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Milí čitatelia,
práve listujete v poradí druhom čísle 
školského časopisu Lopejík v školskom roku 
2010/2011. Mierne sa zmenil dizajn úvod-
nej strany, v čom nám základným návrhom 
veľmi pomohol Milan Ťažký z I.C triedy, za 
čo mu patrí poďakovanie.
 Zmena dizajnu názvu má však aj 
svoju symboliku: pôjde o zmenu k skvalit-
neniu, k vytvoreniu novej platformy, ktorá 
bude odrážať dušu oboch škôl, Súkromnej 
strednej odbornej školy hutníckej a Súkrom-
ného gymnázia Železiarne Podbrezová.
 Duša našich škôl je mladá, zdravá a 
živá s tvorivým potenciálom, ktorý v part-
nerskej a priateľskej atmosfére v krásnom 
prostredí Horehronia napĺňa každú minútu, 
hodinu, týždeň, mesiac a rok.
 Redakcia sa teší na vaše ďalšie 
príspevky, na rozšírenie redakčnej rady a 
na všetko dobré, kreatívne a prínosné, ktoré 
prostredníctvom Lopejíka chcete zdieľať s 
veľkou komunitou študentov.
 Chceli by sme sa poďakovať 
všetkým, ktorí sa na oboch číslach podieľali 
či už technicky, redaktorsky alebo svojou 
tvorbou a umeleckým prínosom.  
 Vítame vaše ďalšie nápady, príspev-
ky, umelecké diela ale aj kritiku a podnetné 
riešenia, ktoré náš spoločný časopis ešte 
viac zdokonalia. S týmto všetkým sa s nami 
môžete podeliť na e-mailovej adrese:
                lopejik.sgzp@gmail.com.
 Veľké poďakovanie patrí vedeniu 
oboch škôl a vedeniu Železiarní Podbre-
zová, pretože iba vďaka nim môže časopis 
Lopejík žiť, dýchať a vychádzať pravidelne. 
Ďakujeme!
 Na záver by vám redakcia časopisu 
chcela popriať krásnu jar, ktorá by bola plná 
pozitívnych zážitkov a počas ktorej by sa 
vaša osobnosť rozvinula naplno a harmo-
nicky. 

Redakcia časopisu Lopejík.

Vaše  postrehy, otázky, pripomienky 
a príspevky nám môžete posielať na 

adresu lopejik.sgzp@gmail.com
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Interview s riaditeľkou SSOŠH ŽP a SG ŽP

1. Vážená p. riaditeľka, ako ste sa dostali k učiteľskému povolaniu?
 Trochu okľukou, lebo najskôr som ukončila VŠ technického
zamerania, pracovala som v strojárskom podniku, ale vždy ma to ťahalo
ku práci  spojenej s výchovou mladých ľudí, tak  som si doplnila vzdelanie
o pedagogiku a začala som učiť.

2. V čom vidíte dôležitosť vzdelania a vzdelávania mladých ľudí?
 Vzdelávanie je systémom nekonečného množstva postupov
zabezpečujúcich nadobúdanie  nových vedomostí a zručností. Je večným 
hľadaním. Má svoje módne trendy i staré osvedčené postupy. Páčila sa mi
myšlienka, ktorú prezentoval Ľ. Pajtinka „Vzdelávanie by malo byť ako
dobré džínsy – praktické, užitočné, malo by dobre sedieť jednotlivcovi, 
malo by poskytovať komfort i nadčasovosť.“ Učiteľ i žiak musia preto 
pracovať na svojej zmene, sledovať novinky, byť aktívni.... 

3. Ako vnímate spolunažívanie dvoch takých rozdielnych škôl, akými odborná škola a gymnázium sú?
 Myslím si, že je to vhodné spojenie. Množstvo akcií, ktoré robíme spoločne sú toho príkladom, či sú 
to športové podujatia, rôzne kultúrne programy, využívanie  odborných učební, spoznávanie  pracovísk nášho 
zriaďovateľa nielen žiakmi SSOŠ ale i SGŽP, spoločné slávnostné ukončovanie štúdia a pod. Pre budúcnosť 
chceme, aby naše školy boli  školami  tvorivými, školami, v ktorých nie formálne ale skutočne dominujú žiaci  
a ich záujmy, ich schopnosti, naplnenie ich túžob po ovládnutí čohosi nového. Školami, v ktorých  vládne vzá-
jomná úcta a porozumenie medzi pedagogickými pracovníkmi a žiakmi. Podstata všetkého nového spočíva 
v záujme, ochote, snahe a úsilí pedagogických pracovníkov byť tvoriví a inovatívni a v chuti žiakov ísť za 
svojím cieľom.

