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Milí čitatelia,

v školskom roku 2012/2013 sa vám dos-
táva do rúk prvé číslo časopisu Lopejík. 
1. číslo vám prináša mnoho tém, mnoho 
čítania aj dívania sa.
       Od septembra sa toho na našich 
školách udialo veľa zaujímavého, škola 
prešla výraznou modernizáciou výchov-
no-vzdelávacieho procesu a naši žiaci 
tvorili, tvorili a vytvárali. Sami posúďte, 
aký mysliteľský a umelecký potenciál v 
našich školách drieme.
     Časopis má ambíciu sa zlepšovať 
po obsahovej stránke aj po stránke 
dizajnu a formy. K tomu však redakcia 
potrebuje nielen veľa elánu a sily, ale 
aj vašu pomoc. Keďže chceme ušiť tvar 
blízky vám, tvar, ktorý by vás zaujímal 
a o ktorý by ste sa zaujímali aj vy, 
potrebujeme vedieť, čo vás  priťahuje: 
témy, problémy, záujmy.
      Všetky návrhy, nápady aj zlepšenia 
píšte na e-mailovú adresu redakcie:

lopejik.sgzp@gmail.com.
Privítame aj vaše príspevky, budeme 
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prispievateľmi a radi vás privítame aj v 
našej redakcii, ktorej súčasťou sa môžete stať.
       Prajeme vám úspešný školský rok 2012/2013, aby vás každý deň sprevádzalo šťastie, úsmev, 
pokoj, zdravie a pocit, že sa vaše vnútro posunulo ďalej, že ste múdrejší, vzdelanejší a dospelší 
a že máte viac pozitívnych životných skúseností.
      Taktiež prajeme krásne a pokojné sviatky plné rodinnej pohody a šťastia. Nech je pre vás 
ďalší kalendárny rok ešte lepší a úspešnejší.

-red-
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Exkurzia vo Viedni

Dňa 18. 10. 2012 sme sa zúčastnili výletu vo Viedni. Dlhú a 
únavnú cestu nám spríjemňoval pán sprievodca Šperka, ktorý 
nám porozprával veľa zaujímavostí nielen o samotnej Viedni, 
ale aj o dejinách Rakúska a nášho hlavného mesta Bratislavy. 
     Okolo 10. hodiny ráno sme konečne dorazili na miesto 
určenia, do Viedne. Prvou našou zastávkou bol zámok Schön-
brunn, ktorý bol kedysi letnou rezidenciou Habsburgovcov. 
Všetkých uchvátili prekrásne záhrady, ktoré zámok obklopujú. 
Počas prehliadky zámku sme sa mohli pokochať miestnosťami 
so starobylým nábytkom a obrazmi ešte z čias cisára Františka 
Jozefa a jeho manželky, známej pod menom Sisi a dozvedieť 
sa veľa zaujímavosti o tejto cisárskej rodine. Po tejto veľmi 
zaujímavej prehliadke sme sa presunuli do centra Viedne, kde 
sme navštívili ďalšie historické pamiatky, akou je napríklad 
Hofburg. Samozrejme, že sme neobišli ani gotický symbol 
Viedne, Štefanský dom. Tí odvážnejší vyšli aj na vrchol veže, 
odkiaľ bol nádherný výhľad na celú Viedeň. Po tomto zážitku 
prišiel rozchod, ktorý sme využili na spoznávanie nákupných 
centier a reštaurácií. Na konci našej exkurzie sme zavítali ešte 
do atypického domu Hundertwasserhaus a kúpili sme si tam 

rôzne suveníry a sladkosti. Cestu späť väčšina z nás prespala, no ešte predtým sme stihli vedomostný kvíz o 
sladké a vecné odmeny. Unavení, ale zato spokojní sme sa vrátili  v neskorých večerných hodinách domov. 
     Touto cestou by sme chceli poďakovať vedeniu ŽP za sprostredkovanie autobusovej dopravy, vedeniu 
našej školy za uvoľnenie z vyučovania, pánom šoférom za bezpečnú jazdu, pánovi sprievodcovi za zaujímavý 
výklad a v neposlednom rade našim pani učiteľkám, ktoré boli s nami vo Viedni. 

Matej Kubove 1.H
„Páčila sa mi prehliadka zámku, jeho okolie a krásna Neptunova fontána. Cesta späť bola veľmi zábavná. Som rád, že 
som sa zúčastnil tejto exkurzie. Dúfam, že takýchto výletov bude viac“  Peter (1.A)
 „Ešte som nebola vo Viedni. Páčilo sa mi všetko, celá Viedeň. Je to pekné, historické mesto. Najviac sa mi páčila 
záhrada pri zámku, kde bývala Sisi. Nikola (1.G)
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Prečo by si odporučil(a) žiakom 9. ročníka naše školy?

Forma vyučovania, mo-
derné vybavenie učební 
a priateľský prístup 
učiteľov zabezpečujú 
výborné podmienky na 
štúdium, športovú prípra-
vu a prípravu na vysokú 
školu. Možnosť výberu 
viacerých odborov, podľa 
záujmu jednotlivých 
žiakov. Taktiež možnosť 
zapájania sa do rôznych 
mimoškolských akcií 
ako napríklad Euroškola, 
SOČ, iBobor a podobne.

D. Kyselicová (III.H)

Na našej škole sa mi páči, že ponúka nadštandardné 
možnosti rozvoja talentov, či už sa 
jedná o športové aktivity alebo o 
rozširovanie vzdelania v oblasti in-
formatiky. Je tu umožnené spraviť si 
rôzne typy certifikátov z oblasti 
informačných technológií. Vybave-
nie je moderné a do vybavenia školy  
patria nielen moderné počítače a 
projektory v každej triede, ale aj 
multimediálne tabule. 

E. Citerberg (III.H)

Na našej škole sa mi páčia výkonné 
notebooky ktoré sme dostali. 
Túto školu by som odporučil 
hlavne tým, ktorí majú záujem o 
informatiku , lebo je možné spraviť 
si rôzne certifikáty. Naša škola je 
mimoriadne zameraná najmä na 
rozvoj našich talentov,záujmov a 
záľub.

D. Vrabec (III.H)
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Rozhovor s Mgr. Katarínou Tajbošovou,

učiteľkou nemeckého a ruského jazyka na SSOŠH a SG ŽP
1. Ako ste sa dostali k učiteľovaniu a k učiteľskej práci?
Myslím, že ako väčšina detí, tak aj ja som chcela byť raz lekárkou, potom krajčírkou, alebo 
kaderníčkou, no a veľakrát som sa hrávala aj na pani učiteľku, ktorá žiakom vysvetľuje nové 
učivo a píše na tabuľu. Nikdy by mi však nenapadlo, že práve toto bude mojou prácou alebo, 
lepšie povedané, mojím povolaním. Spomínam si na jeden okamih, keď som môjho brata 
skúšala novú látku do školy. Vtedy mi povedal: „Ty by si bola hrozná učiteľka!“ Ale mňa to, 
ako vidíte, neodradilo. A veľakrát aj teraz v škole využívam tú fintu a väčšinou sa na tom 
spolu so žiakmi dobre pobavíme. Keď som ukončila strednú hotelovú školu, mojím snom 
bolo vlastniť veľké zariadenie s reštauráciou, kaviarňou, nočným barom, ale ... „cesty Božie 
sú nevyspytateľné“... a ja som si podala prihlášku na štúdium cudzích jazykov. Spočiatku ma 
to nebavilo, chcela som zutekať a robiť niečo, čo ma naozaj baví. Ale keď sme sa v treťom 
ročníku začali učiť didaktické predmety, chodiť na náčuvy a prax, zistila som, že práve toto 
je tá práca, ktorá by ma mohla v budúcnosti napĺňať. Aj keď je to niekedy veľmi ťažké, asi 

by som si nevedela predstaviť inú prácu, 
ktorú by som robila.
2. Máte radi predmet, ktorý učíte? Vy-
znajte sa nám z neho.
Myslím, že áno.  Aj keď viem, že veľká 
väčšina žiakov nemá rada nemčinu, lebo  vraj 
je „hnusná“.  Skôr inklinujú k ruštine alebo 
angličtine. Ale keby sa ten jazyk naučili a 
prekonali by ten „odpor k nemu“, tak by zis-
tili, že nie je až taký hrozný, ako si mysleli 
a možno by sa viac radovali z toho, že vedia 
komunikovať.
3. Je potrebné, aby žiaci ovládali 
aktívne nejaký cudzí jazyk?
Vždy je dobré, keď človek ovláda aj iný 
jazyk, ako svoj rodný. Aj dnešná doba si 
to vyžaduje. A tiež, nie nadarmo, sa ho-
vorí, „že koľko jazykov vieš, toľkokrát 
si človekom“. Aj keď na druhej strane, 
keby človek hovoril ľudskými jazykmi, 
aj anjelskými, a lásky by nemal, bol by 
ako cvendžiaci kov a zuniaci cimbal. 
(1Kor, 13)

4. Pomohlo vám niekedy ovládanie cudzieho jazyka v reálnom živote?
Určite áno. Spomínam si na pár situácií v živote, keď bolo potrebné a dobré, že som ovládala cudzí 
jazyk. A to nemám na mysli nákupy. 
5. Aký vzťah máte k umeniu a kultúre?
Veľmi rada mám hudbu, predovšetkým ľudovú a takú, ktorá mi vnáša do srdca pokoj a lásku. Taktiež 
si rada prečítam dobrú knižku alebo pozriem zaujímavý film.
6. Máte radi prácu so žiakmi?
Áno, mám rada prácu so žiakmi. Aj keď, ako som už spomínala, je to často veľmi ťažké. Tak ako 
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väčšina z nás v ich veku, ani oni si veľakrát ešte neu-
vedomujú, že im chceme len dobre. Ale človek musí 
„robiť ťažké veci“. A potom možno časom zistí, že je 
jednoduchšie ťažké veci robiť ako nerobiť.
7. Čo vravíte na absolútny boom informačných a 
komunikačných technológií v súčasnom svete?
No, začínam sa obávať toho, že do triedy začnú 
chodiť nie učitelia ale naprogramovaní roboti s 
tematickými výchovno-vzdelávacími plánmi, ktorých 
si samotní žiaci len zapnú, stlačia gombík s novým 
učivom a ... hurááá, vyučovanie môže začať.  Ale to 
sa hádam nestane! Keď mám pravdu povedať, tak 
ma baví vytvárať interaktívne cvičenia, prezentácie 
v PowerPointe a podobné aktivity, ale na druhej 
strane ma veľakrát zamrzí, keď často nevidím želaný 
výsledok. Čo sa mi naozaj páči a určite to žiakom viac 
pomáha k osvojeniu si cudzieho jazyka, je počúvanie s porozumením, autentické nahrávky. To som 
ja v ich veku nezažila. 
8. Ako budete tráviť sviatky pokoja a lásky?
Na tieto sviatky sa veľmi teším. Už teraz balím darčeky, aby tá vianočná nálada a radosť trvala čo 
najdlhšie. Zistila som totiž, že ak chce byť človek šťastný, musí začať robiť šťastných ľudí okolo 
seba. Tak sa to pomaly učím. A okrem iného toto budú prvé Vianoce s mojím manželom, takže ich 
strávim s ním a s mojou rodinou, ktorú mám nadovšetko rada.
9. Čo by ste odkázali čitateľom a čitateľkám časopisu Lopejík?
Čo by som im odkázala? Hm... Aby sa nebáli „robiť ťažké veci“

Redakcia časopisu Lopejík ďakuje Mgr. Kataríne Tajbošovej za rozhovor.

Láska ľudí zbližuje a spája
tam kde bol jeden, môžu byť dvaja.

Tak skús mi aspoň šancu dať
 a skús sa so mnou milovať.
Viem že možno nie som dokonalý
ale myslím že sa spolu budeme mať ako v raji.

Dúfam že si ťa raz získam
od šťastia si hneď zapískam.
Tunel končí, veľký smiech
Jožo zvára šestku plech.

Adam Kvietok (I.H)
Písala som stále, 
Tvoje meno slávne. 
Vymazať zo srdca 
Je ale snaha márna. 

Nevieš v akom strachu žijem
že o teba opäť prídem.
Ručička na hodinách len tyká
a mne svetlo na konci tunela bliká.
Bliká mi tam len tá nádej
a teba vidím hmlisto v nej.

Čo to píšem? čudujem sa sám
ale keď takúto múzu dnes mám.

Tak čo?.. čo ďalej ? Hádam len veriť v nádej.
Nech tá nádej sprevádza nás životom,
a to v dobrom aj v zlom.

Nevieš v akom strachu žijem

Tie oči krásne modré
Tie dotyky nežné 
Tá bolesť ma pichá
Srdce ma opúšťa.

Gabriela Turňová (I.H)
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Olympiáda v anglickom jazyku

Školské akcie vo fotkách

Začiatok školského roka

Už skončil letný čas,
nastal školy čas.
Je tu september náš,
uniformu už ožehlenú máš?

Treba sa už učiť
a nie v posteli lenošiť. Aby som mohla dlho spať,

nemusela denne do kníh pozerať.Každé ráno skoro vstávať treba,
porazí ma asi škola z teba!

