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Školský rok je v plnom prúde. Kruté 

ranné vstávanie, cesta do školy, zábava          

so spoluţiakmi, no aj stres z moţného 

skúšania, písomiek a hŕba domácich úloh. 

Kaţdodenná rutina pre kaţdého študenta. V 

týchto chladných dňoch sa únava a lenivosť 

prejavuje ešte viac. No ale nemôţeme brať 

všetko tak pesimisticky. Aj cesta do školy 

počas chladného rána môţe byť fajn, ak si 

uţivíme zimnú idylku v podobe snehu.        

Aj hodiny v škole môţu byť menej stresujúce 

ak sme sa aspoň trošku učili. Ani nevieme 

ako, uţ vyše štyroch mesiacov sme v tomto 

klasickom školskom kolotoči a uţ si pomaly 

začíname uvedomovať, ţe sa blíţi koniec 

prvého polroka a s ním spojená oprava 

známok.  

Oddýchnite si na chvíľku od všetkých 

školských stresov a začítajte sa do nášho 

školského časopisu Lopejík. Tak smelo 

do čítania!  

Vaša redakcia 
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SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2018/2019 

Váţení hostia, kolegyne, kolegovia, milí ţiaci! 

65 prázdninových dní ubehlo neuveriteľne rýchlo a opäť sa tu stretávame. Vy ţiaci 

zasadnete do školských lavíc a my pedagógovia zaujmeme svoje miesto pred katedrou.  

Verím, ţe ste všetci mali moţnosť uţiť si radostné chvíle v kruhu najbliţších a hlavne, ţe sa 

Vám podarilo oddýchnuť si od školských povinností a načerpať nové sily, fyzickú a 

psychickú pohodu pre úspešné zvládnutie školského roka. 

 Milí kolegovia, vychovávať a vzdelávať mladých ľudí je dôleţitá a zodpovedná úloha, 

no zároveň nesie v sebe črty krásy a príťaţlivosti. Majte na pamäti, ţe škola a ţiaci v nej 

tvoria zloţitý mechanizmus, ţe v kaţdej lavici sedí iný ţiak, ktorého osobnosť je potrebné 

poznať, rešpektovať a rozvíjať. Ţelám Vám veľa pozitívnej energie, mnoţstvo pedagogického 

taktu, pevné zdravie a kreatívne nápady pri napĺňaní našich cieľov. 

Vítam i Vás milí ţiaci!  

Osobitne však medzi nami vítam ţiakov prvého ročníka. Pre Vás prechod na strednú 

školu znamená významnú kvantitatívnu aj kvalitatívnu zmenu. Prišli ste na školu, na ktorej sa 

chcete cítiť dobre. Školu, ktorej veríte, ţe Vám pomôţe získať potrebné vedomosti a zručnosti 

vyuţiteľné vo Vašom ďalšom ţivote tak, ţe budete schopní hneď po ukončení štúdia zaradiť 

sa do pracovného prostredia.   

Počas letných prázdnin prebiehala na škole rekonštrukcia jedálne, vybudovalo sa nové 

parkovisko, oddychová zóna a novinkou budú aj moderné školské rovnošaty. 

Aj v tomto školskom roku budete mať moţnosť zapojiť sa do mimoškolských aktivít v rámci 

krúţkovej činnosti, aby ste svojím talentom a študijnými výsledkami robili dobré meno nielen 

sebe, ale aj škole. 

Milí prváci! Ţelám Vám veľa úspechov v štúdiu a som presvedčená, ţe sa Vám podarí 

rýchlo a v krátkom čase adaptovať sa na nové podmienky, reprezentované vyššou 

náročnosťou, ale i samostatnosťou a zodpovednosťou za svoje konanie, správanie a štúdium. 

Verím, ţe na konci školského roka Vás budem môcť všetkých chváliť za výborné študijné 

výsledky. 