4. Je náročné riadiť také veľké spoločenstvo žiakov a učiteľov?
 Pri vzniku škôl sme si stanovili úlohy, ktoré chceme našou prácou zabezpečovať. Poslaním  našich 
škôl je príprava mladých kvalifikovaných ľudí na budúce povolanie a príprava žiakov SG ŽP na štúdium na  
VŠ. Úlohou je vychovať žiaka s vlastným názorom, s aktívnym prístupom k životu, pripraveného  pracovať 
v ŽP a.s. alebo  študovať na VŠ. Učebný proces pozostáva z teoretického, praktického vyučovania a z vý-
chovy mimo vyučovania. Dôraz kladieme na využívanie progresívnych technológií, kultivovaný prejav a na 
ovládanie spoločenského správania  sa v osobnom i pracovnom styku. Naším cieľom je vytvoriť školu, kde sa 
žiakom poskytuje priestor nielen na vzdelanie, ale aj na užitočné trávenie voľného času vytvorením priestoru 
na športovú i krúžkovú činnosť. Za roky činnosti sme vytvorili solídne základy pre činnosť SSOŠH  ŽP i SG 
ŽP. Z cieľov, ktoré sme si stanovili a ktoré každoročne rozpracovávame do plánov práce, vidieť, že je to práca 
náročná, spojená  s prácou s pedagogickými  i nepedagogickými  pracovníkmi, no i komunikácia so žiakmi. 
Nie všetci žiaci si chcú plniť povinnosti na 100 %, každoročne sa stretávame aj so žiakmi, ktorí sú problémoví. 
Môžem teda konštatovať, že je to naozaj náročná práca, ale zaujímavá.

5. Vraví sa, že deti a mladí sú budúcnosť regiónu. Myslíte si, že to platí aj v súčasnosti a tu?
 Áno myslím, veď  nie všetci obyvatelia sa musia odsťahovať do  Bratislavy alebo zahraničia, je potreb-
né vyštudovať,  pozbierať skúsenosti vo svete, ale dobré je nájsť uplatnenie vo vlastnom regióne. Absolventi 
našich škôl majú možnosť získať zamestnanie v ŽP a.s. Náš zriaďovateľ vytvára podmienky pre prácu vo svo-
jich prevádzkach nielen pre absolventov SSOŠH, ale i pre  absolventov SG ŽP, ktorí úspešne  ukončia štúdium 
na VŠ v odboroch potrebných pre ŽP a.s., napr. technických, ekonomických a pod.
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6. Ako relaxujete po náročnom dni, resp. týždni (školskom roku)?
 Mojím relaxom je čítanie časopisov, kníh, sledovanie  odborných noviniek, pozeranie filmov, šport: 
cvičenie pilates, bicyklovanie a v zimných mesiacoch je mojím koníčkom zjazdové lyžovanie.

7. Čo by ste na záver povedali čitateľom a prispievateľom nášho časopisu Lopejík?
  Aby mali takých učiteľov, ako  napísal   J. Steinbeck, o učiteľke, ktorá ovplyvnila jeho život:
Na jej hodinách našim plánom nestačil celý svet. Dokázala nás zapojiť do vzrušených diskusií, div, že sme 
sa nepobili. Každé ráno sme k nej prichádzali s novými pravdami, novými nápadmi, novými poznatkami, 
zovretými v našich dlaniach ako ulapené svätojánske mušky. Keď odišla, zmocnil sa nás smútok, ale svetlo 
neodišlo. Zanechala v nás svoje znamenie, zanechala nám knihu, ktorú učiteľ píše v mysliach svojich žiakov. 
Mal som veľa učiteľov, ktorí nás učili veci idúce jedným uchom dnu a druhým von. Ale len málo takých, ktorí 
vo mne vytvorili niečo nového, nový postoj, nový hlad. Myslím, že do značnej miery som len nesignovaným 
dielom svojej učiteľky.  Aká nesmrteľná sila spočíva v rukách takého človeka!