Každý večer skladám modlidby,
nech sú už ďalšie prázdniny.

Aj keď v škole sranda často býva
o prázdninách sa mi vo dne v 
noci sníva.

Nikola Žabková  (III.H)
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Odovzdávanie notebookov prvákom
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ZENIT

Študenti SSOŠH ŽP, Matej Medveď, Filip Giertl, Ján Paulík a Šimon Králik sa zúčastnili XIV. kola súťaže 
zručnosti strojárskej mládeže - ZENIT. Súťaž sa tradične uskutočnila na Spojenej škole v Brezne. Súťaže 
sa zúčastnilo celkom 18 súťažiacich zo stredných odborných škôl v Brezne, Podbrezovej, Banskej Bystri-
ci, Revúcej, Krupine a Žiari nad Hronom. V silnom konkurenčnom prostredí sa v tomto ročníku napriek 
minuloročnej dominancii obrábača kovov Jozefa Bartošíka ako lepší ukázali mechanici strojov a zariadení. 
Ten lepší, Matej Medveď, študent 2. ročníka, sa v kategórii B2 umiestnil na peknom 2. mieste.
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Exkurzia do spoločnosti HTS BB s.r.o. Vlkanová - tepelné a chemicko-tepelné spracovanie kovov.

Exkurzia do Železiarní Podbrezová
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Divadelné predstavenie “SIR HALEWYN”

Študentská kvapka krvi  - darovanie krvi priamo na škole
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Pri príležitosti osláv Mesiaca úcty k 
starším v obci Podbrezová pripravili 
naši študenti a učitelia kultúrny pro-
gram. Spolu s deťmi z materských 
škôl a žiakmi základných škôl spestrili 
dôchodcom popoludnie zaujímavým 
programom. Opäť sme mali príležitosť 
ukázať širokému okoliu, že v našej 
škole nie je o talenty núdza. 

M e s i a c  ú c t y  k  s t a r š í m
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Halloween 2012 - Deň masiek

Víťazi školského kola súťaže iBobor
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K a b u
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Mikuláš na SSOŠH  A SG ŽP
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Regionálne kolo stredných škôl v cezpoľnom behu (Župkov)

Futsalový turnaj stredných škôl okresu Brezno
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Okresné kolo stredných škôl v basketbale
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Účelové cvičenie 1. a 2. ročníky

Kurz ochrany života a zdravia 3. ročníky

Turistika so zameraním na orientáciu, spoznávanie a ochranu prírody a pravidlá prvej pomoci.

Trasa: Podbrezová - chata Bernardín - Hronec - 
Valaská

Trasa: Podbrezová - Hnusnô - Krpáčovo a späť
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Ročné obdobia
     Každý deň, keď sa zobudím, 
pozriem von oknom a vidím 
krásnu prírodu. Otvorím okno 
a prvém čo ma zaujme, je ten 
svieži čerstvý vzduch. Všade 
navôkol počuť vtáčí spev, 
ktorý je veľmi prenikavý. 
Keď sa prechádzam v lese, 
vždy mi je veľmi príjemne a 
mám čistú myseľ, nemyslím 
na nič. Veľmi sa mi páči šuchot 
lístia, vôňa hríbov a ten žblnkot 
čistého potôčika. Na jeseň sa 
všetky listnaté stromy zmenia 
na niečo krásne. Tie pestré 
farby zaujmú nie jedného 
človeka. Keď napadne prvý 
sneh, všade je veľmi zima a nikde nieto ani živej duše. Všade je ticho, pokoj. Niektoré zvieratká sa ukladajú 

na zimný spánok do svojich nor a jaskýň. Všetko je 
zrazu pokryté veľkou bielou perinou. Keď vyjde slnko 
na krásnu modrú oblohu, jeho lúče osvietia celú krajinu 
a všetko pokryté snehom sa začne krásne trblietať, 
ako keby všetko bolo posypané miliardami malých 
diamantov. Sneh po dlhej dobe zmizne a prichádza 
znovu jar. Zvieratká a kvietky sa znovu prebúdzajú, na 
stromoch rašia malé púčiky, z ktorých sa po čase stanú 
krásne ružovo-biele kvietky.
     Naša príroda je veľmi čarovná a neobyčajná.      

Paceková Nika (III.H)
***

Moje prostredie
     Tam, kde žijem, tam je život. Či už ranný alebo nočný. Dedinka veľká je to, handelci poznajú to. Každý 
tvor, čo žije na Horehroní a každý človek ho považuje za dokonalé. Čistý vzduch, keď sa prebúdzam, cez deň 
lesné zvieratá počuť a večer cvrčky cvrlikajú. Keď je leto teplé a príroda rozkvitnutá, určite si každý všimne tú 

slovenskú prírodu. I keď niektorí ľudia 
to nevidia a nesnažia sa o to, aby bola 
všade čistota. Je krásne, keď slnečné 
lúče dopadajú na „našu“ zeleň a vonku je 
cítiť ten svieži vzduch, najmä po daždi. 
Dážď vie narobiť neporiadky, ale na 
druhej strane dáva život našej prírode. 
Búrka, dážď, voda, slnko, či už prírodné 
kala-mity, to všetko považujeme za javy 
našej Zeme. Väčšiu časť našej Zeme 
tvorí voda, tá je dôležitá či už pre nás 
alebo prírodu. Naša krajina je jedna z 
mála, ktorá má takú bohatú prírodu. To 
je život v prírode, rastie, netrvá krátku 
dobu, ale je to dlhý proces. Preto my, 

NAŠA KRÁSNA KRAJINA

Lopej - Cesta Vojtecha Kelemena s tunelom v 1. pol. 20. stor.

Čierny Balog
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Príroda je všade okolo nás
má rada nás a my máme radi ju
preto treba každý rok orať pôdu.

V lesnej pôde vzniká podhubie
v podhubí rastú huby
je ich príliš veľa a vzniká revolučné hnutie 
do ktorého sa pripájajú aj lesné zvery.

ľudia, ktorí sme niekedy nedôslední správať sa 
tak, ako by sme sa mali, aby sme si tento kúsok 
raja nezničili.

Bartošová Iveta (III.H)
Naša krásna príroda 
V mieste, kde žijem, máme prekrásnu prírodu 
a hory. Veľmi rád a často sa prechádzam po 
horských cestičkách a spoznávam krásy našej 
slovenskej prírody. Pre mňa je to veľký relax ísť 
sa prejsť napríklad na huby a pozorovať pritom 
les. Jedného letného slnečného dňa som sa bol 
spolu s kamarátmi prejsť na menšiu túru. Už 
keď sme boli v cieli našej cesty, zrazu oproti 
nám stáli 2 dospelé jelene. Ihneď som sa zľakol, ale uvedomil som si, že nám nič nespravia, a tak sme 
obdivovali ich krásnu veľkú postavu a nádherné parožie. Až vtedy som si uvedomil, aká je príroda vôkol nás 
nádherná a snažím sa do nej chodiť, ako často sa to dá. Rád sa iba tak zastavím v prírode a počúvam spev 
vtákov, žblkotanie potoka a šum listov. K prírode mám vzťah už od mala, pretože môj starý otec bol horár 
a brával ma so sebou na potulky po lese. Za toto mu veľmi pekne ďakujem a som rád, že bývam tam, kde 
bývam.     Molent (III.H)

Príroda je všade okolo nás

Začína vyrubovanie stromov v lese
kamióny na drevo sú už na mieste
lenže v lese vzniká vzbura
medveď s vlkom sú na cele hurá.

Medveďa trafila do hlavy rúra
len sa mu to zdalo to bola akupunktrúra
vlk drevorubača naháňa
hryzie ho až do rána.

Igor Hučko (III.H):

Vstanem a otvorím oči
Uvidím tú krásu, čo na mňa až 
kričí,
Tie mohutné hory,
Čo sám Pán Boh stvoril.
Vôkol samá zeleň,
Po lúke sa prechádza jeleň.
Sú to krásne divé zvery,
máloktoré z nich človeku verí,
plodné a bojácne,
no predsa sú také vzácne.
Kráčam lesom
a pozerám vôkol,
Ponadomňa letí 
mohutný orol,
Krása nevídaná,
keď letí ponadomňa.
Len tak ležím
a premýšľam,

A zvuky prírody vnímam.
Nič ma neruší 
Len potok  počuť ako zurčí.
Oddýchnutá, plná síl,
A voľná ako motýľ.
Odchádzam späť domov
Do toho sveta plného zhonov,
Už teraz  sa teším
Ako sa sem opäť vrátim

(anonym)

Vstanem a otvorím oči
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Dotyk prírody
Tiché lesy
Tiché polia
Šíre lúky
Šíra roľa

Dušu mi pohladí
dotyk prírody
dotyk vánku
dotyk pohody

Ráno vstanem, obzriem sa,
Dnes sa pôjde do lesa.
Slnka lúče svietia na mňa z vonku,
Pribalím si aj chutnú Vifonku.

Sadnem si tam niekde do trávy, 
Dám si za jeden? Nie – metanol ma otrávi.
Radšej chutnej vody z bystrého potoka,
Len dúfam, že to nie je voda z odtoka.

Slnka lúče
v rannej hmle
jak obraz
v rodinnom kostole

V tom čeria hmlu parohy
Koruna kráľa
kráľa lesa
kráľa veľkolepej prírody.

M. Nikel (III.H)

Horehronie  - kŕňačky

Brusno

A pod stromom, hľa, dubáčisko ako svet, 
Vábi ma veľmi, idem si poň hneď.
Praženica chutná z neho bude,
Len dúfam, že som sa nezmýlila a 
Otrávený aj ten nebude.

Zrazu srnka z poza kríkov na mňa  vybehla,
až mi skoro chutná Vifonka  zabehla.
Veselo si po lúke ona skáče, 
Jeleň na ňu z poza stromku pohľady všemožne hádže.

Ponaučená prechádzkou z lesa, 
Ponáhľam sa pekne domov zasa.
Od slnka do hneda opálená 
Krásou letnej prírody opojená 
A z prechádzky vraciam sa domov silno unavená!

Michaela Starke  III.H

Ráno vstanem, obzriem sa
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KRAJSKÉ KOLO ZENIT V PROGRAMOVANÍ

              ZENIT 2012/2013
     Dňa 6.12. 2012 sa žiaci našej školy, Súkromného gymnázia ŽP, zúčastnili olympiády v progra-
movaní  ZENIT.  Zenit je programátorská súťaž, zameraná najmä na riešenie úloh z oblasti algo-
ritmizácie a tento rok sa uskutočnil už jej 29. ročník. Celú súťaž od jej vzniku zastrešuje ÚIPŠ a 
SVŠ BB. Celé sa to odohralo v priestoroch Školského výpočtového strediska v Banskej Bystrici. 
    Súťažiaci riešili 11 úloh, ktoré boli bodované od 10 po 45 bodov a ktoré mohli riešiť v ja-
zykoch TURBO PASCAL, TURBO C alebo DELPHI Free Pascal. Súťaže sa celkovo zúčastnilo 30 
študentov, ktorí boli následne rozdelení do dvoch kategórií.  V kategórii A súťažilo 21 študentov 
a  v kategórii B  9 študentov. Našu školu reprezentovali žiaci Erik Citterberg a Martin Jackuliak, 
pričom Erik Citterberg obsadili slušné 9. miesto a Martin Jackuliak rovnako nie zlé 11. miesto.   
     Celý deň sa niesol v duchu odkrývania nových obzorov a súťaženia.