Na záver Vám chcem všetkým zaţelať veľa energie, trpezlivosti, mnoţstvo kreativity a 

hlavne veľa úspechov. Nech nový školský rok 2018 – 2019 bude pre Vás tým, na ktorý budete 

všetci radi spomínať.                                   Ing. M. Pindiaková riaditeľka SSOŠH ŢP 



 

 

 



 

NOVÉ ŠKOLSKÉ ROVNOŠATY 

V tomto školskom roku sme zmodernizovali naše školské rovnošaty. Veríme, ţe ţiaci 

sa v nich budú cítiť pohodlnejšie a budú ich radi nosiť. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ŠKOLA ROKA 

Dňa 26. októbra 2018 sa v Detve uskutočnilo slávnostné vyhlásenie výsledkov 

celoštátnej súťaţe aktivity základných a stredných škôl v Slovenskej republike pod názvom 

„ŠKOLA ROKA“ za uplynulý školský rok. Účelom súťaţe je oceniť školy, ktoré podporujú 

športové činnosti ţiakov. Jej vyhlasovateľom je Slovenská asociácia športu na školách             

s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Medzi ocenenými bolo aj naše 

Súkromné gymnázium Ţeleziarne Podbrezová, a to v oboch kategóriách stredných škôl,           

v kategórii chlapci i v kategórii dievčatá. Súčasťou slávnostného vyhodnotenia 

najaktívnejších škôl bola aj kategória Športovec roka, v ktorej naša Majka Remeňová získala 

krásne druhé miesto. 

Prebojovať sa medzi tých najlepších nebolo jednoduché. Súťaţ pozostávala z troch 

pilierov. Prvý bol výkonnostný pilier, kde sa oceňovala úspešnosť školy na školských 

Majstrovstvách Slovenska. Naša škola, po víťazstvách v okresných a krajských kolách, 

dosiahla úspech na majstrovstvách SR v cezpoľnom behu, vo futsale a futbale. Druhý bol 

účastnícky pilier, v ktorom sa hodnotilo percentuálne zapojenie ţiakov školy do športových 

súťaţí v danom roku. Tretí zahŕňal výchovnú časť, ktorej náplňou bola olympijská výchova. 

Vzhľadom na to, ţe do súťaţe boli zapojené predovšetkým veľké športové gymnáziá, je 

umiestnenie našej školy medzi „prvou päťkou“ veľkým úspechom. 

Vďaka patrí všetkým ţiakom, ktorí nás v minulom školskom roku úspešne 

reprezentovali, ale tieţ tým, ktorí ich na súťaţe pripravovali. Moje poďakovanie patrí 

všetkým trénerom a učiteľom, predovšetkým Romanovi Snopkovi, ktorý to celé zastrešoval. 

Osobitne chcem poďakovať vedeniu Ţeleziarní Podbrezová a.s. za podporu pri zabezpečovaní 

podujatí. 

Do nadchádzajúceho ročníka súťaţe prajem našim chlapcom a dievčatám veľa ďalších 

športových úspechov.      K. Zingorová, riaditeľka SG ŢP 

 

 

 

 



 

ACTIVITY CHODNÍK 

Gymnazisti z triedy III.H sa do projektu Tatranskí rytieri zapojili v šk. roku 2017/2018 

druhýkrát a opäť zvaţovali, čím by zatraktívnili areál školy. Takmer všetci ţiaci chceli 

vysadiť kvety a stromčeky, preto logickou voľbou bol náučný chodník, ktorý by bol 

zaujímavý a prepojený s horami. Na podnet PaedDr. Peteraja, chodník navrhli ako prechádzku 

horami, kde sa striedajú jednotlivé výškové pásma a v nich rôzne dreviny. Pri náučnom 

chodníku chceli urobiť aj zábavné aktivity a z návrhov spoločne vybrali slepú mapu, pexeso a 

zvonkohru. Ţiakom sa podarilo vytvoriť návrh úspešného projektu, ktorý obsadil 2.miesto     

v kategórii „Realizovateľný projekt“ a s výhrou získali nielen jednodňový výlet lanovkami, 

ale aj finančné prostriedky a pracovnú silu z Tatry mountain resorts a Essence 

communications na realizáciu projektu. 