Vzdelanie

 Mnoho žiakov tvrdí, že nemá rado školu, že ju dokonca nenávidí. Že škola je na nič, len zbytočných 
pár hodín odsedených na zadku na stoličke, počúvajúc nezmyselné hatlaniny a fakty, ktoré nikdy v živote 
nebudú potrebovať. Je to však pravda? Je pravda, že škola nám  dá vzdelanie? Alebo je to naozaj len sedenie 
na zadku?
 Myslím si, že škola má poskytovať vzdelanie. Možno nie všetkým, ale väčšine žiakov, ktorí ju 
navštevujú, by mala. Vzdelanie, ktoré nemá nič spoločné so sedením a počúvaním. Vzdelanie, v ktorom ide o 
vyvíjanie sa a o prípravu do života. A hlavne o uvedomenie si zodpovednosti a dôležitosti vzdelania a celkovo 
aj života. Pretože vzdelanie, talent a niekedy aj šťastná náhoda nám môžu budovať cestu životom, ako aj 
život samotný. No škola vždy nemusí. Pretože samotné učivo, nám vždy neosvetlí cestu životom, je to skôr 
vedomosť učiť sa, rozvíjať sa a vedieť si stanoviť priority a ciele. Ľudia, ktorí preskočia vzdelanie nemajú nič. 
Sú to len civilizované zvieratá, ktoré nemajú žiadne ambície a svoj život len premrhajú. Pravda, im to mrhanie 
neprekáža, pretože si neuvedomujú, čo vlastne robia. Ale hodiny strávené v škole, odsedené a odpočúvané, 
by nám mali priniesť určitú dávku poslušnosti, pravidiel a ambícií, ktorých by sme sa mali držať. Tie hodiny 
by nám mali poskytnúť reálnejší názor na našu budúcnosť a mali by okresať našu osobnosť  do dospelej, 
samostatnej a reálne zmýšľajúcej osoby. Ale keď sa pozrieme na to, ako to je naozaj, tak vidíme len obraz 
znudených detí, pre ktoré je škola povinnosť a záťaž. Chápu školu len ako inštitúciu, kde musia päťkrát za 
týždeň prísť, posedieť, doma sa nabifľovať nejaké učivo, ktoré ich vôbec nezaujíma. Neteší ich vlastný vývin 
a nechápu význam školy, školstva a celkového vzdelania. Je to pre nich, a teda môžem povedať, že aj pre nás 
ako žiakov, len niekoľko hodín sedenia v škole, trvajúcich deväť a viac rokov. Žiadny hlbší zmysel. Žiadne 
uvedomenie si, že škola nás má pripraviť do života, do budúceho „sedenia a nudenia sa“ v práci. Ale mala by 
nás hlavne pripraviť na povinnosti, ktoré prídu s dospievaním a so zodpovednosťou nad vlastným životom 
alebo aj životom iných. Je možné niečo takéto zmeniť? Ja si myslím, že áno. Ale najprv by sme museli zmeniť 
celkový systém vyučovania, aby žiakov učenie bavilo a aby mali motiváciu a chuť chodiť do školy. Aby sa 
tešili na každý ďalší deň tu strávený. 
 Zamyslite sa aj vy! Akí ste boli v našom veku? Akú radosť ste mali zo školy? Ako vážne ste brali školu 
a vzdelanie? A skúste sa zamyslieť ešte nad jednou otázkou. Učili ste sa kvôli známkam alebo kvôli vedo-
mostiam?

           Desana Daxnerová, III. H 
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 Navštívte novozaloženú stránku školskej knižnice oboch škôl:

http://kniznica-sgzp.webnode.sk/
 Táto nová, dizajnovo svieža stránka školskej knižnice začala svoju činnosť v januári 
2011 a má už svojich prvých stálych návštevníkov a čitateľov.

• Propagácia školskej knižnice a efektívnejšia 
distribúcia kníh medzi čitateľov.

• Zverejnenie knižničného fondu aj prírastko-
vého katalógu nových kníh.

• Upozornenie na zaujímavé tituly potreb-
né pre úspešné zloženie maturitnej skúšky 
(ďalej MS).

• Pomoc  maturantom: študijné materiály.
• Výročia spisovateľov a umelcov – pravidelne 

aktualizované (kto sa kedy narodil, zom-
rel). Zverejňujú sa aj výročia významných 
kultúrnospoločenských udalostí, akcií  či 
javov, ktoré výrazne zasiahli do vývoja našej 
kultúry a umenia.

• Udalosti v kultúre a umení, medailóny 
umelcov, všetky informácie týkajúce sa 
literatúry a umenia. Dôraz je kladený na 
zverejňovanie všetkých dostupných in-
formácií o spisovateľoch, ktorí sú ťažiskoví 
pre MS zo SJL.

Horúca novinka

• Novinky v kultúre a umení.
• Jazykové okienko: tu poskytujeme aktuálne us-

mernenia k rôznym gramatickým javom, s ktorý-
mi sa v bežnom živote môžeme stretnúť a ktoré 
nás mnohokrát prekvapia.

• Pranostiky na konkrétny deň nám neustále doka-
zujú, že naši predkovia boli múdri, že na ich 
odkaz, tradície a kultúru môžeme a musím byť 
právom hrdí.

Obsahové zameranie:

Webová stránka školskej knižnice

Edukačná využiteľnosť stránky školskej knižnice:
• Stránka sa dá veľmi efektívne využívať počas výučby slovenského jazyka alebo literatúry (výročia, 

kultúrne udalosti, jazykové okienko, pomoc maturantom, pranostiky, výpožička kníh na povinné čítanie, 
školský časopis a rozvoj tvorivosti, tvorivého písania...).

• Zverejňovanie literárnych a umeleckých súťaží, v ktorých sa môžu žiaci prejaviť aktívne a môžu sa 
zdokonaliť v konkrétnych oblastiach (záleží od súťaže).

• Domáce štúdium: na základe materiálov a informácií na stránke má žiak široký priestor a možnosti 
pripravovať sa doma na vyučovanie.

• Možnosť spätnej väzby, motivácie a povzbudenie záujmu žiakov o školu, štúdium a vzdelávanie sa.

POZOR!!!
 Časopis Lopejík si môžete pozrieť aj on-line na internete. Odkaz na stiahnutie čísel za šk. rok 
2010/2011 je uverejnený na stránke školskej knižnice:

                         http://kniznica-sgzp.webnode.sk
 

v časti Školský časopis Lopejík.
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       Farebná cesta
 
Do upršaného nehostinného rána som sa prebudila po krásnom exotick-
om sne, v ktorom som cestovala po našom úžasnom svete. Prišla som do 
obývačky a tam bol položený katalóg s ponukou dovoleniek a začala som 
ním listovať. 
 Z prvého obrázka sálala pohoda a relax. Len tichý vánok narúšal 
nebeské ticho. Stromy pripomínajúce tanečnice nežialili hlbokým hla-
som, cudné chmúrne žalmy, ale si spievali jemnú melódiu. Pod nimi sa 
rozlieval teplý piesok, ktorý sa strácal v priezračnom mori. Na obzore 
sa črtali nedotknuté výšiny, ktoré len čakali na dobrodruhov, ktorí ich 
preskúmajú.