E. Citterberg (IV.H)
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Dávid Králik: Príbeh jedného „loosera“
    Už na základke ma triedna zhodnotila ako debila, ktorý je predurčený na kariéru murára a to 
sa so mnou tiahlo až do deviatky. Bol som...Ako to vraví moja dcéra? „Looser?“... Lenže, prešlo 
pár rokov a je zo mňa celkom iný človek. Ľudia si ma vážia, volajú ma na konferencie, píšem 
do rôznych odborných i laických časopisov, robím speakera, prednášam, hodnotím projekty, 
s priateľmi zakladám vlastnú školu, rozbieham s jedným bláznom iniciatívu iní-alternatíva 
k rutine (www.ini.sk) a dokonca mi čochvíľa vyjde rozprávková knižka. Predstavte si tú 
absurditu. Triedny hlupák a „outsider“ sa stane uznávaným, váženým a úspešným človekom. 
Svet je celý naruby!
    „Ako je to možné?“ spýtal by sa jeden. Nuž, stalo sa to celkom náhodou a neplánovane. Vo 
svojom voľnom čase som organizoval rozličné športové a kultúrne podujatia, realizoval som s 
deckami všakovaké akcie a výlety, hľadal cesty, ako decká zaujať netradičnými prejavmi počas 
vyučovania i mimo neho. Všetky tie vyššie spomínané aktivity rozvíjali moje komunikačné a 
prezentačné schopnosti, tiež ma nútili efektívne pracovať s ľuďmi a organizovať ich prácu, aby 
sme všetko stihli (čo sa nám prirodzene nie vždy podarilo :), oprášil som svoju detskú fantáziu 

a prezliekol ju do odevu 
s názvom kreativita, no a 
napokon to hlavné, naučil 
som sa motivovať seba i 
druhých, aby sme ako tím, 
v konečnom dôsledku po-
dali nadľudské výkony. A 
dnes som tým, kým som 
;)
     Prečo vám toto všetko 
r o z p r á v a m ( p í š e m ) ? 
Lebo práve tie zručnosti, 
ktoré som ja získal v 
bežnom živote, máte vy 
možnosť nadobudnúť v 
rámci národného projektu 
KomPrax – Kompetencie 

pre prax (www.komprax.sk). Pravdepodobne tajne dúfam, že vás môj príbeh bude inšpirovať... 
Držím vám všetkým palce... (Sem si dopíšte svoj vlastný príbeh)...

adios
Mgr. Dávid Králik

Autor v minulosti viedol kampaň „Uznanie“ v rámci národného projektu KomPrax – kompetencie 
pre prax, momentálne pracuje na vytvorení siete kvalitnejších stredných škôl. 
A práve Iuventa je miesto, kde ťa podporia!
„Podporujeme mladých ľudí, aby poznali, vedeli a mohli využívať príležitosti pre kvalitnejší život.“

Misia IUVENTY

IUVENTA čitateľom časopisu Lopejík
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     IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže je 
štátna inštitúcia priamo riadená Ministerstvom 
školstva, vedy, výskumu a športu SR. Svojmu mo-
dernému smerovaniu vďačí v mnohom Európskej 
únii. Venuje sa predovšetkým práci s mládežou 
mimo školského a rodinného prostredia a snaží 
sa o výchovu aktívnej mládeže, ktorá bude raz 
schopná uplatniť sa v budúcom živote. Svojimi 
programami dáva množstvo rôznych príležitostí pre mládež talentovanú, cestovania chtivú 
alebo štúdia žiaducu. Jednoducho povedané: IUVENTA sa zaujíma o to, čo mladí ľudia 
potrebujú a následne pracuje na tom, aby vedeli o možnostiach ako to dosiahnuť. Cieľovou 
skupinou IUVENTY sú mladí ľudia vo veku od 13 do 30 rokov 
     IUVENTA je jedinou štátnou inštitúciou v našej krajine, ktorá sa venuje práci s mládežou. 
Samozrejme spolupracuje s centrami voľného času  a mimovládnymi organizáciami a oslovuje 
v niektorých programoch a projektoch priamo aj školy. Do povedomia študentov sme by chceli 
dostať tri hlavné projekty, ktoré zastrešujeme a do ktorých sa môžu zapojiť aj Vaši študenti.
     Aktuálny projekt IUVENTY – KomPrax (Kompetencie pre prax)  sa snaží zlepšiť kom-
petencie mladých ľudí, ktoré nenadobudnú počas školskej dochádzky. Mladí ľudia priamo 
tvoria a organizujú malé projekty, v ktorých si precvičia svoje schopnosti, mnoho sa naučia a 
robia niečo prospešné pre svoje okolie. Tým sa môžu výrazne posunúť ďalej aj pri hľadaní si 
zamestnania a vôbec pri uplatnení sa na trhu práce. 
     Všetky bližšie informácie nájdete na www.komprax.sk alebo na interaktívnej FB stránke: 
http://www.facebook.com/komprax.

        Asi „najeurópskejším“ zo všetkých programov či akcií je práve Mládež v akcii. Bol zria-
dený Európskou komisiou, Európskym parlamentom a členskými štátmi Európskej únie a  je 
určený mládeži od 13 – 30 rokov, predovšetkým však mladým ľuďom vo veku od 15 do 28 
rokov a zameriava sa na podporu aktívneho občianstva mladých ľudí, povzbudenie tolerancie 
medzi mladými ľuďmi, podporenie vzájomného porozumenia mladých ľudí atď. Na stránke 
www.mladezvakcii.sk si nájdete všetky informácie o tomto projekte a v  prípade záujmu Vám 
veľmi radi poradíme aj na FB stránke http://www.facebook.com/mladezvakcii.
     Posledný projekt, ktorý spomenieme v tomto úvodnom článku o našej inštitúcii je Eurodesk 
- európska informačná sieť, ktorá poskytuje nielen informácie, ale aj rady pre mladých ľudí 
a tých, ktorí sa mladým venujú. Eurodesk poskytuje informácie o možnostiach získania 
finančných prostriedkov na vzdelávacie, voľno časové aktivity či stáže. Informuje o aktuálnych 
výzvach, súťažiach, návodoch ako sa k týmto aktivitám dostanete. A ako sa dostanete k 
Eurodesku? Všetky informácie sú poskytované bezplatne, na základe telefonickej, písomnej 
alebo elektronickej žiadosti. Niektoré z informácií môžete nájsť priamo na www.eurodesk.sk 
alebo na www.eurodesk.eu.

     IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže skrýva v sebe obrovský potenciál. Potenciál 
organizácie, ktorá je tu predovšetkým pre mladých ľudí a tých, ktorí s nimi pracujú. V 
maximálnej možnej miere pracuje na tom, aby mládež poznala svoje možnosti a efektívne ich 
vedela využiť. Zastrešuje projekty, programy, pomáha mladým cestovať za poznaním, získavať 
zručnosti potrebné pre prax a teda aj ich neskoré uplatnenie na trhu práce a nevynecháva ani 
skupinu talentovaných ľudí.



26

Lopejík

BABIE LETO
Poslednýkrát vzdychne
Teplo letnej nehy.
Predtým ako sa zakryjú
Snehom všetky brehy.

Posledný krát sa zohrejeme
V lúčoch Slnka nášho.
Babie leto opäť prišlo 
Tak si váž ho.

Zima sa blíži 
Dlhá, tichá, chladná.
Preto si uži
Stále zelené bradlá.

Martin Nikel  III.H)
Babie leto sa už blíži
Tešíme sa naň všetci.
Chvíľa slnka v tuhých zimách,
Každého z nás poťeší.
                                                             
Poslednýkrát v tomto roku,
Užime si slnka lúče.

Vyjdime von na prechádzky,
A užime si slnka lúče. 

Molent (III.H)
Babie leto už k nám prišlo
A leto od nás rýchlo odišlo,
Už nebýva tak teplo ako v lete
Vypadá to tu ako kvet pri rozkvete

Vonku býva pekne modrá obloha
Je tu krásne ako slnko keď zapadá
Ochladí sa prichádza noc
Babie leto stratilo svoju moc

Na oblohe svietia hviezdičky ligotavé
Lesknú sa ako na blúzke gorále
Už to tu pomaly  končí
Vidno ti to na obočí

Hučko, Kúdelka (III.H)
Babie leto (óda)
Babie leto už sa nám blíži,
Liter vína nikomu neublíži.
Zima nám kus pominie,
Teplo nám tu rozvinie.

Pre nás je to veľmo dobré, 
D.Popper, T.Dziad (III.H)

                                                     
        V jeden teplý letný večer sme sa s kamarátmi 
rozhodli spojiť opekačku so stanovačkou. V hlbokej 
noci, keď nám už dochádzalo drevo, sa Martin vybral 
do neďalekej hôrky po kus drievka. Po krátkej chvíli 
sa začali z lesíka ozývať podivné zvuky. Nepokladali 
sme to za nič zvláštne, pretože Martin bol výborný v 
napodobňovaní zvierat a rád nás strašil. Zatiaľ, čo sme 
sa mi hriali pod dekami na lavičke, hlásy stíchli a Mar-
tin sa nevracal. Začali sme za ním kričať, no nedočkali 
sme sa žiadnej odpovede.
     Po niekoľkých výkrikoch do hory sa priateľ pos-
tavil, že to ide skontrolovať. V lese bola tma a Martinov 
lampáš nesvietil, preto si Ondro posvietil telefónom a 
začal po ňom pátrať. Keďže lesík nebol veľký, nemal 
sa kde stratiť. Do pátrania sme sa pustili všetci a začali 
sme mať strach, kde zmizol. Keďže sme nenašli žiadne 
stopy ani po ňom, ani po zveri, napadlo nás, že možno 
šiel domov. Po dákej tej hodine nás napadla možnosť 
zavolať mu. Rozostúpili sme sa po lese a ticho počúvali, 
keď sme ho počuli. Ten blázon ležal vedľa cestičky, 
ktorá smeruje do lesa a spal. Vzhľadom na to, že bol 
zamaskovaný vo vojenskej bunde, bolo jednoduché ho 
prehliadnuť.                 Zuzana Hiadlovská( III.H) 

B a b i e  l e t o
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Deň otvorených dverí – Technická univerzita Košice
     Dňa 7.11.2012 sme sa zúčastnili (študenti SG a SSOŠH ŽP) na dni otvorených dverí (ďalej DOD) Technickej univerzity v 
Košiciach, kde nás  už od 9.00 hodiny čakal zaujímavý program. Hneď po príchode do TUKE nám bol pridelený sprievodca Ing. 
Bella, s ktorým sme mali možnosť  zúčastniť sa propagácie štúdia na jednotlivých fakultách, ktorá sa konala vo vestibule Auly 
Maxima. 
     Ďalším bodom bola prehliadka ukážkových laboratórií a univerzitných pracovísk. Ako prvé sme navštívili metalografické 
laboratórium, ku ktorému sme sa niektorí po prvýkrát vyviezli prostredníctvom paternostra. V laboratóriu sme sa dozvedeli veľa 
zaujímavostí o nanočasticiach. Ďalšou pre nás veľmi zaujímavou ukážkou bola vodná simulácia.
     Okrem toho sme si mohli prezrieť aj exponáty zo Slovenského technického múzea.
     Program, ktorý pre nás pripravili, bol veľmi zaujímavý a motivujúci, prečo práve študovať na tejto vysokej škole. Možno už 
budúci  školský rok budú niektorí z nás študentmi práve TUKE.
     Ďakujeme TUKE za príjemne strávený deň na ich akademickej pôde, pani riaditeľke SG a SSOŠH Železiarní Podbrezová, 
Ing. Pavlusovej za uvoľnenie z vyučovania a možnosti zúčastniť sa DOD a zároveň ďakujeme p. personálnej riaditeľke Železiarní 
Podbrezová a. s. Ing. Niklovej za poskytnutie autobusovej dopravy.

Text Ing. Pindiaková Miriam
Foto Ing. Ivan Majer 

Deň otvorených dverí na TU v Košiciach
      Dňa 7.11.2012 sa žiaci 3., 4. a 5. ročníka SG a SSOŠH ŽP zúčastnili dňa otvorených dverí na Technickej univerzite v Košiciach. 
Na ceste na miesto určenia sme boli už od skorého rána. Túto dlhú cestu nám spríjemňoval pekný výhľad na Vysoké Tatry a príjemná 
atmosféra v autobuse. 
      Do Košíc sme dorazili okolo 9 hodiny ráno. Hneď na úvod nás uchvátila obrovská budova školy a množstvo iných študentov, 
ktorí sa tiež prišli pozrieť, ako to vyzerá na vysokej. Po príchode do hlavnej budovy sa nás ujal jeden z tamojších študentov, konkrétne 
doktorant a pomaly sme vyrazili na naplánovanú trasu po škole. Ako prvé sme navštívili biochemické laboratórium, kde nám 
jeden zo študentov priblížil obsah daného študijného odboru, vysvetlil nám, aké pokusy robia, na čom aktuálne pracujú a kde sa 
môžu po štúdiu uplatniť. Kým sme čakali na druhú časť našej skupiny, náš sprievodca nám porozprával mnoho zaujímavostí o 

tamojšom vysokoškolskom živote, kde sa čo nachádza, ktorý internát by nám 
odporučil, kde sa zabaviť. Neskôr sme sa presunuli do ďalšej budovy, kde 
sme navštívili laboratórium s mikroskopmi. Tu nám ďalší študent predstavil 
svetelné mikroskopy. Objasnil nám, na akom princípe fungujú a aké zväčšenie 
umožňujú. Tiež sme sa cez tieto mikroskopy pozreli na niekoľko vzoriek a 
porozprával nám, na čom práve pracujú a o čo sa snažia. Našou ďalšou 
zastávkou bolo laboratórium s elektrónovými mikroskopmi, ktoré si však 
vyskúšalo iba niekoľko z nás. Našou poslednou zastávkou bol vodný model 
odlievania ocele a prezentácia o možnostiach štúdia na Hutníckej fakulte 
Technickej univerzity v Košiciach.
       Po tejto exkurzii sme sa presunuli do nákupného centra, kde sme mali 
rozchod. Mnohí z nás ho využili na nákupy alebo chutné občerstvenie. V 
poobedňajších hodinách sme opustili nákupné centrum a plní zážitkov sme sa 
vydali na cestu domov. 

Katarína Čerňanová  (IV.H)
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Keď som sa ráno zobudil a z obloka na mňa priam žiarila dolina, najprv som si myslel, že to je ešte sen. Pretrel som si oči, „po-
rozjímal“ a potom som si naplno vychutnal ten nádherný moment. Áno bol to prvý sneh. Vyšiel som na balkón s chuťou si ho 
poťažkať, keď tu  ma zrazu ovalila obrovská zima, „brrrr“. Vidieť tú krásu mi úžasne skrášlilo deň.       Andrej Tkáč (I.H)

Písal sa 2. decembrový deň. Pozerám cez okno a zrazu začal padať z oblohy sneh. Zrazu som dostal úsmev na 
perách. Začalo mi to pripomínať Vianoce. Bol to krás-
ny hustý sneh, padal tak jemne, bolo to krásne tanco-
vanie vločiek na oblohe.
Vyšiel som vonku, aby som si to pozrel. Na ruku mi 
padla taká veľká vločka. Bolo prekvapujúce, ako 
dokáže vytvoriť príroda také niečo pekné. Bol to pre 
mňa krásny deň.