Začiatok šk. roku 2018/2019 bol pre ţiakov z III.H aj začiatkom intenzívnych príprav 

na realizáciu navrhnutého projektu – dohadovanie detailov a nákup materiálu. V septembri 

2018 po hodinách práce pri úprave terénu, umiestňovaní štrku, výrobe a natieraní lavičiek, 

výrobe a natieraní drevených kvetináčov, výrobe stojanov s aktivitami, vysádzaní kvetov 

a drevín, rozmiestňovaní informačných tabuliek nadobudol náučný chodník reálnu podobu. 

Vďaka ţiakom z III.H, ich rodičom, dobrovoľníkom z Tatry mountain resorts a Essence 

communications, ale aj pomocníkom z radov zamestnancov a ţiakov z obidvoch škôl sa areál 

súkromných škôl môţe pochváliť jedinečným náučným chodníkom. 

Dňa 18.10.2018 bol chodník slávnostne pokrstený a zostáva veriť, ţe bude nielen 

motiváciou trávenia voľného času na čerstvom vzduchu, ale aj skvelou inšpiráciou na ďalšie 

zveľaďovanie areálu súkromných škôl.           Ľ. Kroupová, triedna učiteľka  

 

 



 

BILINGVÁLNE JAZYKOVÉ OKIENKO 

 V rubrike Bilingválne jazykové okienko, dáme priestor študentom alebo bývalým 

študentom zahraničných škôl v ich rodnom jazyku. Zámerom je trénovať čítanie 

s porozumením v cudzom jazyku, čo nám môţe pomôcť na hodinách, či pri maturitách. Prvý, 

ktorého sme oslovili je Alex Millington. Je učiteľom anglického jazyka na jazykovej škole. 

Študoval na základnej škole v Japonsku, strednú školu absolvoval v Austrálii. Spýtali sme sa 

ho  na roky štúdia, čím boli zaujímavé, čo je zo škôl, kde študoval, inšpirujúce pre akúkoľvek 

školu na svete. Opýtali sme sa aj na nosenie uniforiem a tieţ na vzťah učiteľ – ţiak. 

1. What was it like to live in a foreign country in general? 

Wonderful. 

Every new country is always filled with surprises and amazing new things to discover, and I 

enjoy picking up elements of culture, language and so on from each new country I visit.  

Living in a place allows you to experience the real energy and excitement that the location 

has on offer, and It is amazing having lived in places such as Tokyo at the turn of the 

Millennium and experiencing the rise of Shibuya and Harajuku girl culture, to be able to go 

back 15 years later and see elements of my childhood preserved in museums all around 

Tokyo.  Living abroad requires a lot of patience, and the ability to adapt to changing 

circumstances, but, if you are good at going with the flow of things, and always saying yes 

to offers and plans, it is an amazing way to live. 

  

2. What was considerably the best thing about studying in Japan? 

Having the rare opportunity to live in the country (Not many foreigners are able to get work 

or study visas for Japan, as their immigration regulations are very strict.), and experience 

firsthand 12 years of cultural development in Tokyo, and the rapidly changing face of 

Tokyo’s creative industries, culture and so on – and of course it was exciting to go to school 

during the development of Tamagotchi, Pokemon, Digimon, Hello Kitty and a whole load of 

other famous Japanese toys and pastimes, and to be in the actual country where all this was 

being developed – our school was one of the first in the world to ban the use of Pokemon 

cards at break times and we had Tamagotchi years before the rest of the world. 

 

3. In what ways do you think Japanese school system helped you? 

I unfortunately never experienced the true Japanese school system, but instead I attended the 

British School in Tokyo – where followed the UK national curriculum, with a little Japanese 

twist on everything (for example history and geography were much more Asia-centric than 

they would have been if I was in a school in the UK. The school I went to was amazing 

though – small class sizes (up to 18 students but no more), incredibly creative teachers (we 

used to have 'history days’, for example Roman Day or Victorian Day) at school where 

everyone would dress up as people from that time period and we would try to make Roman 

or Victorian food, music and so on – all of which encouraged a lot more fun in the learning 

process. 