 Pod azúrovou oblohou druhého obrázka sa rozpínal záliv 
pripomínajúci vlniaceho sa hada, ktorého koniec sa ponášal na temného 
krokodíla vystupujúceho z plytčiny na piesčitú zem. Jej štruktúra sa 
podobala pancieru korytnačky. Záliv ohraničovali strmé terasovité ska-
liská, v ktorých otvory vytvorili domovy pre pirátov, pretože pripomínali 
odstrašujúce tváre.

 Ohnivočervený západ slnka z tretieho obrázka sa rozlieval nad 
exotickými palmami. Morský vietor ich ohýnal nad tichou hladinou mora, 
po ktorej sa plavili domorodí obyvatelia v kanoe. V pozadí z mora vystu-
povala opustená loď. Pod obláčikmi pripomínajúce barančeky vystupuje 
ako strnisko pevnina vzdialeného ostrova. 

 Na štvrtom obrázku ma zaujala krištáľovo čistá až priezračná 
hladina vody, z ktorej vystupovali sivočierne balvany. Ich tvar sa ponášal 
na egyptské pyramídy a indiánske vigvamy. Zelená príroda kontrastova-
la so sivočiernymi skalami. Obrázok sa končil blankytne modrou oblo-
hou posiatou jemnými bielymi obláčikmi.  

 Na piatom obrázku sa rozprestierala cesta, orámovaná alejou stro-
mov. Ich koruny sa spájali a pripomínali punčovú zmrzlinu s hrozienka-
mi. Štíhle konáre  prechádzali do pevných kmeňom stromov týčiacich 
sa z úrodnej hnedej  zeme.  Zelený  koberec  trávy  pokrývali  páperové 
lupienky ako chipsy. Za alejou sa rozprestieral pás nehostinného  a bu-
jarého krovia, ktoré z druhej strany obopínala šedá riečka. 

 Po návrate z nádhernej a relaxačnej dovolenky, ktorá mi dala mnoho síl a energie do ďalšieho štúdia 
a práce, som otvorila zošit z matematiky a dokončila som si úlohu, ktorú som načala pred mojou úžasnou 
cestou okolo sveta..

           Paulína Kubušová, III. H 
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Školské akcie vo fotkách

Lyžiarsky výcvik

Lucie
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Exkurzia študentov II. ročníka SG ŽP v Starom závode v ŽP

Školská akadémia
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Valentínska kvapka krvi

Testy ECDL  žiakov II.H v Liptovskom Mikuláši
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Darovanie krvi

 Pár litrov tejto vzácnej tekutiny prúdi v 
každom z nás. Vaše rozhodnutie darovať krv môže 
rozhodnúť aj o osude iného človeka a zachrániť mu 
život. Sme tu pre vás, aby sme váš šľachetný čin po-
mohli uskutočniť.
 Darovanie  krvi  je  jednou  z  činností  Slo-
venského Červeného kríža. Našou hlavnou úlohou 
je oslovovať a vychovávať budúcich darcov krvi, 
organizovať odbery krvi a oceňovať za mnohonásob-
né darovanie krvi.
 Všetky tieto aktivity sa organizujú formou 
projektov a kampaní zameraných na darovanie krvi 
v spolupráci s Hematologicko - transfúznymi oddele-
niami a Národnou transfúznou službou SR.
 Ako prebieha odber krvi?
Na odber krvi má darca prísť oddýchnutý, nemal by 
sa nachádzať v časovom strese. Pred darovaním by 
mal prijímať dostatok tekutín (vodu, ovocné šťavy, 
minerálku, čaj alebo kávu). Nemal by prísť hladný 
(treba sa však vyhnúť potravinám s obsahom tuku, 
fajčeniu a pitiu alkoholických nápojov). 
 Pred odberom krvi sa darca musí zaregistrovať, 
vyplniť dotazník s otázkami, podľa ktorých už môže 
posúdiť, či je vhodný ako darca krvi a zároveň ako 
budúci darca krvi vyplniť evidenčnú kartu Červeného 
kríža. Musí sa podrobiť vyšetreniu hladiny krvného 
farbiva alebo vyšetreniu krvného obrazu, teploty, 
tlaku krvi a vyšetreniu lekárom. Dôraz sa kladie aj na 
zhodnotenie dotazníka a doplnenie potrebných úda-
jov získaných pri rozhovore s lekárom. Darca sa musí 
pri registrácii preukázať občianskym preukazom, le-
gitimáciou poistenca zdravotnej poisťovne a viacná-
sobný darca preukazom darcu krvi.
 Po vyšetrení sa darca presunie do odberového 
boxu, kde daruje krv za asistencie zdravotného per-
sonálu. Pri každom odbere krvi sa odoberie obyčajne 
450 ml krvi. Odber trvá 5 - 10 minút.
 Celý proces odberu krvi, ako aj občerstvenia 

