väčší chlapci, mohli mať asi šestnásť rokov, si tú lúku všimli a niekoľkokrát sa obzerali za sebou. V
tom istom čase aj na druhý deň si
sadli na lavičku, aby to bolo nenápadné. Tak som si povedala, že
ich budem pozorovať každý deň.
Keď ma videli, asi sa zľakli,
tak prestali chodiť týždeň. Vtedy
som sa mohla ísť hrať hocikam.
Na druhý týždeň bolo veľmi sucho. Chlapci sa opäť stiahli. Prišli
o jedného viac, neboli piati, ale
šiesti. Ten šiesty ich naviedol, aby
urobili to, čo už dávno chceli. Nakoniec ich presvedčil. Tá vysušená tráva - celá žltá im nedala
pokoj.

Veľmi som chcela, aby začalo pršať. Nemohla som to podozrenie držať v sebe, tak som to
povedala mamke. ,,Neboj sa, keď
budeme na balkóne, neurobia to".
Ale čo, ak to urobia v noci a my
budeme spať?
Na druhý deň neskoro večer
chlapci prišli aj so zápalkami.
Urobili to, na čo sa už dlhšie
chystali. Hodili horiacu zápalku do
suchej trávy! Začalo to horieť.
Ja som nemohla zaspať, tak
som ležala v posteli. Zdalo sa mi,
že nie je v detskej izbe taká tma,
ako pred chvíľou. Tak som sa išla
pozrieť na balkón. A videla som
tých zlých chlapcov, ako sa smejú
a ako horí vysušená tráva. Rýchlo
som zobudila rodičov, aby sa išli
pozrieť. Mama zavolala políciu a
rýchlo zatelefonovala aj požiarnikom. Pred náš panelák prišlo
policajné auto, z ktorého vystúpili
traja policajti. Keď to chlapci videli, rýchlo sa rozbehli. Policajti
ich začali naháňať. Keď ich chytili,
dali im putá, strčili do auta a odviezli na policajnú stanicu.
Prichádzajúcich požiarnikov
ohlasovala ostrá siréna. Natiahli
hadice a začali hasiť. Bol to už
dosť veľký oheň. No nakoniec ho
uhasili. Keď odišli, začínalo svitať.
Išli sme spať. A ja som sa pomodlila, aby už nabudúce tí chlapci dodržali zákon, aby sa to viac nestalo.
Miriam Lešková
III.C

Zopár užitočných rád pre záhradkárov
V mesiaci jún ošetrujeme:
jablone proti vlnačke krvavej (voška), po zistení škodcu prípravkom Pirimor 25 WG, v
koncentrácii 10 - 15 g na 10 litrov
vody alebo Pirimor 50 WG v koncentrácii 5 - 7,5 g na 10 litrov vody.
ošetrujeme citlivé odrody
jabloní proti pehavosti plodov
(nedostatok prístupového vápnika) chloridom vápenatým (CaCl2) alebo listovými hnojivami s
vyšším obsahom vápnika.
proti voškám ošetrujeme
hlúboviny a papriku - po zistení
škodcov prípravkom Pirimor 25
WG a Pirimor 50 WG v koncentrácii ako je hore uvedené.
ošetrujeme rajčiaky proti fytoftóre, septorióze (za daždivého
počasia) prípravkami Kuprikol
50, 60 - 70 g na 10 litrov vody a
alternáriovej škvrnitosti prípravkom Rovral Flo v koncentrácii 20
ml na 10 litrov vody.
uhorky proti pliesni uhorkovej a zemiaky proti fytoftóre (za
daždivého počasia) ošetrujeme

prípravkami Kuprikol 50, 25 - 50 g
na 10 litrov vody alebo Novozir
MN 80, v koncentrácii 30 g na 10
litrov vody.
Ďalej pokračujeme v ošetrovaní neskorých odrod čerešní a
višní proti vrtivke čerešňovej a
škvrnitosti listov (vo vyšších polohách) prípravkami Calypso 480
SC v koncentrácii 2 ml na 10 litrov vody.
Proti pliesni cibuľovej (za
daždivého počasia) použijeme
prípravok Kuprikol 50 v koncentrácii 60 - 70 g na 10 litrov vody.
Zemiaky ošetríme proti pásavke zemiakovej prípravkami
Bonus 6 ml/10 l vody, Match 050
EC 10 ml/ 10 l vody, Nomolt 15
SC 4 ml/ 10 l vody, Novodor FC
75 - 100 ml/10 l vody, všetky prípravky sa používajú na začiatku
liahnutia lariev.
Čierna škvrnitosť listov spolu s múčnatkou je najdôležitejšou
hubovou chorobou ruží. Jej šírenie podporuje daždivé počasie.
Rastliny sa ošetrujú prípravkom
Novozír MN 80 v koncentrácii 30

g/10 l vody, pri výskyte hrdze ruží
prípravok Baycor 25 WP v koncentrácii 15 g/10 l vody, pri múčnatke ruží prípravok Fundazol 50
WP v koncentrácii 10 g/10 l vody.
Ako pestovať ešte chutnejšie
rajčiny?
Už pri sadení priesad vložte
do každej jamky za hrsť kvalitného kompostu. V ich blízkosti
môžete vysadiť petržlen. Nikdy
ich však nesaďte po zemiakoch a
do polotieňa, napr. pod ovocné
stromy. Porasty môžete chrániť
pod čiernou fóliou alebo netkanou textíliou, čo zabraňuje poklesu teploty a vyparovaniu vody.
Nikdy zo svojej záhradky
neodstraňujte dážďovky. Prevzdušňujú pôdu, vťahujú do nej a
zároveň rozkladajú organickú
hmotu, vytvárajú humus. Dážďovky vám aj veľa prezradia o
pôde. Vykopte za plný rýľ zeminy
a zrátajte v nej dážďovky. Ak ich
je šesť a viac zemina je dostatočne úrodná. Pri menšom počte pridajte do pôdy organickú hmotu.

Kvalitu a veľkosť úrody cibule a cesnaku ovplyvňujú nielen
choroby a škodcovia, ale aj správna výživa. Potrebujú viac
svetla a tepla a menej vlahy. Na
jar pôdu pohnojte síranom amónnym a síranom draselným. Cibuľoviny sú náročné na síru. Pred
výsadbou a sejbou ich aj vápnite.
Odvďačia sa vám väčšími plodmi.
Ak chcete, aby bola mrkva,
petržlen, paštrnák a ďalšia koreňová zelenina kvalitná a s pekným tvarom, dôležité je pravidelné zavlažovanie a dostatočne hlboký (asi 40 cm) humusový prevzdušnený horizont pôdy. Koreňovú zeleninu nehnojte organickým, ani dusíkatým hnojivom.
Hnojivá nemusíte iba kupovať, skúste použiť aj tie domáce.
Vaša domácnosť vám ich ponúka
neúrekom. Napríklad studený
čaj, staré pivo, kávová usadenina, šupky z ovocia a zeleniny, dokonca aj voda z akvária obsahujú
živiny a sú vhodné ako hnojivo.
Ladislav Gredecký - inštruktor ÚZA SZZ