 

4. What was it like to move to Australia? 

Incredibly exciting. I first moved there by myself when I was 13 years old. I got on a plane, 

and for the first time ever, was part of a ‘big’ school (my school in Tokyo had 300 pupils – 

the one in Australia had 2000.), and of course, I entered the school as a ‘Boarder’ (my parents 

were still living in Japan, so of course I couldn’t go home at the end of the day – instead we 

lived in boarding houses, similar to the Gryffindor or Hufflepuff of Hogwarts fame. To be 

honest, the whole school was a bit like Hogwarts – huge old buildings in the gothic style, with 

a generally magical feel about them.)  I spent most of the first half of the first year getting lost 

in the hundreds of acres of school grounds (we had a school yacht club, equestrian centre, 

farm, rowing club, sports fields, forest, cross country running tracks, and so on, so there were 

thousands of acres of school land to explore) and walking around wide eyed just trying to 

understand the place.    

 

5. What major differences are there in between Japanese and Australian schools? 

Term times and holidays – Australian school starts in January and finishes in October, 

because that period between October and January is obviously summer in Australia – and we 

only got a short holiday in June, because that was the Australian ‘winter’ holiday. 

Another major difference is focus – In Australia I studied the International Baccalaureate 

program – designed for the children of United Nations employees, this is a high school 

diploma that exists all over the world, allowing children who change schools often to study 

within the same program whether they are in Switzerland or Swaziland. This program is 

designed to be a lot more focused on  general knowledge – students are required to complete a 

final exam in 8 main subjects, spread over a variety of subject areas, and should get a pretty 

wide view of the world, and wide range of knowledge, whereas under the system in my 

school in tokyo, it was possible to choose as few as 4 subjects, meaning that you could finish 

with only science subjects, if you wanted. (in Australia this was not possible) – you would 

know much more about science, in this system, but not so much about other subjects.  

  

6. Where there dress codes in either of the schools? 

Both schools had uniforms – In Japan we had grey trousers, and a polo shirt with the school 

logo on it, then blue jackets if it was cold.  

In Australia we had several sets of uniform – ‘Normal summer’- Light blue shirt, tie, khaki 

shorts, and long (Knee length) socks, with optional Blazer in our house colours (mine was 

navy blue).  

‘Normal winter’ – The same, but shorts changed to grey trousers 

Formal/ number 1’s – White shirt, light blue tie, grey trousers, and a School Blazer (light 

blue) 

This uniform was used for: Church (every Sunday), Charity events, events outside school, 

formal dinners etc.  

Sport – Light blue tracksuit, white socks, or different equipment depending on sport. I was 

captain of the sailing team, so I had a captain’s jacket, school wetsuit, school lifejacket, and 

other sailing equipment that I could wear whenever I wanted.  

Pictures of these uniforms are attached below (With prince Charles, an ex student of the 

school, showing some students His old uniform) 



 
 

 

 

7. What did the teacher – student relationships look like in bought schools? 

Teacher student relationships at both schools were incredible. In Australia, the teachers mostly lived 

on campus, so they were available for us to talk to or visit, all the time. We became very good friends 

with many of them, and they spent a huge amount of their own time working with students to 

encourage and develop their talents. I am still in contact with a number of them today – notably the 

design and Technology teacher, who taught us how to build rockets, and allowed my friends and I to 

use the school workshops after school hours, My photography teacher, who allowed me to use the 

Darkrooms and other photo labs at strange times as well, and my history teacher, who came with us 

when we organised a charity trip to Cambodia (He was an ex Australian intelligence agent, and knew 

the royal family of Cambodia personally, so he helped us to arrange everything for the trip, and 

organised for us to meet the king and government of Cambodia while we were there)  

8. What fondest memory do you have of studying in either of the countries? 

After seeing how the rest of the world learns, I will forever be glad that I went to two schools where 

we were constantly encouraged to question everything, tell teachers if we disagreed with them, 

discover and test things for ourselves, learn what we wanted to, instead of what we were forced to, and 

given time to explore and discover our talents. From what I can tell, this is not a normal situation in 

most countries, and I am incredibly happy to have had such opportunities given to me throughout my 

schooling.  