po ňom, trvá max. 2 hodiny.
 Kto môže darovať krv?
 Každý zdravý človek vo veku od 18 do 60 
rokov (pri opakovanom darovaní do 65 rokov), ktorý 
má viac ako 50 kg.
 Ako často možno darovať krv? 
 Muži môžu darovať krv maximálne 4x do 
roka, ženy maximálne 3x do roka
 Kde na okolí môžem darovať krv?
Banská Bystrica- NTS SR, Nám. L. Svobodu  
    048/41 34 514
Brezno- HTO, NsP Banisko 1    
    048/61 14 290
Zdroj:
http://www.redcross.sk/co-robime/darovanie-krvi/

Školský ples

Dňa 24.februára sa uskutočnil už 2. ročník školského plesu SG ŽP  a SSOŠH ŽP v Dome kultúry v Podbrezovej. 
O veľmi zaujímavý program sa nám postarali detskí tanečníci z Faber Dance Team, brušná tanečnica Kornélia 
Korintušová a naša školská kapela. Pochutnali sme si na dobrom jedle, zabavili sme sa so spolužiakmi pri 
dobrej hudbe. Samozrejme nechýbala ani tombola, v ktorej boli samé zaujímavé veci, ktoré nám darovali ŽP 
Podbrezová, ŽP Informatika, ŽĎAS, Martina Schvarcbacherová a mnohí iní. Dúfajme, že sa takto stretneme 
aj na budúci školský rok.         (Michaela Pavúková)
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Zo žiackej tvorby

Poézia č.1
Chcel by som späť

porcelánové šťastie a hrejivý svet.
Chcem zažiť pád, už len pre pocit, že letím.

chcem byť zas raz rád, s kyslíkom v pľúcach a v 
záhone kvetín.

A chcem prestať chcieť, 
byť spokojný v mojej koži, v tomto divnom svete,

plnom divných viet, s divným významom v divnom 
svetle,

neveriť pravdivým odrazom. 
Chcel by som byť večný, kamenným obrazom.

Chcel by som prestať byť smiešnym,
a desivým ako je zrkadlo.

Chcem mať pocit že žijem,
že nie som odtrhnutý z reality,

v najhoršom prípade sa niekde skryjem,
a budem predstierať, že sú to len banality,

e necítim nič, a že som večný,
že som ako obraz, a vôbec nie smiešny.

Budem sa tváriť, že som s pokojný,
v mojej koži, v tomto svete rád a pokorný,

s pľúcami, v ktorých je stále kyslík,
s vôňou záhona kvetín v mojej mysli.

A hneď na to skočím,
len aby som zistil, aké to je lietať,

Smrtke pozriem do očí 
a prežijem koniec sveta...

Erik Citterberg, II.H

Len s tebou
Túžim byť len s tebou

A ľúbiť ťa láskou vrelou
Len s tebou chcem kráčať do večnosti

A prežiť zvyšok mladosti
Len s tebou sa chcem vznášať až ku hviezdam

Tak nech všetko krásne patrí len nám
Lebo ty si jediné čo mám
Lebo teba skutočne ľúbim

A tebe všetko pekné sľúbim.

Svetlana Harvanová, II.H

Sylabicko – tonické variácie na známe motívy

Zima nám pomaly odchádza
a jar už prichádza
sneh sa už roztápa

a slnko na nebo vychádza

pomaly sa oteplí 
a sneh sa všade roztopí

všade bude blato 
ale prežijeme to
Igor Hučko, I.H

Láska to je najkrajšia vec.
Láska je šťastie, bolesť zároveň.

Najkrajšie chvíle sú, keď sme dvaja.
Vtedy slniečko pre nich vychádza. 

Zuzana Hiadlovská, I.H

Lístie šuští, slnko hreje
Jemný vánok občas zaveje.

Vtáčiky štebocú, všetko sa prebúdza
O chlieb v obchode je veľká núdza.

Nika Paceková, I.H

Zima sa nám chumeli, sniežik nám padá
Pobelavé kaderie rýchlo nám opadá.

Zavše nám maľuje na okná mráz
Každému inak ako má čas.

A práve v tom ukrytá je jej krása.
Dávid Popper, I.H

Vonku fúka vietor silný,
Dunia duny v závetrí,

Počasie - jav neomylný,
Vejú stromy v povetrí.