Jaroslav Presperín (I.H)

Ráno, keď som sa zobudil, zistil som, že sneží. Prvé, 
čo ma napadlo, bolo zavolať kamarátovi, či sa nejdeme 
lyžovať. Súhlasil, preto sme šli. Zbalili sme sa a za 
hodinku a pol sme už vyrážali na Tále. Boli sme na 
Táloch cely deň, domov sme šli niekedy večer o 20:00. 
Prvé čo som doma spravil bolo, že som si sadol ku 
krbu, pretože mi bola zima, ale inač to bol super deň.

                  Daniel Makuch (I.H)

Jedného zimného večera sme sa korčuľovali s kamarátmi na 
ľade. Keďže bol ľad rozbitý, tak sme všetci padali, ako keby sme 
sa nikdy nekorčuľovali. Rozhodli sme sa, že ideme poliať ľad. 
Ako sme polievali, nechali sme si korčule aj hokejky na okraji 
ľadu. No vôbec sme si neuvedomili, čo sa môže stať. Keď sme 
už mali ľad poliaty a už bol skoro zamrznutý, všimli sme si, že 
nám hokejky zamrzli v ľade, a tak sme museli znovu rozbiť 
čerstvo poliaty ľad.

René Duda (I.G)

Zobudil som sa a pozrel som sa von oknom. A vidím sneh. Prvý decembrový sneh. O pár hodín aj tak zmizne. Ale 
nasneží ďalší a keď bude väčšia zima, tak sa udrží. Každým rokom je snehu menej. Pamätám si zimy, keď snežilo 
neustále. Ale teraz? Nasneží, rozpustí sa a stále dookola... Kam tento svet speje?   Adam Kutliak (I.H)

Ráno som sa zobudila, pozrela von oknom  a videla 
som tam vydru. A rozmýšľam, reku, čo robí na mo-
jom dvore vydra? Tak som vyšla von, chytila som 
vydru, a chcela som ju odniesť preč. Ale tá vydra ma 
uhryzla a ja som skríkla: „Au!!“ A zároveň som sa 
potkla. Spadla som na zem, vydra utiekla. Ale zrazu 
ma niečo strašne chladilo na celom tele, pretože som 
bola len v pyžame. 
A pozerám, veď je sneh! Prvý decembrový sneh! Bude 
snežiť ešte viac a konečne sa pôjdem snowboardovať.
Ešte raz. Ráno som sa zobudila, pozrela som na okno 
a tam bol sneh. Potešila som sa, že je konečne sneh. 
Mám rada zimu a veľa snehu. Škoda ale, že nemrzne, 

Prvý  decembrový  sneh
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aby nezomrel. Vonku je veľmi pekne, keď je sneh. Bolo 
by riadne dobre, aby bola taká zima ako minulý rok. 

Diana Grexová (I.H)
Raz jedného zimného dňa, ešte keď som ja a môj 
brat boli menší, sme sa s mamou, bratom, otcom 
a so mnou vybrali na lyžovačku do Vysokých 
Tatier. Bývali sme v hoteli. Neďaleko od neho 
bol malý kopček, na ktorom malé deti prežili svoj 
prvý začiatok lyžovania. Tam sme sa chodievali 
sánkovať ja a môj brat Andrej. A v ten podvečer 
sme si požičali sánky z hotela a išli sa sánkovať na 
ten kopec. Dajakí lyžiari sa tam ešte potulovali. 
Preto sme šli po kraji čo najvyššie. Sadli sme si 
na sánky, ja vpredu, Andrej za mnou a spustili sa 
dolu kopcom. Lenže Andrej počas cesty vypadol 
zo saní a ja som sa rútila priamo dopredu bez 
zastavenia, až som zrazu narazila  do nejakého 
lyžiara. Našťastie som nešla príliš rýchlo, takže 
sa mu nič  nestalo, prežili sme všetci traja, aj 
Andrej, aj lyžiar i ja.

Kristína Tkáčová (I.G)

Bola zima. Za domom sme mali veľa priestoru. 
Otec sa rozhodol, že ho využije. Rozhodol sa, že 
spraví ľad, na ktorom sa budeme učiť korčuľovať. 
Keďže som bol veľmi malý, tak som sa len 

smutne prizeral, ako sa moji príbuzní korčuľujú. 
Chcel som to vyskúšať, no môj otec mi hovoril, že 
to ešte neviem. Každý deň som ho o to prosil, až 
na posledný deň, keď už zima pomaly ustupovala, 
mi to dovolil. Obul som si otcove korčule, ktoré 
boli také veľké, že som do jednej korčule mohol dať 
obidve nohy. Korčuľoval som sa asi 10 minút, keď 
ma už začali bolieť nohy. Na tento zážitok nikdy ne-
zabudnem, pretože to bolo prvýkrát, kedy som stál na 
korčuliach a nebolo to veľmi príjemne.

Martin Straka (I.G)

Keď som sa ráno zobudila, zaujali ma biele okná s 
námrazou. Parapetná doska plná snehu a poletujúce 
vločky, ktoré zasnežili aj najmenšiu škáročku bez snehu. 
Hneď som sa tešila na cestu do školy po zasneženej ceste. 
Zobrať dáždnik som sa ani neunúvala. Chcela som, aby 
vločky dopadali na moje vlasy. Už teraz som sa tešila na 
tie chvíle vianočnej atmosféry a k tomu nesmie chýbať 
zasnežená krajinka. So snehom prichádza aj väčší chlad. 
Musím sa poriadne nababušiť, aby som si mohla plne 
vychutnávať toto ročné obdobie. Začal sa prvý advent a 
čoskoro tu budú Vianoce. Ak teda nebude koniec sveta.

Natália Hevešiová (I.H)
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Vianoce na Slovensku a v Anglicku

     Milí študenti , blížia sa Vianoce. Určite sa tešíte na prázdniny, vianočnú 
večeru ale hlavne na darčeky. Každý z nás určite vie, že Vianoce sa slávia 
24. decembra. Zasadneme za stôl, najeme sa a po večeri si ideme otvárať 
vytúžené darčeky. Ja som zažila o trochu inakšie Vianoce, také Anglické. 
Nielen že majú odlišný jazyk, dokonca i kultúra a zvyky sú iné, ako 
napríklad Vianoce.
     Pre nás je tento deň tým najslávnostnejším. Sadáme si k štedrovečernému 
stolu a po večeri si pod vianočným stromčekom rozbaľujeme darčeky. 
Angličania sa v tento deň ešte len pripravujú na tú najväčšiu slávu. Spieva-
jú koledy, balia darčeky a deti si večer pred spaním vešajú na koniec pos-
tele, alebo na rímsu kozuba vianočné pančuchy (Christmas stocking).
    V Británii nenosí deťom darčeky Ježiško. Nosí ich Father Christmas (otec 
Vianoc), ktorý sa v noci z 24. na 25. decembra spustí cez komín do domu 
a naloží ich do pančúch na kozube alebo posteli. Čo sa do nich nevmestí, 
dá pod vianočný stromček. Samozrejme, len ak boli deti celý rok poslušné.
     25. december je v Anglicku vianočný deň s veľkým “D”. Oslavovať sa 
začína hneď ráno keď, sa všetci zídu pri vianočnom stromčeku a rozbaľujú 
darčeky. Hlavným jedlom tohto slávnostného dňa je Christmas dinner. 
Podľa názvu by to mala byť vianočná večera, ale toto jedlo sa začína jesť 
už okolo obeda. Tvorí ho pečený moriak, ktorý je servírovaný s pečenými 

zemiakmi a zeleninou, plnkou a brusnicovou omáčkou.
     Po moriakovi nasleduje tradičný Christmas pudding. Nie je to však puding, ako ho poznáme my, ale niečo ako 
ovocný koláč s hrozienkami, čerešňami a orieškami. Tento koláč sa jedáva poliaty 
skutočným pudingom, podobným, s akým jedávame dukátové buchtičky. Po večeri 
sa trhajú Christmas Crackers.
    26. december  je spojený s dávaním malých darčekov alebo peňazí tým, kto-
rí to potrebujú. Tento deň trávia Briti rôznymi spôsobmi. Môže to byť návšteva 
priateľov, účasť na športovom podujatí, alebo jednoducho oddych. Moderným a 
veľmi populárnym zvykom sa stáva nakupovanie. Obchodné centrá totiž začínajú 
vianočné výpredaje už v tento deň. Možno sa to niekomu zdá zvláštne, že Vianoce 
sa slávia v Anglicku až 25 decembra, no im sa zdalo zvláštne, že my oslavujeme 
Vianoce 24. decembra. Vysvetlila som im, že to závisí pravdepodobne od zvykov a 
kultúry, v akej sa pohybujeme. Angličania majú veľa iných zvykov a tradícií, ktoré 
sú odlišné od našich, no zažiť niečo nové bolo pre mňa veľmi zaujímavé.   Simona Štulajterová (III.H)

Zvončeky už zvonia a ihličie vonia. Vianoce k nám prišli 
práve. Preto sviatky krásne majte, v pohode ich prežívajte. 
Chcem Vám popriať šťastné a veselé Vianoce, milí študenti 
a učitelia. S pozdravom Dávid Oravec (I.G)

***
Krásne vianočné sviatky Vám želá Róbert Badinka, 
nech vám donesie Ježiško celú rodinu po kope a krásnu 
vianočnú náladu do Vašej rodiny. Nech sa Vám dari v 
práci a nech žiaci počúvajú a robia, čo majú.

***
Vo vločke snehu 
posielam prianie, 
krásne Vianoce chcem  
zaželať všetkým  
žiakom, učiteľom a 
zamestnancom školy, 
nech sa Vám splní 
všetko, po čom túžite 

a nech každy deň v novom roku je pre Vás úspešný. 
Veselé Vianoce a šťastný Nový rok!

René Duda (I.G)
Prajem priemne prežitie Vianočných sviatkov v kruhu ro-
diny a blízkych. Veľa darčekov a a neopakovateľnú atmos-
féru. Do Nového roka prajem každému, aby sa mu splnili 
všetky sny, aj tie najtajnejšie.   Martin Nikel (III.H)
Milí študenti, peda-gogický zbor, Veselé sviatky Vianočné, 
pekné cesty polnočné, pod stromčekom pekný darček, na 
Silvest-ra rezký tanček, zo zábavy rovný krok a potom 
šťastný Nový rok a správny doň krok. Lásky, šťastia ho-
diny, v kruhu svojej rodiny, tak isto i v škole veľa úspechov 
Vám prajem, vždy s úsmevom na tvári a spokojnosťou v 
srdci, užite si spoločné, krásne sviatky Vianočné a nech 
dlho prevláda novoročná nálada. Na stole  kapor a iné do-
broty, uprostred sviečka a stromček oproti. Nech vládne 
pohoda v deň sviatočný, nech plný lásky je tento čas 
vianočný Vám praje Simona Štulajterová (III.H)

Blahoželania k sviatkom
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Nech Ťa láska stále 
hreje,

nech Ti nikdy 
smutno nie je.

V novom roku nech 
Ti zdravie slúži,

nech máš vždy to, 
po čom túžiš.

Nech nový rok splní 
Tvoje tajné priania

Nech anjeli tvoje cesty chránia
A problémy nech sa ťa stránia

Šťastlivý nový rok
Ján Straka (III.G)

***
Prichádzajú vianoce
vonku sa všetko ligoce
biela pokrývka padá na 
zem
sedíš za stolom a ješ rezeň.

Igor Hučko (III.H)
***

Prajem Vám všetko 
najlepšie k sviatku 
Vianočnému, nech Vám ro-
dina samé dobre veci dáva. 
Darčeky však nie sú všetko, 
láska, tá je nadovšetko.
Veľa zdravia šťastia a 
mnoho lásky, nech Vám 
nevypadávajú vlásky. Malý 
krôčik nám chýba len a už 
je to nový sen. Prajem Vám 
veľa úspechov do Nového roku a šťastné a veselé Via-
noce. :)
Ondrej Kosťo Kosztolányi (III.G)

***
Vinšujem vám po roku,
lásku, šťastie, pohodu,

všetko dobré prajem vám,
pokoj vašim dušičkám.

Prajem vám šťastné a veselé sviatky, Nový rok prežitý 
v šťastí a v pohode v rodinnom kruhu bez hádok. 
Prajem vám krásne prežitie Vianočných sviatkov, ktoré 
prežijete v harmónií a vájomnom porozumení.

Schwarzbacher (III.H)
***

Cez Vianočný čas, aby bol tichý svet, nech počujete lásku a 
radosť. Nech sa Vám splnia všetky sny, ktoré zbadáte kráčať 
v snehu a v srdci pocítite nehu. Aby všetky problémy boli 
ľahké ako snehové vločky vo vetre, čo ticho odletia.