 

9. What do you think are the perks of studying abroad? 

The range of people that you meet is unparalleled, and probably the most important element. I have sat 

in classrooms with the children of billionaires, Thai royalty, bankers, politicians, doctors, and so on, as 

well as in classrooms with people from far more normal walks of life, from over 200 different cultures, 

classes, and segments of society, and it cannot be understated just how useful developing the ability to 

talk to EVERYONE as if they were just normal people is in life. Studying abroad also shows you the 

opportunities that are available outside your comfort zone, and allows you to build up a much more 

balanced and accurate picture of the world. 

 

10. Would you recommend studying abroad? 

Obviously yes. Every educational environment is different, and often students can only experience the 

one that works for them specifically by travelling around and trying out as many as they possibly can. 

I personally went to 5 different schools over my school life, and now know exactly which system, 

methodology and so on helps me to learn, and which does not work – with the added benefit that now 

when I travel, I know people in almost every corner of the earth that I can go and meet up with!   



 

SLÁVNOSTNÉ ODOVZDÁVANIE STUŢIEK 

Aj tento školský rok sa uskutočnili na našich školách stuţkové slávnosti. Sme radi, ţe 

ţiaci stále ostávajú verní tejto peknej tradícii. Štafetu stuţkových slávností začali ţiaci IV.H, 

pokračovala trieda IV.G a poslednými boli študenti IV.B triedy. 

 

 



 

 

 

 



 

PO MATURITE EŠTE VYŠŠIE.....ALE KAM?  

 Človek sa ani nenazdá a uţ je štvrtákom. Na inej škole by to znamenalo koniec štúdia a 

zaradenie sa do beţného pracovného ţivota. Pre nás gymnazistov, teda pre väčšinu, to však 

znamená vyberanie vysokej školy, hľadanie internátu a šetrenie. Zamerajme sa však na voľbu 

vysokej školy. Najdôleţitejšie je vybrať si odbor. Po vybraní odboru uţ stačí nájsť len školu, 

kde nás do tajomstiev toho či tamtoho šarlatánstva zasvätia. Aké jednoduché. Ak je takýchto 

škôl viac, musíme nájsť kritérium, ktoré rozhodne o tom, kam sa rozhodneme ísť. Môţeme sa 

zamerať na lokalitu, na hodnotenie školy, na akreditácie, na počet uchádzačov, ktorých príjmu, 

na poţiadavky pre uchádzačov, na náročnosť prijímacieho konania, na farbu fasády univerzity, 

na koncentráciu smogu v ovzduší mesta, kde sa škola nachádza, či na priemerný vek ţenského 

zastúpenia v profesorskom zbore. Vţdy je však lepšie poslať prihlášky na viaceré školy, a 

potom si vybrať jednoducho tú, na ktorú nás príjmu. 

 Študenti štvrtých ročníkov sa preto zúčastnili veľtrhu vysokých škôl v Nitre, aby sa im 

otvorili obzory. 

 



 

AKTIVITY NA ŠKOLE A REPREZENTÁCIA ŠKÔL 

Vedecký veľtrh v Bratislave 

 Ţiaci prvého ročníka, profilácie STEAM a INF a starší ţiaci zameraní na prírodné vedy 

navštívili 14.09. 2018 vedecký veľtrh, ktorý sa konal na námestí Eurovea v Bratislave. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOŢAZ 

Ţiaci tretích ročníkov uţ tradične absolvovali Kurz ochrany ţivota a zdravia (KOŢAZ). 

Počas troch dní absolvovali kurz prvej pomoci, navštívili napr. gudrónové jamy medzi obcami 

Lopej a Predajná, hasičskú stanicu v Brezne, navštívili kultúrnu pamiatku Pamätník Nemecká. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cezpoľný beh 

20. 9. v rámci SAŠŠ sa konalo okresné kolo v cezpoľnom behu SŠ v Brezne pri 

mestskom štadióne. Súťaţilo sa v rámci jednotlivcov, ale aj druţstiev. Druţstvo bolo tvorené 

tromi pretekármi. Šandor Norbert (III.A), Miloslav Janík (III.B) a Richard Vierik (I.C), ţiaci 