Von je zima, oblečiem sa,
Rukavice, šál a čiapka,

Dám si čaj a zohrejem sa,
Počasie je naša matka.
Jaroslav Matula, I.H

Leto už prichádza 
Zima nám odchádza

Vtáky prilietajú
Vločky padajú

Snežienky nám rastú 
a ovečky sa pasú

Martin Nikel. I.HAj tvoja tvorba môže byť uverejnená v školskom časopise, 
stačí napísať na e-mail redakcie lopejik.sgzp@gmail.com.
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Futbal

Starší dorast U-18

   Hráčsky káder:

 Meno hráča Ročník Post EX - klub
1. Jakub Kučera 1993 brankár odchovanec
2. Igor Katreniak 1993 brankár Hnúšťa
3. Matej Prukner 1992 obranca odchovanec
4. Ivan Varga 1992 obranca Vranov n/T.
5. Tomáš Cibuľa 1993 obranca K. Kosihy
6. Marcel Mucha 1992 obranca odchovanec
7. Marek Očenáš 1992 obranca Čierny Balog
8. Róbert Smrek 1993 obranca Revúca
9. Matej Kochan 1992 stredopoliar odchovanec

10. Gabriel Scholtz 1992 stredopoliar Tornaľa
11. Ján Spodniak  1992 stredopoliar Čierny Balog
12. Tomáš Hudec  1992 stredopoliar Čierny Balog
13. Marcel Ferenčák 1993 stredopoliar Olešná
14. Patrik Paprčka 1993 stredopoliar Detva
15. Peter Kupec 1992 stredopoliar odchovanec
16. Maroš Kurek 1993 útočník odchovanec
17. Michal Faško 1994 útočník Čierny Balog
18. Lukáš Štefanka 1992 útočník Žarnovica
19. Ján Tešlár 1993 útočník Závadka n/H.
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Fantastický výkon Dunajskej

 Mladá breznianska skokanka do výšky Tatiana Dunajská,  si 3. 2.  v Nitre na ďalšom pokračovaní 
seriálu výškarských mítingov Latka 5 miest zlepšila svoje osobné maximum už na 179 cm. Tento vynikajúci 
výkon je zároveň splneným limitom „B“ (ENTRY) na Majstrovstvá Európy Juniorov (do 19 rokov), ktoré 
sa uskutočnia v Estónskom Talline 21. - 24. 7. 2011.  Tatiana skákala fantasticky, je vynikajúco pripravená a 
všetky postupné výšky 160, 165, 170, 175 a aj 179 cm zdolala vždy na prvý pokus. Nad jej sily však už bol 
„A“ limit Slovenského atletického zväzu, ktorý jej zaručuje 100% - nú účasť na spomínaných MEJ – 182cm, 
aj keď pokusy na tejto výške vyzerali veľmi nádejne a Táňa latku len veľmi ľahko zhadzovala. Výkon 179cm 
je najlepším tohtoročným výkonom aj v kategórii žien na Slovensku. Ďalšiu možnosť bude mať Tatiana v 
Banskej Bystrici na svetovom podujatí  Europa SC high jump,  kde bude ako najlepšia Slovenka skákať 
spolu s najlepšími ženami súčasnosti na svete, tak veríme, že v takejto konkurencii si posunie svoje osobné 
maximum ešte vyššie a podarí sa jej splniť aj  „ostrý“ a prísny „A“ limit na spomínané MEJ. Tatiana študuje 
a pripravuje sa v SG ŽP, kde vďaka ústretovosti vedeniu školy má vynikajúce podmienky na svoju prípravu. 
Veľké poďakovanie patrí hlavne zriaďovateľovi  - Železiarňam Podbrezová, ktorý na jej prípravu vyna-
kladá nemalé finančné prostriedky. Takže vďaka škole a Železiarňam Podbrezová nám na Slovensku rastie 
výškarka schopná konkurovať svojim rovesníčkam aj na európskych, či svetových podujatiach. 

          PaedDr. Roman Snopko, PhD.  

Foto:  So svojím trénerom na minuloročnom  Európa SC high jump, kde si utvorila osobný rekord 177cm.



Lopejík

17

Významné osobnosti života nášho regiónu II.

V nasledujúcich odsekoch vám predstavíme významné osobnosti 
kultúry a spoločenského života v Podbrezovej a jej okolí. Všetci
 z nich prispeli k zveľadeniu, zviditeľneniu a k rozvoju nášho 
krásneho kraja. Keďže redakcia nášho časopisu pokladá 
za dôležité uctiť si týchto ľudí a porozprávať o ich prínose,
 chceli by sme sa pustiť do väčšieho projektu. Jeho 
leitmotívom  by bol: Zmapovanie a zviditeľnenie 
významných osobností zo života Podbrezovej 
a jej okolia. Hľadajú  sa spolupracovníci. Záujemci o túto spoluprácu, hláste sa na e-maily: lopejik.sgzp@
gmail.com. Pevne veríme, že ešte niekomu z mladých záleží na svojich koreňoch a na tom, aby vedel, odkiaľ 
ide a kam smeruje. 

Andrej KRNO (26. 6 1827, Nemecká Ľupča, dnes Partizánska Ľupča - 14. 2. 1911, Novi Sad) bol evanjelický 
kňaz, národnokultúrny pracovník. V roku 1853-1855 kaplán v Hornej Lehote, 1855-1857 farár v Brezne, 
1857-1902 v Čerenčanoch, od 1902 žil v Novom Sade. Prispel do Prostonárodných slovenských povestí P. 
Dobšinského, obyčajmi a porekadlami do Sokola (1863, 1865). Písal prevažne cirk. publicistiku, autor rkp. 
katechetickej práce. Roku 1862 spoluzakladateľ slov. gymnázia v Revúcej.