Karolína Rochovská (III.H)
***

Vianoce čisté a biele ako sneh, v živote len radosť, zdra-
vie a smiech. Silvestrovskú náladu po celý rok, šťastie 

nech sprevádza 
Váš krok. Šťastné 
a veselé Vianoce :)
Nikola Grísniko-

vá (I.G)

V š e t k ý m 
s p o l u ž i a k o m 
hutníkom aj 
g y m n a z i s t o m , 
samozrejme, aj 
učiteľskému zboru 
prajem príjemné 

p r e ž i t i e 
Vianočných 
sviatkov v 
kruhu najbližšej rodiny a štastný zábavný Silves-
ter. Do noveho roka veľa šťastia a hlavne zdravia.

S pozdravom Martin Ťažký II.H
***

Drahí rodičia, učitelia i pedagógovia!
Dovoľte  mi   Vám zaželať krasne požehnané  
sviatky  a úspešný Nový rok, aby ste boli 
zdraví, trpezliví a zvážili každý váš krok, aby 
ste ich prežili s vašimi
najbližšími. Chcem Vám popriať iba dobré. 
Taktiež, aby vaše Vianoce boli plné radosti, 
smiechu,  príjemnej pohody, darčekov, aby ste 
si našli pod stromčekom to, čo očakávate a po-
chutnali si na medovníkoch, či iných sladkosti-
ach a dobrotách .
Šťastné a Veselé!!!

Kristína Tkáčová (I.H)
K blížiacim sa vianočným sviatkom Vám prajem 
krásne chvíle s vašimi najbližšími. Nech sa splnia 
všetky vaše najtajnejšie túžby a očakávania.
V novom roku Vám želám veľa zdravia a úspechov 
vo vašom živote.

Lívia Aschenbrierová (I.G)
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S príchodom zimy nič nekončí
           Veľa ľudí by povedalo, že s príchodom zimy sa sezóna pre cyklistiku končí a všetci vešiame pedále na 
klinec a čakáme pri stacionárnom bicykli na príchod jari. To samozrejme nie je pravda, sezóna sa nám nikdy 
nekončí! Mnohým práve s prvým snehom naskakuje úsmev na 
tvári. Bude to tým, že ho berú ako novú príležitosť na užívanie si 
svojho športu. Predsa len nezáleží na tom, aká je zima vonku, keď 
máte horúco vo vnútri. Aj keď pri -20°C zo snehom v topánkach a 
v tenkých rukaviciach na jazdenie to už nie je až také teplo. Taktiež 

jazdenie na 
zľadovatelých 
skalách a 
koreňoch nie 
je jednoduché. 
Je to 
najnevyspytateľnejší povrch, na akom sa dá vôbec jazdiť. 
Aj keď preto je to asi taká zábava a zlomeniny sa časom 
predsa zrastú. Horšie to už môže skončiť s bicyklom, 
predsa len, ak si niečo tak „híčkate“, bolí viac tá technická 
porucha ako samotný pád na zem. A pri nízkych teplotách 
na to o to viac dbať, pretože mrazom sa všetko stáva 
krehkejším a zraniteľnejším. Raz však každý bicykel odíde 

do svojho nebíčka, tak nech tam ide aspoň riadne vyjazdený. 

      Predvianočné nákupy sa skončili tým, že som prišla o 100 € a k tomu aj o vodičský preukaz. Bola to nedeľa a ja 
som sa vracala z Banskej Bystrice. Bola som si doplniť mihalničky, ktoré ma vyšli s cestou späť 140 €.
     Ponáhľala som sa do práce. Cestou ma vo Valaskej zastavili policajti za prekročenú rýchlosť. Keď mi policajt 
navrhol sumu 150 €, tak mi až zle prišlo, ale po chvíľke to ostalo pri 100 €. Len pokutu na mieste som nezapla-
tila, tým pádom mi odobrali vodičský preukaz. Moje úspory na Vianoce sa pomaly pripravovali „von“ z mojej 

peňaženky. Pokutu som zaplatila deň pred termínom (3.12.), a tak som mohla 
začať odznova. „Bez práce nie sú koláče“. Pomaly som si začala znovu šetriť 
na vianočné nákupy. V ten týždeň sa mi stalo niečo neobvyklé. Vonku začali 
mrazy. Vybrala som sa ráno do školy na aute. Do rána napadla kopa snehu. 
Šla som z domu asi o 15 minút skôr, kvôli cestám a aby som si stihla oprášiť 
auto. No moja snaha bola márna. Zobrala som kľúče od auta, že ho idem 
otvoriť, naštartovať, aby sa trochu zohrialo. Pravdaže, zámok bol zamrznutý, 
nemala som auto ako otvoriť. Rozmrazovač zámku som v tej chvíli nemala 
kúpený, takže som zvolila horúcu vodu, ktorá pomohla. Nasadla som do 
auta, naštartovala, no nemohla som ho nechať naštartované, lebo sa mi auto 

posúvalo na cestu. Tak som ho vypla. Kľúče dala do vrecka a nechala otvorené šoférové dvere. Z chodby som si 
zniesla veci do školy do kufra, oprášila som si auto a konečne, že idem vyraziť do školy. No zrazu, kľúče z môjho 
vrecka boli fuč! Začala som ich hľadať úplne všade, aj pod snehom pri aute, no nepomohlo. Medzitým mi volali 
kamaráti, ktorých ráno vozím do školy, kde som toľký čas. Kľúče som nevedela nájsť, tak som si pýtala náhradné 
kľúče od auta. Mamina bola troška nahnevaná, že som nezodpovedná. Rozhorčene mi povedala, že poobede chce 
mať oboje kľúče doma!!! Na to som jej odpovedala, že ich určite nájdem.
      Konečne som sa „vyhrabala“ z domu a šla do školy. Cestou som zobrala kamarátky a vysvetlila im, prečo 
meškám. Zaparkovala som pred školou na parkovisku, vybrala kľúče zo zapaľovania a zatvorila dvere, Zrazu sa dí-
vam, že jedny kľúče sú vo dverách a druhé som mala v ruke. Predstavte si, že som šla celý čas s kľúčmi vo dverách. 
Čo si tak mohli pomyslieť ľudia, protiidúci vodiči, ktorí to videli??? To si už domyslite sami...
      Som síce brunetka, no občas si pripadám ako prefarbená blondínka! Snažím sa už prežiť tieto vianočné dni 
pokojne a šťastne, bez akýchkoľvek problémov, či trapasov. No moje vianočné nákupy ma ešte len čakajú, teším 
sa...   Iveta Bartošová (III.H)

Predvianočné nákupy
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     Ďalším akoby problémom v zime sú podmienky. Nie sú 
až také, ako v lete, „bikeparky“ v lyžiarskych strediskách 
sú „uratrakované“ pod snehom lyžiarskych zjazdoviek. Ani 
to však nie je prekážkou. Strediská sa totiž v týchto obdo-
biach snažia vyjsť nám v ústrety a organizujú sa súťaže 
aj na snehu. Tento rok by sa mal konať už štvrtý ročník v stredisku Jasná – juh. Jedná sa o súťaž štyroch 
jazdcov proti sebe navzájom a nie jednotlivo na čas, ako sme zvyknutí z klasických zjazdových pretekov. 
Pretek je o to kontaktnejší a pre divákov zaujímavejší.
     Taktiež trať obsahuje veľa rôznych prekážok, ako sú zákruty a skoky, ktoré „spestrujú“ cestu nadol. 
Jazdec sa tým stretáva s mnohými príležitosťami, ktoré mu pomôžu z bicykla na zem. Napriek tomu sa 
každoročne na tieto preteky teším a považujem ich za skvelé spestrenie zimnej sezóny. Tak dúfam že sa tam 
tento rok viacerí stretneme ;).

Marián Škultéty (IV.H)
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Coca-cola kamión
     Čakal som celý život na to, kedy raz príde coca-cola kamión. A o dva roky bum, v meste boli všade plagáty, 

že 22. 12. príde coca-cola kamión. Taký som bol šťastný!
     Prišiel ten deň. Šli sme na námestie, všetci už čakali. Kamión 
prichádza. Všetci boli šťastní, ale ja, moja sestra a mama sme z 
toho boli najhepi. Ten večer bol najkrajším večerom v mojom 
živote. Najhoršie pre mňa bolo, keď sa pohli preč. Celý som bol 
nešťastný.
     Ale bol fakt krásny, coca-cola kamión. Som rád že sa mi toto 
zimné prianie splnilo.

Peter Antal (I.G)

Zima a sňah – hornolehostské variácie
       Bolo to dávno a bolo to krásne. Nádherná, čarovná zima ako 
z rozprávky s krásnym mäkkým sňahom.
    Ten sňah, ó ten sňah, mäkký ako perinka a biely ako ten 
najbelší sňah dokáže len byť. Ach kde len tá zima je?
     Otočila som sa na druhý bok, prevrátila vankúš a rozhodla 
som sa dať ešte jeden otčenáš za bielu zimu. Chcela som spať, 
ale nešlo to. A tak som ďalej premýšľala o zime, sňahu, Viano-
ciach a tomto krásnom bielom období.
     Aké krásne by bolo vyjsť von a počuť pod nohami krásny 
vrzgot čerstvého sňahu, počuť piskot šťastných detí a vidieť 
to všetko biele naokolo. Vyšla som z postele, otvorila balkón 
a pozerala na krásne, mäkké chumáčiky sňahu, ktoré pomaly, 

pomaličky padali na zem a tvorili najkrajší koberec, aký len môže byť. Áno, s úžasom som sa pozerala a 
nemohla uveriť tomu, ako úžasne pomohol jeden otčenáš ku krásnej bielej zime.

Nikola Grísniková (I.G)
Moje prvé Vianočné pečivo
     Asi tak týždeň pred Vianocami sme začali s maminou piecť koláčiky a chceli sme začať perníkmi. Najprv sme 
si pripravili suroviny a prvá vec, ktorá nám chýbala, bola múka. Tak som musel ísť do obchodu, aby sme mohli 
začať piecť. Najskôr sme dali do trúby jeden plech, potom druhý a nakoniec aj tretí. Z cesta, čo nám ostalo, mi 
mamina dovolila, že ak chcem, môžem si spraviť vlastne perníky, ale musím si ich dať do rúry sám a dávať si na 
ne pozor, lebo mamina chcela upratovať. Ja som tak aj spravil, dal som ich do rúry a kým sa piekli, išiel som si 
pozrieť televízor. Práve dávali Sám Doma 3, čo je jeden z mojich obľúbených filmov a zapozeral som sa. Keď 
po pol hodine prišla mama skontrolovať môj výtvor, našla ma pri televízore, a preto sa ma spýtala, ako dopadli 
koláčiky. Ja som sa chytil za hlavu a utekal som do kuchyne . Keď som otvoril rúru, koláčiky boli čierne, zhorené  

Z i m n ý  p r í b e h
Fotky k tejto časti nafotila Lenka Kolajová (IV.H)



Lopejík

35

a tvrdé.  Začala sa smiať, že sa nie vždy oplatí 
robiť dve roboty naraz. 

Adam Petrík, I.G

Príbeh
     Krásny zimný deň, keď mráz a sneh bol 
všade vôkol nás, rozhodli sme sa s kamarát-
kou, že sa pôjdeme lyžovať. Podmienky na 
lyžovanie na neďalekom kopci boli vynika-
júce. Pešo sme vyšli hore na kopec s lyžami 
na chrbte a po neupravenom snehu sa lyžovalo 
úžasne. Viem, že snehu bolo tak strašne veľa, 
že sme mali problém s výstupom na kopec.  
Zjazd sme si obidve náramne užívali, až kým 
som nepočula, ako moja kamarátka kričí a 

zároveň sa veľmi smeje.  Zastala som a videla, že je na zemi a niečo v tom hlbokom snehu hľadá. Prišla som k nej 
a keď som zistila, že počas jej rýchleho zjazdu sa jej lyža odopla a že nájsť ju bude veľký problém v takom veľkom 
množstve snehu, začala som sa smiať s ňou. Kým sme lyžu našli, ubehlo dosť času. Myslím, že naše lyžovanie 
nakoniec dobre dopadlo.

Lívia Aschenbrierová (I.G)
                                  Zimný príbeh
     Bol to jeden z tých obyčajných dní, teda mal byť... Keď som sa ráno pozrela von z okna a videla som 
všetko pokryté prvým snehom, pomyslela som si, aký krásny deň to bude. Ale vtedy som ešte netušila, 
ako začne tento deň. Neviem prečo, ale nič som 
nestíhala, takže som sa musela veľmi ponáhľať, 
aby som stihla autobus. Ako som šla, zrazu som sa 
pošmykla a spadla. Na tom by nič nebolo, ak by pod 
týmto ,,prvým,, snehom nebolo blato. Keď som sa 
postavila a videla, ako vyzerám, povedala som si, 
že  sa musím ísť prezliecť. Keď som sa prezliekla 
a všetko poriadila, pomyslela som si, ako pôjdem 
do školy? Rýchlo som zapla počítač a začala hľadať 
nejaký autobus... Vo chvíli, keď som už odchádzala 
z domu, zistila som, že mi chýba čip - karta.  Ale kde 
je? Odrazu som si spomenula! V nohaviciach, ktoré 
som namočila do vody spolu s pracím prachom.
     Neostávalo mi nič iné, ako utrieť kartu a utekať 
na autobus. Po ceste som rozmýšľala, či som vôbec 
mala ísť do školy, mala som veľmi zlý pocit, ale 
zvládla som to...
     Síce som nestihla prvú časť olympiády, no zvyšok 
dňa bol fajn. Som rada, že som sa napriek tomu 
všetkému nevzdala a bojovala proti všetkému, čo mi 
prišlo do cesty.