SSOSH sa ako druţstvo umiestnili na peknom 2. mieste. Dievčatá SG ŢP obsadili suverénne 

prvé tri priečky a chlapci prvé dve miesta. Víťazom gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pomoc starším 

V rámci Týţdňa dobrovoľníctva 2018 sa ţiaci a ţiačky našich škôl zapojili do rôznych 

dobrovoľníckych aktivít, ktorými podporili myšlienku dobrovoľníctva. Ţiaci spríjemnili 

chvíle seniorom z denného centra „Prameň“ v DD a DDS Luna v Brezne rôznymi 

spoločenskými a pamäťovými hrami, spevom, ale i rozhovormi. Niektorí naši ţiaci 

„dobrovoľníčili“ v DD a DDS Hron v Dubovej. 

Vykonávali manuálnu činnosť, ako napr. 

úprava záhrady a čistenie okolia zariadenia. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olympijské hry mládeţe 

Lukáš Kubiš, ţiak IV.G SG ŢP sa zúčastnil ako reprezentant v cyklistike za SR v Argentíne 

na Olympijských hrách mládeţe. Reprezentácia nedopadla podľa jeho predstáv, no my sme na 

neho nesmierne hrdí, lebo výkony, ktoré podáva sú fantastické. Prajeme mu veľa ďalších 

úspechov 



 

Deň v čiernom 

Ţiacka školská rada rozhodla, ţe prvý z tematických dní bude "deň v čiernom". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. ročník MS v CNC sústruţení a frézovaní 

Našu školu reprezentoval Róbert 

Schmidt. Po kvalifikácii medzi 

spoluţiakmi musel vypracovať 

program na výrobu súčiastky.    

Na tejto súčiastke zúročil všetky 

vedomosti, svoje kompetencie a 

zručnosti, ktoré si osvojil pri 

trénovaní programovania. 

V Martine sa stretlo 15 

sústruţníkov a 10 frézarov. Robo 

v silnej konkurencii nezaostal. 

Skončil na veľmi peknom 

4.mieste, kde mu postup do finále 

unikol len o jeden jediný bod. 

 
20. ročník súťaţe ZENIT v strojárstve 

Našu školu zastupovali ţiaci: Juraj 

Budovec, Miroslav Koţa a Dávid 

Pompura, ktorí súťaţili v kategórii 

zameranej na overenie praktických 

zručností pri výrobe súčiastok podľa 

výkresovej dokumentácie, vrátane 

vypracovania technologických postupov 

a overenia teoretických znalostí. Aj keď 

naši ţiaci nedosiahli medailové ocenenie, 

musíme oceniť ich snahu a úsilie. 

 
 

Zručný mladý Horehronec 

Uţ po tretíkrát sa na pôde našej školy stretli ţiaci ZŠ na súťaţi zručnosti pod názvom 

"Zručný mladý Horehronec". Do súťaţe sa zapojilo 11 škôl. Najúspešnejšou školou bola ZŠ 

Predajná, za ňou sa umiestnila ZŠ K. Rapoša Brezno, 3. miesto získala ZŠ s MŠ Pohorelá. 

Víťazom srdečne blahoţeláme a všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť. 

 



 

Kabu  

Dome kultúry ŢP v Podbrezovej študenti vyšších ročníkov prijali do svojich radov našich 

prvákov. Nebolo to však také jednoduché, museli preukázať svoje vedomosti a zručnosti        

v pripravených úlohách. Najprv to bolo rýchlostné plazenie so zaviazanými rukami za 

chrbtom, ďalej sa popasovali s napodobňovaním zvukov ţivočíchov. Neodolateľnými boli aj 

tanečne kreácie ako s rekvizitami "čerstvé vajíčka" alebo všetkým známy "kačací tanec". 

Vedomosti preukázali na otázky moderátorov z rôznych oblasti ţivota. Niektorí za odmenu sa 

museli popasovať z tyčinkami, ktoré jedli na čas a svoju kreativitu prejavili kreslením po tvári.  