Ján SLÁVIK (4. 10. 1855, Dačov Lom - 8. 2 1934, Banská Bystrica) bol evanjelický kňaz, cirkevný historik, 
cirkevný hodnostár, osvetový pracovník, publicista. Kaplán v Hornej Lehote (u básnika S. Chalupku).

Jozef GREGOR TAJOVSKÝ (18. 10 1874, Tajov – 20. 5 1940, Bratislava) bol slovenský prozaik, dramatik 
a básnik. Veľká časť života prozaika a dramatika Jozefa Gregora Tajovského je spojená s rodným Tajovom, s 
Banskou Bystricou a s obcami v jej okolí: Pohorelá, Lopej, Horná Lehota, Podlavice.

Elena BERKOVÁ-KOVÁČOVÁ (22. 11. 1896 Horná Lehota - 9. 2. 1989 Bratislava) bola spisovateľka pre 
deti a mládež, pedagogička.

Bohuslav GRACA (5. 1. 1925 Horná Lehota - 24.4.1976 v Bratislava) – historik a publicista. Ľudovú školu 
vychodil v Hornej Lehote.

Milan DLHÝ (24. 7 1891, Bánovce nad Bebravou - 16. 11.1961, Bratislava) bol dramatik, rímskokatolícky 
kňaz. Pôsobil ako kňaz v Čiernom Balogu, Hornej Lehote a na iných miestach Slovenska. 

Štefan PETRUŠ (29. 10 1783, Žiar nad Hronom - 17. 9 1831, Poniky) bol rímskokatolícky kňaz, spisovateľ. 
Pôsobil v Dubovej, Valaskej, Slovenskej Ľupči, Čiernom Balogu, Hornej Lehote, Ponikách. Napísal prvú 
slovenskú divadelnú hru so zbojníckou tematikou Rajnoha. Zomrel 17.9.1831 v Ponikách.

Pokračovanie v  ďalšom čísle
            Mgr. Štefan FedorSÚŤAŽ!!!

o najaktívnejšieho a najkreatívnejšieho 

prispievateľa alebo člena redakcie.

Víťaz súťaže dostane na konci školského roka USB – kľúč a sladkú odmenu, po zhodnotení činností 
časopisu Lopejík. Bude sa hodnotiť kvalita a aktívnosť prispievateľov, ale aj návrhy a kritické pohľady 
súvisiace so skvalitnením a zatraktívnením Lopejíka v rámci oboch škôl.
 Píšte a kritizujte na emailovú adresu: lopejik.sgzp@gmail.com.
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Priateľstvo
 Na istej sociálnej sieti si môžeš pridať rôznych ľudí k priateľom. Ja si myslím, že na to, aby sa z nie-
koho stali priatelia, je treba viac ako dva kliky myškou.
Rodičia ma naučili to, že kamarát a priateľ nie je to isté. Sú ľudia, ktorých poznám celý život a nikdy sa z nich 
nestanú moji priatelia.
 Priateľstvo je podľa mňa jedna z najlepších veci na svete, je dobre vedieť, že, keď ťa v živote niečo 
sklame alebo sa ti nepodarí (nepohodneš sa so svojou láskou alebo rodičmi), je tu niekto, komu sa môžeš 
posťažovať, dokáže ťa vypočuť a pochopiť, poradiť a hlavne pomôcť, keď treba. Ale na druhej strane som rád, 
keď priatelia zdieľajú so mnou všetky radosti a pekné stránky života.
 Veľakrát sa mi stalo, že  som sa dostal do situácie, keď som potreboval pomôcť a vtedy som spoznal 
svojich  priateľov a skutočný význam slova priateľstvo. Najhoršie je to, že tých nepravých priateľov spoznáš, 
iba keď už je neskoro.
 Mam  veľa kamarátov, ale strašne málo skutočných priateľov, ktorí si toto oslovenie naozaj zaslúžia 
a každý deň mi to dokazujú. Ja len dúfam, že aj oni tak vidia mňa, pretože sa im to snažím oplácať a byť tým 
najlepším priateľom.
 Niekto múdry raz napísal: „Nie je šťastie bez priateľov, ale bez nešťastia nezistíme, kto skutočným 
priateľom je!“ a s tým úplné súhlasím.
           Jakub Muránsky, III. H

Michaela Vrábliková, žiačka III.H triedy, dňa 1. 9. 2010 prestúpila z Gymnázia Jána Chalupku v Brezne 
na Súkromné gymnázium v Podbrezovej. Urobili sme s ňou rozhovor:

Aké boli tvoje pocity po prestupe do inej školy?
Moje pocity po prestupe boli rôzne, ako má asi každý na novom mieste.

Kedy si začala uvažovať nad prestupom?
Neuvažovala som o tom, rozhodla som sa zo dňa na deň a zatiaľ neľutujem.

Čo tvoja rodina, hlavne rodičia? Aký bol ich názor na tvoj prestup do inej školy?
Moja rodina ma v tomto rozhodnutí podporila a mama mi pomohla vybaviť prestup.

Je ti v novej škole lepšie?
Na začiatku som mala strach zo zmeny, ale teraz som rada, že som prestúpila. Je tu lepšie ako v Brezne a 
pre žiakov, podľa mňa, menej stresujúce.