Lívia Aschenbrierová (I.G)

Príbeh
     Jedného pekného zimného dňa som sa s kamarátmi a 
mladším bratom vybral na sánkovačku. Bola tuhá zima. 
Rodičia mi povedali, aby som si dával pozor.
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      Mama mala dovolenku, 
a tak bola doma. Ako sme 
sa zišli s kamarátmi, vybrali 
sme sa k malému kopčeku 
k diaľnici. Bol to asi 25 - 
30 metrový breh, kde sa 
dalo parádne spúšťať. Tak 
sme sa sánkovali a spúšťali 
asi hodinku. Už som si ani 
prsty na nohách necítil a 
chcel som pred chalanmi 
zamachrovať. Pustil som 
sa na  umelom lopári ako 
na snowboarde. Naberal 
som rýchlosť a zrazu skok. 
Keď som vyskočil, letel 
som 3 metre priamo na betón. Spadol som na ruku. Veľmi to bolelo. Nevedel som sa postaviť zo zeme. Kamaráti, ktorí tam 
boli, sa najskôr smiali a potom ma naložili na sánky. Veľmi to bolelo. Ale zároveň som sa usmieval a smial som sa spolu s 
nimi. Keď ma odviezli k môjmu vchodu , bývame  v paneláku, vyložili ma ako mŕtvu rybu.
     Pomohli mi zaklopať na dvere od bytu. Otvorila mi mama. Ja som ani nevidel od bolesti. Tak som vstúpil a mama sa ma 
hneď pýtala, čo som robil. Ja na to, že som spadol a nemôžem pohnúť rukou. Mal som na sebe kombinézu a nevedel som 
sa vyzliecť, musela mi pomáhať. Paradoxné na tom bolo to, že mi nechcela veriť, že tú ruku mám naozaj zlomenú. Ešte mi 
vynadala. Nakričala po mne. Keď som sa zvíjal v posteli, ešte v ten deň prišla do izby a potom už začala veriť.
     Povedala, že hneď, keďpríde otec z práce, pôjdeme na pohotovosť. Na pohotovosti ma doktorka poslala na röntgen.
     Záver príbehu znie. Mal som ruku v sádre, zlomenú a boli sme všetci šťastní. No moji súrodenci šli na lyžovačku a ja som 
nemohol ísť.    Adam Kupčík (I.G)

Príbeh
Jedného pekného zimného dňa sme s bratrancom šli na Poľanu na chatu. Prišli sme tam, zložili veci a išli sme 
sa lyžovať. Keď nás lyžovanie omrzelo, šli sme sa prejsť do lesa a tam sme našli rozvodňu. Bratranec dostal 
nápad, že na ňu vylezieme. Vyliezli sme hore a potom sme skočili dole do hlbokého snehu. Bol taký hlboký, 
že sa bratranec nedokázal vytiahnuť von. Preto som mu musel pomáhať.                      Patrik Úradník (I.G)

Minulý rok na Silvestra
Bolo to minulý rok na Silvestra. Mal som ako každý človek prichystané riadne ohňostroje a takú menšiu kocku, neviem, či 

to poznáte. Má zo 20 rán, ktoré zaradom vystreľujú. 
Všetko to bolo pripravené na pracovnom stole, 
kde bola tiež sviečka. No a oheň a ohňostroj dáva 
dokopy, veď viete čo. Z obývačky som videl, že v 
izbe niečo iskrí. Tak som rýchlo utekal do izby a 
vidím iba, ako zápalná šnúra na tej kocke horí. Chy-
tila ma panika a prvé, čo ma napadlo, bolo vyhodiť 
to von oknom, no ale na to už bolo málo času, tak 
som to hodil pod posteľ. Zavrel som dvere a utekal 
preč. Keď už bolo po všetkom, vrátil som sa do 
izby a celá posteľ zospodu bola obhorená, periny 
zhoreli - úplne, stena čierna. Fúúú a toho smradu a 
dymu, čo bolo v izbe. Musel som vetrať ešte týždeň 

aj cez noc, lebo sa tam nedalo spať. Oco ma skoro zabil, ale neskôr sme sa na tom spoločne zasmiali.
Tomáš Pocklan (I.G)
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Vtipný príbeh zo zimy
      Raz, jedného zimného dňa, ešte keď som ja a môj brat boli menší, sme sa s mamou, bratom a otcom vy-
brali na lyžovačku do Vysokých Tatier. Bývali sme v hoteli. Neďaleko od neho bol malý kopček, na ktorom 
malé deti prežili svoj prvý začiatok lyžovania. Tam sme sa chodievali sánkovať ja a môj brat Andrej. A v ten 
podvečer sme si z hotela požičali sánky a šli sa sánkovať na ten kopec. Nejakí lyžiari sa tam ešte potulovali. 
Preto sme kráčali po kraji, čo najvyššie. Sadli sme si na sánky, ja vpredu, Andrej za mnou a spustili sa dolu 
kopcom, lenže Andrej počas cesty vypadol zo saní a ja som sa rútila priamo vpred bez zastavenia, až som 
zrazu narazila do lyžiara.  Našťastie som nešla príliš rýchlo, takže sa mu nič nestalo. Prežili sme všetci traja, 
aj Andrej, aj lyžiar i ja.      Kristína Tkáčová (I.G)

1. Ako ste sa dostali 
k učiteľovaniu a k 
učiteľskej práci?
   Na gymnáziu 
som mala úžasnú 
učiteľku fyziky, 
ktorá ma inšpirovala 
a vďaka nej učím.

2. Máte radi predmet, ktorý učíte? Vyznajte sa 
nám z neho.
   Áno, mám rada čísla a prácu s nimi.

3. Je nejaká súvislosť medzi matema-
tikou a reálnym životom obyčajných 
ľudí?
   Obrovská. Piekli ste už koláč pre 
dvanásť ľudí podľa receptu pre šesť ľudí? 
Platili ste v obchode, alebo sa skladali na 
darček pre rodičov? Matematika  je všade 
okolo nás.
4. Pomohla vám niekedy matematika v reálnom 

živote vysporiadať 
sa s niečím konkré-
tnym?
   Pri prerábaní 
domu  som počítala a 
navrhovala kúpeľňu, 
počty obkladačiek, 
dlaždíc atď.

5. Matematika od nepamäti sprevádza umenie a 
kultúru. Aký vzťah máte k umeniu?
   Mám rada dobrú hudbu, knihy a filmy. V umení sa 
veľmi nevyznám, takže obrazy a podobné veci veľmi 
neriešim.
6. Máte radi prácu so študentmi?
   Áno, aj keď teraz je to už omnoho ťažšie, ako keď 

som začala učiť.  Vnú-
torná motivácia žiakov 
mi chýba, je čím ďalej 
tým ťažšie vzbudiť u 
nich záujem.

7. Čo vravíte na 
absolútny boom 
informačných a 
komunikačných tech-
nológií v súčasnom svete?
   Vývoj moderných technológií je dobrý, ale často 

sa ich vplyvom stráca podstata 
medziľudských vzťahov.

8. Uľahčili výpočtové systémy 
človeku život v 21. storočí?
   Uľahčili alebo skomplikovali? Nie 
vždy sú efektívne, pri matematike 
sa pozeraním na prezentáciu počítať 
príklad ešte nikto nenaučil.

9. Ako budete tráviť sviatky pokoja a lásky?
   Manžel zapáli oheň v krbe, sadneme na gauč, 
budeme sa rozprávať, hrať spoločenské hry a čítať. 
Pôjdeme na návštevu k rodičom a príbuzným.

10. Čo by ste odkázali čitateľom a čitateľkám 
časopisu Lopejík?
   Prajem im príjemné a 
spokojné sviatky v kruhu 
rodiny, aby sa aspoň na 
jeden deň neprihlásili 
na svoje konto na 
facebooku, ale strávili 
ho s rodičmi, starými 
rodičmi a súrodencami.

Rozhovor s Mgr. Martinou Završanovou,
učiteľkou matematiky na SSOŠH a SG ŽP

Redakcia časopisu Lopejík ďakuje za rozhovor.
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Karolína Rochovská: Dievča, čo čakalo v tme.
     V Malom meste vládla noc. Ľudia sa báli. Báli sa príšer v tme, rovnako ako malé deti. Spávali pri 
svetle lámp a sviečok. Po ulici sa už nik netúlal. Všetci už boli v pohodlí svojich domovov. Ulicami sa 
tiahla hmla, v ktorej ako svätojánske mušky plávali svetlá lámp. V záhrade malého modrého domu však 
niekto porušil rutinu tohto každodenného života. Na vysokom koženom kufri sedelo dievčatko. Červené 
vlasy jej vytŕčali spod  čiapky. Sedela potichu a pozerala vysoko na hviezdy. Vo svetle malej baterky  
čakala v tme.
     O pätnásť rokov neskôr bol štvrtok ako každý iný. Chladné jesenné počasie, vietor a dážď. No prišiel 
on. Zjavil sa znenazdajky a hovoril si  Kapitán. 
     Uprostred ulice zažiarilo oranžovomodré svetlo, vzduch okolo sa zvíril  a bolo počuť čudné praskanie.  
V strede cesty na tom istom mieste sa zjavil chlapík s čiernymi vlasmi v dlhom tmavomodrom cestov-
nom kabáte. Postavil sa rýchlo, akoby ho zem pálila. Oprášil si kabát, poobzeral sa a vykročil vpred. Z 
maličkého vrecka kabáta sa pokúšal vytiahnuť vecičku, ktorá otravne pískala.
     Na opačnom konci ulice práve kráčala najmilšia osoba, akú by ste tu mohli stretnúť. Dievča s dlhými 

červenými vlasmi, zopnutými 
dvoma sponkami. Ponáhľala 
sa domov a hlavu mala plnú 
obyčajných každodenných  
ľudských starostí. Zrazu oko-
lo nej niekto rýchlo prebehol. 
Narazil jej do pleca. Z diaľky 
začula nepatrné ospravedl-
nenie. Otočila sa a videla vy-
sokého muža a za ním vial 
modrý kabát.
     Ani trochu sa jej nepozdával. 
V malom  meste vďaka práci v 
obchode poznala každého, ale 
s ním sa ešte nikdy nestretla.V 
myšlienkach sa razom zmenila 
z domácej gazdinky na 
súkromného detektíva. Začala 
ho sledovať. Keď dorazila 
k zákrute, za ktorou sa jej 
stratil, konečne ho zbadala. 
Ležal na ceste a ucho k nej 
mal pevne pritisnuté, akoby 
niečo počúval. Tak rýchlo 
ako bežal, sa aj postavil. 
Poskakoval a krútil sa dokola 
a pozoroval domy. Zrazu ho 
myklo a zbadal, že sa naňho  
dievča pozerá.  Stála oproti na 
opačnom konci cesty.
     „Á, maličká. Už som sa ti 
ospravedlnil, však?“ premeral 