 

 

 

 

 



 

Študentská kvapka krvi 

 

Víťazstvo chlapcov aj dievčat v okresnom kole v basketbale  

 

 

 

 

 

 

 

 

Futsal - víťazstvo a postup do regionálneho kola 

 



 

Do regionálneho kola postúpili aj naši 

volejbalisti 

 

Mikuláš 

Ako kaţdý rok, tak aj tento chodil po našej škole Mikuláš, čert a anjel a všetkým dobrým 

deťom a samozrejme aj učiteľom rozdal sladké odmeny. A keďţe my nemáme ani zlé deti ani 

zlých učiteľov, tak odmenu dostali všetci.  



 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Vianočný punč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VIANOČNÁ AKADÉMIA 

Váţení kolegovia, milí ţiaci! 

Rok sa s rokom stretol a opäť nám klopú na dvere vianočné sviatky, čas radosti, 

zázrakov, prianí a neopakovateľnej atmosféry, ku ktorej uţ neodmysliteľne patrí aj naša 

VIANOČNÁ AKADÉMIA.  

Dnes uţ nikto neverí, ţe ak vydrţíme celý deň bez jedla, uvidíme zlaté prasiatko, či 

keď budeme tíško sedieť, začujeme cingot zvončekov. Ale jedno zostáva stále - to tajomné 

čaro v našich dušiach a chuť robiť radosť ostatným. A práve úţasný program, ktorý nám 

kaţdoročne pripravia naši ţiaci a kolegovia pred Vianocami, je tým čarovným gombíkom, 

ktorý nás vtiahne do tej správnej vianočnej nálady. Vychutnajme si ju so všetkým, čo k nej 

patrí. Zabudnime na všetky starosti a preţime tieto sviatky v láske, šťastí a svornosti. 

V mene vedenia školy, ale aj ja osobne, Vám ţelám do nasledujúcich krásnych vianočných 

dní pohodu v kruhu svojich najbliţších a do nového roka pevné zdravie a splnenie všetkých 

Vašich túţob, snov a prianí.    Katarína Zingorová, riaditeľka SG ŢP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Z TVORBY NAŠICH ŢIAKOV 

 

                                      Happiness 

 

                            Šťastie nádherná vec je 

                            kaţdý hlupák o tom vie 

                       Alle möchten pocit šťastia mať 

                            koláčik mi poďte dať  

        Happiness is when you have a smile on your face 

            Clue to be happy is to find your happy place 

       and then you will always have a smile on your face 

            Everyone is the creator of their own happiness 

                               Tak sa usmej dnes!  

                    Ich haffe dass you´re happy now 

 

            L. Šuchová, M. Struhárová, S. Majchútová  I.G 

 

 

A Poem Pour les Perdus 

 

„Bonjour monsieur!“, výkrik na rušnej ulici, 

však moja myseľ v inom jazyku myslící, 

chcem všetkému a všetkým rozumieť, 

no je to iba úloha – pathetic – sieť 

dlhých cudzích slovíčok, 

mind blowing, ako v raji mínových políčok. 

 

Cudzí jazyk, cudzia reč, 

this strange world, z ktorého chcem preč. 

Hakuna Matata, se habla un español? 

Potom som tú pokojnosť iba v jednom jazyku zvládol. 

 A čo tých ďalších sto? 

 Vanished, ako stratené podmorské mesto. 

O čom to vlastne hovorím? 

I have no goddamn idea, darlin´. 

 

Ema Jedličová, III.G 

 



 

1.        2. 

Rod, číslo, pád, vzor,      Dnes píšeme matematiku,  

máme na ne vlastný názor.    ale učíme sa genetiku. 

Osoba, číslo, čas a slovesný vid,    Genetika je to ťaţká veda,  

radšej si dám na hlavu peroxid.   po nociach mi spávať nedá. 

Homonymá tie nám idú celkom fajn,   Samé gény, alely a znaky,  

no nie je to pre nás úplný raj.    robí mi to v hlave tlaky. 

Dom, muţ, písmo alebo lokomotíva,   Fenotyp, to je súbor znakov, 

voláme ich substantíva.    keď som to čítal , hneď som sa zľakol. 