A naša posledná otázka: Ako vnímaš atmosféru v škole, nový kolektív a hlavne učiteľov?
Atmosféra na našej škole je asi ako na každej strednej škole. Do kolektívu musím ešte zapadnúť, ale všetci 
tam vyzerajú byť bezproblémoví. A učitelia? Už som si ich obľúbila, sú super, možno to bude tým, že sú 
všetci takí mladí.

INTERVIEW
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Snowboarding a jeho história

Snowboarding vymysleli americkí surfisti začiatkom 
šesťdesiatych rokov, keď mali v zime dlhú chvíľu. Skúšali to 
i skateboardisti, ktorí sa snažili jazdiť na snehu na skateboar-
doch s odmontovanými kolieskami. Boardy sa síce šmýkali, 
horšie to bolo s bezpečnosťou. Experimentovali aj lyžiari. 
Vynašli takzvaný snufer (dve lyže spojené do jednej). Na 
konci snufera bol upevnený povraz, ktorý slúžil na udržanie 
stability. Veľmi blízko k dnešným snowboardom bol takzvaný 
winterstick (zimná palička) alebo skiboard. Jeho kladom, a 
zároveň chybou bol tvrdý plast, z ktorého bol vyrobený. Ten 
síce dovoľoval rýchlejšiu jazdu, tej však nebolo prispôsobené 
viazanie. Výsledkom boli opäť vykrútené členky a polámané 
nohy. Až v sedemdesiatych rokoch nadobudol snowboarding 
dnešnú tvár. Keď si Jake Burton vypožičal od lyží nepoddajnú, 
flexibilnú umelinu s názvom P-tex. Vyriešila sa ostrosť hrán 
a v roku 1983 aj viazanie (Jeff Grell), mohli jazdci konečne 
udržiavať kontrolu nad doskou aj v tvrdom snehu. Prvé neo-
ficiálne majstrovstvá sveta sa konali v roku 1987 v talianskom 
Livingu a švajciarskom St. Moritz. V tom istom roku boli 
založené organizácie NASA (North American Snowboard

Association) a SEA (Snowboard European Association). Cieľom týchto organizácií bolo zaistenie súťaží a 
ďalšieho rozvoja snowboardingu na obidvoch kontinentoch. V sezóne 1989/90 bola založená Medzinárod-
ná snowboardová asociácia ISA (International Snowboard Association), ktorej cieľom bola medzinárodná 
koordinácia národných asociácií, propagácia a šírenie snowboardingu vo svete. Prvé oficiálne majstrovstvá 
sveta sa konali v roku 1992 v rakúskom Ischgle. Zúčastnilo sa ho viac ako 240 závodníkov z 20 zemí. Na 
zimných olympijských hrách bol prvýkrát snowboarding zaradený v roku 1994 v nórskom Lillehameri. Bol 
predstavený ako ukážkový šport, ktorý vyvolal obrovský záujem a bolo zjavné, že do ďalších ZOH bude 
zaradený do normálneho programu. V roku 1995 Medzinárodný olympijský výbor uznal snowboarding ako 
oficiálnu disciplínu pre nastávajúce olympijské hry, a tak sa na ZOH v japonskom Nagane (1998) závodilo v 
U-rampe (Half pipe) a obrom slalome (Gigant slalom ) v mužskej aj ženskej kategórii.

Peter Jaso II.G
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Zadanie hlavolamu:

Písmenká z hornej časti príslušného stĺpca prepíšte do prázdnych políčok dole tak, aby v tajničke vznikol 
zmysluplný výrok. (Medzery sú už vyznačené, interpunkčné znamienka sú vynechané.)

Ak lietate balonóm,
POZOR NA ŽENY!

Zadanie hlavolamu:
Princ Hikmat bol zúfalý - nevedel, ktorú zo svojích dvoch "priateliek" si má
vziať za ženu. Aby nemusel túto dilemu riešiť, vydal sa radšej na dobrodružný let 
balónom ponad púšť. Jeho priateľky sa však o sebe dozvedeli a dosť ich to naštvalo.
Bez toho, aby vopred vedeli o svojich činoch, rozhodli sa sabotovať jeho cestu:

 - Ranya mu nasypala do suda s vodou prudký jed, po vypití ktorého Hikmat hneď zomrie.
 - Meriem mu ten istý sud s vodou prepichla, takže milý Hikmat sa vydal na prelet ponad púšť úplne 
    bez vody.

Po týždni ho našli mŕtveho. Zomrel na dehydratáciu. Ženské však nedokázali držať jazyk za zubami a tak sa 
ich podlé konanie prevalilo. Obe zadržala polícia a poslala ich pred súd.

AVŠAK:
Ranya tvrdila, že je nevinná, pretože princ Hikmat jed nevypil - veď zomrel na dehydratáciu.
Meriem tiež tvrdila, že je nevinná. Ak by princ vypil čo i len dúšok z otrávanej vody, naisto by umrel. Ona 
mu vlastne mohla zachrániť život.
Nemohli byť súdené spolu ako za jeden skutok, pretože obe konali nezávisle nevediac o činoch tej druhej.

Za čo by súdili obe ženy? Urč záverečné výroky súdu pre každú z oboch žien.