P r í b e h  n a  p o k r a č o v a n i e
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si ju veselým pohľadom. 
     Znovu začal pobehovať po okolí. Dievča mu nestihlo ani odvrávať. Pozorne ho sledovala, chcela sa 
niečo spýtať, ale on bol tak zvláštny, že ho proste musela iba sledovať. Pomaly podišiel k nej a s veselým 
výrazom tváre sa predstavil.
     „Kapitán, teší ma. Ste odtiaľto? Potreboval by som...“ premeral si ju pohľadom, „očividne áno.  Takže, 
kde je tu prosím vás knižnica?“
     „Knižnica? Kto ste pane?“ 
     „Veľa otázok, nemám čas. Tak knižnica, kde?“
     Ukázala prstom  k parku. Hneď za ním stála budova mestskej knižnice.
     „Ďakujem, slečna....“
     „ Amelia Evansová.“ 
     Kapitán sa usmial a rozbehol sa svižne preč.
     Amelia len stála na mieste a sledovala, ako sa vzďaľoval. V hlave jej vŕtal čudný pocit, ktorý ne-
vedela vysvetliť. Bol to aj smútok, ale bezdôvodný, aj radosť, ale nevedela prečo. Zrazu jej detektívne 
myšlienky nabrali na obrátkach. Tajomný chlapík vyzerajúci skôr ako vojak sa chystá do knižnice. Čítať 
tam asi nebude. Navyše v nej prúdil ten zvláštny nevysvetliteľný pocit.
     Detská zvedavosť, vidina dobrodružstva či iba zmena ju zlomili. Amelia svižne vykročila v jeho 
stopách.
     Kapitán stál pred zamknutými dverami do knižnice. Ako to mal vo zvyku, rozprával sa sám so sebou. 
V ruke držal zvláštnu pípajúcu vecičku, mieril ňou na zámku a poriadne jej nadával.
     „Aký je tvoj dnešný dôvod, prečo nefunguješ?!“
     „Možno jej došli baterky.“ Ozvalo sa spoza neho. Vôbec ho to nezarazilo a pokračoval v komunikácii.
     O dve sekundy neskôr vykríkol: „Preboha, kde si sa tu zjavila?“ Kapitán skoro z kože vyskočil od 
strachu.
     Za ním stálo v plnej kráse červenovlasé dievča z ulice.
     „Amelia, ukázala som vám cestu.“
     „Ja viem, kto si, len nechápem..., prečo sú tie dvere zamknuté? Je to knižnica, nemala by byť otvo-
rená? “ s dôverou sa obrátil na Ameliu.
     „Je nebezpečná. Naozaj tam chcete ísť?“
     „Nebezpečná, prosím ťa. Jediné, čo sa ti v knižnici môže stať je, že ťa privalí kopa kníh. Ver mi, nie 
je to príjemné.“
     „Je zavreté.“
     „Dobrý postreh kráska.“ uťahoval si z nej Kapitán.
     „Toto je vlámanie? Tak to aspoň spravte poriadne! Čo to máte v ruke?“ Tá vec vyzerala ako mobil, či 
maličký počítač, bola biela a mala veľa tlačidiel. Navyše neznesiteľne pípala.
    „Táto práve zamrznutá vecička je multifunkčný skener a mala by tie dvere otvoriť, ale akosi sa jej 
nechce, zase!“
     „Ustúp stranou, fešák a sleduj poriadne vlámanie.“ Amelia si z vlasov vytiahla dve dlhé sponky a 
kľakla si pred zamknuté dvere. Kapitán sa zatiaľ pokúšal umlčať pípajúcu vecičku tým, že ju otrieska o 
stenu.
     V okamihu zámka cvakla a Amelia elegantne otvorila dvere.  Kapitán zarazený s pípajúcou vecičkou 
za chrbtom len krútil hlavou. „Kde si sa to naučila?“
     „Prax na denníku mojej sestry.“
     „Skvelá práca, ryšavka.“
     Amelia nemala práve v láske takéto oslovenie, ale čas na protesty nebol. Kapitán už bol v tmavej 
miestnosti. Bolo tu cítiť zápach starých kníh a vzduch bol plný prachu. Obaja kráčali vpred. Ich kroky 
sa ozývali po miestnosti a od Kapitána aj kovové zvuky skrutiek z rozbitej veci. Chladné steny akoby 
sledovali každý ich pohyb.

(Pokračovanie v budúcom čísle)
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     V to ráno ma zobudilo zubaté, už zimné slniečko, presvitajúce pomedzi záclony rovno do mojej postele. 
Odhrnula som záves a keď som zbadala oblohu bez jediného obláčika, bolo mi jasné, že toto je pravdepodobne 
posledná príležitosť užiť si zimnú pláž a pohľad na nádherný oceán. Čo najrýchlejšie som sa poobliekala, 
naraňajkovala a už som aj s úsmevom na tvári kráčala tichými úzkymi uličkami mesta.
     Obzerala som sa okolo na tie krásne, červené, medzi tým už dôverne známe, zo zásady len trojposchodové 
domčeky, na chlapíka, ktorý rytmickým veslovaním v malom člnku na úplne pokojnej vode kanála 
vytváral rozširujúce sa kruhy, na postaršieho pána, kráčajúceho spokojne si pospevujúc s krásnym zlatým 
labradorom. V diaľke sa začala črtať vrtuľa veterného mlynu, ktorý je priamo na pláži a po mojom boku 
kvetinárstvo, kde sa na mňa spoza skla usmievali tulipány napriek chladnému ročnému obdobiu. V tej 
chvíli som si uvedomila to, čo som tušila už dávno: „Milujem kvety, široké biele pláže, divoký oceán, 
Haag, Holanďanov, celé Holandsko! Ešteže ma na tú medicínu nevzali!“ A tak ma moje myšlienky nejako 
automaticky presunuli naspäť na začiatok celého tohto dobrodružstva...
     Do Holandska som prišla na konci augusta po „neúspechu“ na prijímačkách na medicínu, vraj študovať 
Európske štúdia na Haagskej Univerzite. Už keď som sedela v autobuse z letiska, bola som z mesta nadšená. 
Všade samá zeleň, parky, kanály, hausbooty, nádherné gotické katedrály, domčeky z červených tehál... No 
a samozrejme bicykle! V Holandsku má bicykel každý najneskôr od troch - štyroch rokov. Úprimne vám 
poviem, že je celkom komické ráno sledovať maminku s dvoma maximálne dvojročnými blonďavými 
hlavami v sedačkách pred i za ňou, ako kričí trojročnému krpcovi na bicykli pred ňou, že si má dať v 
zákrute pozor, lebo sa šmýka (samozrejme prší tak, ako v Holandsku, veľmi často).
     Avšak naspäť k môjmu štúdiu. Počas uvítacieho týždňa, ktorý univerzita organizuje pre svojich nových 
študentov, pretože tu dajú študentovi pocítiť, že im na ňom záleží, sme spoznali mesto, školu, okolie. 

Zorganizovali nám hŕbu aktivít, aby sme sa 
navzájom spriatelili s novými spolužiakmi 
a s druhákmi, ktorí nám robili sprievodcov, 
aby sme sa vedeli zorientovať, aby sme 
mali predstavu, čo všetko máme v škole i v 
meste k dispozícii. Na univerzitnej pôde sa 
nachádza viac než 5000 počítačov, knižnica, 
jedáleň, kaviareň – všetko moderné, nové, 
upravené. Asi tak, ako keď človek pozerá 
americký film. Na Haagse Hogeschool 
chodí približne 23 tisíc študentov.
     Školský rok je v západnej Európe 
zväčša rozdelený na dva semestre, ktoré 
sa ďalej delia na dva „term“-y. Skúšky sú 
po každom z nich, pretože niektoré pred-
mety trvajú len jeden term. Ďalší rozdiel 
oproti našim školám spočíva v tom, že tu 
vás nikto nenúti chodiť na prednášky alebo 
semináre. Dochádzka sa kontroluje len na 
minime predmetov. Je to vaša vec, či viete, 
prečo tu ste a koľko z toho chcete vyťažiť. 
Štúdium je na všetkých programoch za-
merané hlavne na praktickú stránku veci. 
Samozrejme, že sa treba i klasicky učiť, 
avšak dôraz sa kladie na praktické vedo-

mosti. Tu od nikoho nepočujete, že po ukončení štúdia nevedel, čo má v práci vlastne robiť tak, ako sa to 
často stáva u nás, kde sa mylne sústredíme na kvantitu vedomostí, ale zabúdame na kvalitu.
     Každý, kto sa chce uplatniť v priestore Európskej únie ako kvalifikovaný pracovník, musí ovládať dva 
až tri cudzie jazyky OKREM angličtiny na biznis úrovni – musí byť schopný dennodenne komunikovať 
a robiť biznis v danom jazyku. Nech sa rozhodnete pre akýkoľvek odbor, môžete očakávať predmety ako 
interkultúrna komunikácia, písanie profesionálnej korešpondencie, podávanie biznis prezentácií a pod.
     Ďalšia vec, ktorá je úplne fantastická na krajinách ako Holandsko  alebo Veľká Británia je, že sú 
neuveriteľne kozmopolitné. Ľudia s radosťou prijímajú nové kultúry, učia sa o iných krajinách, zvykoch a 
jedlách. Myslím, že také rozpätie národnostných reštaurácií ako má Haag, má možno tak akurát New York 

List  z  Haagu
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a Londýn. Kde inde v Európe alebo aj na celom svete si viete predstaviť, že kúpite 
bryndzu a kofolu?  Okrem toho, napríklad v Holandsku hovorí po anglicky každý, 
od malého dieťaťa až po hociktorú babku. Ľudia sú neuveriteľne priateľskí, nápo-
mocní a zvedaví na všetko nové, čo od vás môžu zistiť a naučiť sa. Tu sa rozhodne 
ako cudzinec človek dlho necíti.
     Takže, ak sa ma niekto opýta, či toto rozhodnutie ľutujem...  Jasné, nie je to 
vždy jednoduché. Keď letíte na bicykli v daždi cez križovatky na červenú, pretože 
meškáte na prednášku, máte premočené všetko od kabáta až po ponožky a  pocit, že 
do rúk na volante sa vám zapichávajú ihličky a nie kvapky vody, prídete do školy 
a zistíte, že prednáška bola zrušená a musíte dve hodiny čakať na ďalšiu, hoci ste 
ešte mohli sladko spať, nie je to bohviečo.  Nie je to bohviečo, ani keď musíte ísť 
ešte stále celý mokrý podvečer naspäť domov celých šesť kilometrov na vašom 
rozheganom bicykli, zastaviť sa v obchode, navariť si „obedo-večeru“,  učiť sa 
do polnoci a na Facebooku si prečítať o tom, že vaši kamaráti zo Slovenska dnes 
idú všetci spolu na akciu a vy ste sami. Avšak vždy je to len o našom postoji. Buď 
chceme vidieť to zlé alebo to dobré. Ja sa snažím hľadať tú pozitívnu stránku. Kto je v zahraničí a tvrdí, že 
mu nikdy nie je smutno, klame. Každému je občas smutno, príšerne smutno a najradšej by to zabalil. Avšak 
ja som vďačná za každý deň, keď mi je dovolené ochutnávať samostatný život, zodpovednosť, novú krajinu 
a spoznávať nových ľudí, ktorí toho už toľko v živote skúsili a pri ktorých ja len ticho závidím a vravím 
si, že mám čo doháňať. Jasné, aj doma sa dá vyštudovať, ale kým sa človek pohybuje len v rámci vlastnej 
krajiny, nikdy nenaberie toľko skúseností ako v zahraničí, pretože ani zďaleka nezažije všetky tie strasti (a 
v prvom rade radosti!) života v cudzej krajine. 
     
       Takže nie, neľutujem. Nič lepšie sa mi nemohlo stať! :)

P.S. Inak v ten deň bolo na pláži naozaj rozprávkovo a večer, keď som s kamarátkami z Nemecka išla na vianočné 
trhy a pili sme punč, začalo husto snežiť. A potom, že neexistujú vianočné zázraky :). A veľmi rada spomínam na 
vás pod Šiklovom na SG ŽP. Prajem Vám prekrásne vianočné sviatky plné oddychu, pokoja a lásky.

Mirka Kaiserová (bývala študentka SG ŽP)
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     Pre niektorých je to len obyčajný šport, no pre mňa znamená oveľa viac, je to môj život. 
Biatlonu som obetoval už 10 rokov svojho 17-násťročného života. Nie je to však obeta ako 
obeta. Som vďačný za to, že sa môžem podieľať na tomto nádhernom športe. K biatlonu 
som sa dostal vlastne už od malička. Prvýkrát som stál na lyžiach, keď som mal 2 roky. 
Biatlonom žije celá moja rodina. Mamina, ho robila 15 rokov, ale vzhľadom na zranenie, 
nemohla v ňom pokračovať. Otec, ten je rozhodca a môj najdôležitejší tréner. Sestra taktiež 
robila biatlon, ale, podobne ako mamina, nemohla pokračovať pre zdravotné problémy. 
Chcel by som v tomto športe pokračovať čo najdlhšie. Mám v pláne sa zúčastniť na tých 
najdôležitejších pretekoch sveta, ako je napríklad Zimná Olympiáda, Majstrovstvá sveta, 
Majstrovstvá Európy a mnoho ďalších zaujímavých podujatí. Samozrejme, bol by som 
veľmi rád, keby sa mi podarilo umiestniť čo najvyššie v bodovanom hodnotení. Každý má 
voľbu svojho života, toto je moja voľba. :)              Ondrej Kosťo Kosztolányi

Ondrej Kosztolányi – rozhovor s olympionikom
1. Čitatelia časopisu Lopejík vedia,  že si  náruživý športovec, kedy si  začas 
športovať?
V podstate som športovec od malička. 
Biatlonu som sa začal venovať v 
7-mych rokoch života.  Pred biatlonom 
som bol normálny chlapec ako každý 
iný, robil  som všetky rôzne aktivity , 
ktoré deti  robievajú.  Ale biatlon bol 
ten šport ,  v ktorom som videl pers-
pektívu a hnal ma vpred. 

2. K biatlonu si  sa dostal už ako 
sedemročný? Čo ťa ovplyvnilo tak 
veľmi, že si  sa mu začal venovať 
profesionálne?
Áno, presne,  ani neviem, išlo to samo. 
Moja celá rodina žije biatlonom, takže 
som to podedil .  Hlavne bol som v ňom 
dobrý a stále som, preto som sa mu 
začal venovať v životnej forme. 

3. Prečo si  sa rozhodol pre zimný šport? V zime je predsa veľká zima! Máš rád 
zimu?
Pri vyberaní športu si  nevšímate,  aké je počasie,  ide o to,  či  vás to baví a je jedno, 
v akom počasí .   Je to ironické,  ale zimu nemám rád. Však komu sa páči behať v 
termo oblečení,  keď je vonku -16?  Ale časom si  na to zvyknete a užívate si  svoj 
šport  naplno.