Muţský, ţenský, stredný rod,  

nevieme ich celý pôvod. 

 

3.       4. 

Zakladateľom genetiky je pán Mendel,   Genetika je veda o dedičnosti,  

nad genetikou dlhé hodiny presedel.   sú v nej dôleţité maličkosti.  

Pokým skúmal dedičnosť,     Johanovi Gregorovi Mendelovi vďačíme,  

vţdy dbal na svoju bezpečnosť.   za to ţe sa ju teraz učíme. 

Dôleţitou súčasťou jeho práce bol gén,   Dedičnosť génmi podmienená je,  

spôsobilo mu to veľa migrén.    DNA v našom tele tancuje. 

Zistil, ţe gén je základná funkčná jednotka,   Gény sa vyskytujú v troch formách,  

hneď si to zapísal do svojho zošitka.   objavil ich keď skúmal hrach. 

Rád tieţ kombinoval alely,     Chromozóm je z DNA a bielkovín, 

pre rôzne vedecké účely.    ktorý nazývame chromatín. 

 

5.        6.  

Hodina biológie je tu zas,     Tkanivo je súbor buniek rovnakého typu,  

učiteľka prišla načas.     uţ mám dosť toho stereotypu. 

Dnes sa učíme sústavy,     Všade samá medzibunková hmota,  

niektorí z toho chytajú stavy.    mňa snáď chytí driemota. 

Kým však máme všetci pľúca,    Rozdelenie epitelov to mám v hrsti,  

biológia nie je vyčerpávajúca.   tie mi veru nie sú proti srsti. 

Plazy, vtáky a cicavce pľúca majú,   Jednovrstvový, viacvrstvový či prechodný, 

nimi čerstvý vzduch chytajú.    tento poznatok nie je náhodný. 



 

7.        8. 

Ohybné sú slovné druhy,    Pýtame sa na ne kto, čo,  

v sobotu idem do obsluhy.    povedať vieme o nich voľačo. 

Učiť sa ich nestihnem,     Delíme ich na konkrétne a abstraktné,  

ani zošit nezdvihnem.     sú to predsa naše mená podstatné. 

Podstatné mená na mňa pozerajú a   Určiť rod, pád a vzor máme v malíčku,  

učiteľky na mňa zazerajú.    pretoţe máme výbornú pedagogičku. 

Vlastnosti osôb pomenovať viem,   Adjektíva ďalším slovným druhom sú, 

 aj tak vám ich nepoviem.    s našou mysľou zatrasú.  

Šesť druhov zámen máme,     Pekný, cudzí, otcov, matkin, páví,  

aj s nimi si rady dáme.    je to veru druh namáhavý.  

Modálne slovesá musíme vedieť,    Pri skúšaní nejedna tvár zmrzne, 

aj keď nebudeme veľmi chcieť.   aká bude naša známka je otázne.  

Časovať ich treba,      Aj keď sa učíme s radosťou,  

aj keď to nebude naša potreba.    nie vţdy sršíme chápavosťou 

Číslovky majú rôzne vzory,   

máme na ne rôzne názory. 

Naša báseň sa uţ končí,    10.  

lebo uţ nám zvonček brnčí.    Na slovenčine sa učíme,  

       slohy a diktáty píšeme. 

9.        Hlavným druhom sú mená podstatné,  

Ohybné druhy na slovenčine máme,   poznáme konkrétne a abstraktné.  

 a ľahko s nimi ohýbame.    Muţský ţenský, stredný rod, 

O vzoroch nás oni učia,    to je na učenie pádny dôvod. 

a pritom nás aj riadne mučia.  V prídavných menách vzor pekný 

ovládame, 

Písať veľa musíme,      no vo vzore páví sa neustále mýlime. 

no moja ruka vraví nie. Môj, tvoj sú zámená privlastňovacie,  

Pády tieţ mi preberáme,     tento rok sme sa naučili aj vymedzovacie. 

kaţdý deň sa s nimi hráme.  

Slovesá mi radi máme,  

námahu si s nimi dáme. 

Číslovky veľa vzorov majú,  

ponaučenie nám vţdy dajú. 