4. Aký to je pocit byť víťazom, resp. byť medzi najlepšími?
Väčšina si  myslí ,  že je to super pocit ,  no ja to tak necít im. Na Slovensku som veľmi 
úspešný, ale na väčšie krajiny, ako sú napr.  Nórsko, Nemecko, Ukrajina,  Rusko, 
atď.,   bohužiaľ nestíham. Samozrejme mám aj pocit  šťastia,  ale nie je veľmi veľký. 
Chcel by som uspieť aj  vo väčších krajinách a urobím pre to všetko. 
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5. Aký máš plán na tohtoročnú 
sezónu?
V januári  sa konajú Majstrovstvá 
sveta Juniorov a Kadetov, mám v 
pláne sa tam zúčastniť a zabehnúť, čo 
najlepší  výsledok. Potom máme pred 
sebou EYOWF, to je niečo ako fes-
t ival  športu,  ďalšie dôležité preteky. 
Toto sú moje najhlavnejšie ciele na 
túto zimu. 

6. Ktorý z letných športov ti  je 
najbližší?
Cross.  Je to voľný beh. Letný biatlon 
samozrejme. Toto leto som mal veľmi 
dobrú bežeckú formu, a to ma najviac 
baví,  behanie. 

7. Aké máš životné plány?
Chcel by som sa zúčastniť na Zim-
ných Olympijských hrách. Skončiť 
vo Svetovom rebríčku do 15. miesta. 

8. Ako vnímaš neustály proces mo-
dernizácie školy,  nákup projek-
torov, počítačov a inej techniky?
Páči sa mi to.  Je dobre,  že sa výchova študentov posúva vpred. Modernizáciou sa 
získavajú študentom informácie lepšie a viac ich to zaujíma. Som rád na tejto škole. 

9. Dokázali   Železiarne Podbrezová vytvoriť priaznivé a kvalitné podmienky 
tvojho štúdia?

Každý, kto chce byť v živote 
športovcom, by mal navštíviť 
túto školu.  Áno som spokojný, 
sú tu veľmi dobré podmienky 
pre štúdium ako aj  pre šport . 
Neľutujem, že som sem prišiel . 

10. Čo by si  odkázal čitateľom 
a čitateľkám časopisu Lope-
jík?
Úspech si  musíte získať sami, 
nikto vám ho nedá. Musíte na 
sebe neustále pracovať,  či  už 
vo forme štúdia alebo športu. 
Prajem vám šťastné a veselé 
Vianoce, a šťastný Nový rok. 

Redalcia časopisu Lopejík ďakuje Ondrejovi za rozhovor.
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KRÁSA REGIÓNU VO FOTOGRAFIÁCH

     Na nasledujúcich stranách sa s vami, milí čitatelia časopisu Lopejík, podelí žiačka 
IV. H triedy, Lenka Kolajová, o svoje videnie nášho krásneho HOREHRONIA.

Panoráma Vysokých Tatier z Chopku, z ľavej strany krásne vidno 
naše slovenské vrchy Kriváň, Gerlachovský štít, Lomnický štít...

Strom zaviaty od snežného dela na Srdiečku.
Osamelý buk medzi kosodrevinou.

Zaviata Kamenná chata pod Chopkom.(2 000 m. n. m)
Vystrekujúca a následne zamrznutá 
voda v lese pod Kosodrevinou.
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Pohľad na Ďumbier a Halášsku dolinu zo Srdiečka, cestou na Kosodrevinu .

Oblaky pod Ďumbierom, pohľad zo severnej strany.

Výmena satelitov na meteorologickej stanici na Chopku. V pravo viď vrcholový kopček Chopku.

Detailný záber na prvé zimné vločky. Ľadopád pod Somárskou lúkou (Srdiečko-Kosodrevina)

Zasnežené smreky na Hajnom Grúni. (Hronec)
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Anekdoty o slovenských spisovateľoch

Prišiel raz do fary dr. Zechenter
     V špatnom decembrovom čase prišiel raz do fary dr. Zechenter. Bol piatok a predsa výlučne pre neho 
bola prichystaná na stole akási čierna, neveľmi lákavá pečienka. Lačný začal hrýzť; kaplán zlobivým zrakom 
zazeral naňho. Pečienka mala akúsi divnú chuť, preto sa Zechenter vyzvedal farára, čo to bol za vtáka. Ten 
odvetil: „Chriašteľ, zastrelil ho dnes na krove svinského chlieva môj brat.“
     V decembri a chriašteľ, a na streche? To bolo viac než podozrivé. Keď Zechenter prestal žuvať, farár vstal 
od stola a chcejúc ho presvedčiť, doniesol krídlo domnelého chriašteľa a dlhý tmavo-čierny chvost.
     Zechenter: „Ach, hrmen bohov, nuž však je to havran!“
     A farár cele nevinne na to: „A veru možno, lebo toť bratovi pred pár dňami žriebä zdochlo.“

***
Kúdelka mal na vrch nosa biele švíky zo zacelených rán. Keď sa ho kolegovia na kongregácii spýtali, aké 
to má rany, vyhovoril sa, že mu to tam Zechenter kiahne štepil. Keď sa však istá jazyčnatá slečna ohlásila, že 
ona počula, že to pán farár s plnou hlavou padol na nos, odvetil jej: možno, že hovorí pravdu, lebo ľudia ta 
padajú, kde majú rozum: chlapi na nos a ženy na zadok.

***
Zechenter sa vybral v úradnej povinnosti na Čierny Hronec. Vzal sebou svoju mladú ženu, i jej priateľku, 
Ľudmilu Kuzmány. Bolo poludnie, zatiahli preto do fary na obed. Cestou Zechenter upozornil Ľudmilku, 
veselej povahy dievča, na neobalený spôsob farárovho obcovania. Vtiahnuc do dvora, videli farára práve so 
sklenicou vína v ruke z pivnice vykračujúceho. Zastal a na uvítanie povedal: „Azda vás čert teraz...”
 Ľudmila sa zarehotala. Nastalo zoznamo-

vanie.
„No, čo nájdete, to budete jesť. Deresel, dajte, 
chystajte obed.“
Pri obede ponúkal dámy, aby jedli, lebo obed 
krátky bude; najmä akýsi drhľavý, grísový 
koch im núkal, ale Zechenterovi pošepol, aby 
nejedol grís, lebo príde pečený kapún. Dámy, 
napchaté už grísom, kapúnovi vyhybovali, čo 
pánom vhod prišlo.

***
Gustáv K. Zechenter rozpráva zo svojho 
stredoškolského štúdia vo Vacove:
„Ked naši spolužiaci Maďari niekde v krčme 

alebo na plese počnúc nejakú šarvátku, vlastnou silou nestačili, rozposlali po domoch, kde Slováci bývali, 
poslov: „Menjetek tótokért“ (Choďte po Slovákov). Poslovia, búchajúc po oknách, volali Slovákov na pomoc, 
a hneď bežala hotová čata za druhých sa biť a dať sa biť, a vďaky v tom nebolo nijakej.“

***
U Sama Chalupku bola roku 1866 zídená na fare menšia priateľská spoločnosť. Bol v nej Samuel 
Medvecký, advokát zo Zvolena, učiteľ Tomáš Klimo, aj penzionovaný učiteľ lehotský Blázy, starec vyše 
osemdesiatročný. Po večeri prišlo komusi z hosťov na um, zarečniť niektorú z básní Chalupkových. Povstal 
Klimo a podarene zarečnil „Branka“. Chalupku rečnenie jeho básne dojalo až k slzám, starý pán Blázy zas 
živo sprevádzal dej básne. Keď deklamátor skončil, Chalupka si povzdychol:
     „Bračekovci, ak kedy náhrobník značiť bude mohylu telesných pozostatkov mojich, to bych si prial, aby 
stálo v nápise pomníka: ,Pravde žil som, krivdu bil som, verne národ môj ľúbil som.“
     Neborák Blázy s naivnou ochotou poponáhľal sa poznamenať:
     „Áno, áno, ich milosť, pán farár, ja budem na tom stáť, aby sa ich vôľa vyplnila.“
     Pravda, Blázy neprežil Sama Chalupku.

Z knihy:
Dr. Ján V. Ormis: Zo života slovenského. Liptovský Sv. Mikuláš: Tranoscius, 1933.
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Jazykové okienko
Zberný dvor
Prídavné meno zberný 
používané v slovnom 
spojení zberný dvor 
je správne. Prídavné 
meno zberný je dobre 
utvorené od podstatného 
mena zber, od ktorého 
je utvorené aj prídavné 
meno zberový známe 
napríklad zo slovného 

spojenia zberové práce. Prídavné meno zberný 
má však špecifický význam, a to „určený na 
zhromažďovanie niekoho alebo niečoho“, napr. 
zberný tábor, zberná nádrž. Do radu týchto 
slovných spojení patrí aj slovné spojenie zberný 
dvor s významom „miesto na zhromažďovanie 
triedeného odpadu z domácností, ktorý nepatrí do 
smetných nádob“.

***
O slove dopad
V jazykovej praxi sa nezriedka používa slovo 
dopad napríklad v spojeniach dopad na štátny 
rozpočet, dopad na životné prostredie, dopad na 
zdravie, negatívny dopad na samosprávy. Podstat-
né meno dopad je utvorené od slovesa dopadnúť s 
významom „s istou intenzitou spadnúť“ a vhodne 
sa používa vo vyjadreniach ako dopad na nohy, do-
pad na zem. Slovo dopad nie je vhodné používať 
vo význame „trvalejšie pôsobenie na niečo“. 
Namiesto neho sú vhodné slová vplyv, dosah, 
účinok, dôsledky, teda vplyv na štátny rozpočet, 
vplyv na životné prostredie, dosah na zdravie, 
negatívne dôsledky pre samosprávy.

***
O skloňovaní slova rola
Podstatné meno rola, ktoré má pôvod vo 
francúzštine a význam „úloha“, resp. „herecká 
úloha“, skloňuje sa podľa vzoru žena. V genitíve 
jednotného čísla má tvar roly, napr. od novej roly 
si veľa sľubuje, v lokáli jednotného čísla má tvar 
role, napr. rozprávali sa o novej role, v nominatíve 
množného čísla má tvar roly, napr. dve roly, v 
genitíve množného čísla je správny tvar rol so 
samohláskou o, ale aj rolí, napr. bez dobrých rol 
aj bez dobrých rolí, v datíve a lokáli množného 
čísla sú tvary rolám, o rolách.

Chodím do záhrady, nie na záhradu
Často používa slovo záhrada s predložkou na, napr. 
chodíme na záhradu, hojdacia sieť na záhradu, boli 
sme na záhrade, pracovať na záhrade, pestovať 
ruže na záhrade,  zbaviť sa krtka na záhrade. 
Poslucháčka sa spytuje, či takéto vyjadrenia sú 
správne. Slovo záhrada je utvorené od slovesa 
zahradiť a pomenúva sa ním obyčajne ohradený 
priestor na pestovanie zeleniny a ovocných stro-
mov, preto v citovaných spojeniach je vhodná 
predložka do, ktorá sa spája s genitívom, teda 
chodíme do záhrady, hojdacia sieť do záhrady, 
resp. predložka v, ktorá sa spája s lokálom, t. j. 
boli sme v záhrade, pracovať v záhrade, pestovať 
ruže v záhrade, zbaviť sa krtka v záhrade.

***
Termobielizeň, nie termoprádlo
V súčasnosti výrobcovia a predajcovia 
bielizne ponúkajú osobitný druh bielizne s 
termoregulačnými vlastnosťami. Pri propagácii 
týchto výrobkov sa stretáme s dvomi názvami, a to 
s názvom termobielizeň a s názvom termoprádlo. 
V prvej časti obidvoch zložených názvov je 
zložka termo-, ktorá má pôvod v gréčtine a 
význam „teplo, tepelný, teplota, teplotný“. Kým 
v druhej časti názvu termobielizeň je spisovné 
slovo bielizeň, v druhej časti názvu termoprádlo 
je nespisovné slovo prádlo, preto náležitý názov 
uvedenej bielizne je termobielizeň a ten by sa mal 
používať aj v propagačných materiáloch. Možno 
ešte dodať, že názov termobielizeň sa píše spolu 
ako jedno slovo.

***
Dátové úložisko
Ako nazvať databázu obsahujúcu kópie množstva 
informácií uložených v počítači? V slovenčine 
máme na pomenovanie priestoru, resp. miesta na 
uloženie tovaru, surovín, materiálu a pod. slovo 
sklad. Na pomenovanie priestoru alebo miesta na 
uloženie niečoho máme aj slovo úložisko utvorené 
príponou -isko priamo od slovesa uložiť. Slovo 
úložisko sa používa napríklad v spojeniach úložisko 
rádioaktívneho odpadu, hlbinné úložisko. Okrem 
toho sa slovo úložisko dnes používa aj v oblasti 
počítačovej terminológie napríklad v spojeniach 
úložisko dát, resp. dátové úložisko, úložisko 
súborov, úložisko obrázkov a pod.

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas
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Lopejík

Ponúkame vám osemsmerovku, v ktorej je 10 priezvisk učiteľov z oboch škôl
(SG a SSOŠH ŽP). Príjemné hľadanie.


