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Milí čitatelia,

v školskom roku 2013/2014 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, 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 
radi, ak sa stanete pravidelnými 
prispievateľmi a radi vás privítame aj v 
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našej redakcii, ktorej súčasťou sa môžete 
stať.

       Prajeme vám úspešný školský rok 2013/2014, 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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Rozhovor s Mgr. Martinou Stierankovou,

učiteľkou chémie a biológie na SG ŽP.
1. Ako ste sa vlastne dostali k povolaniu učiteľky a k predmetom, ktoré vyučujete?
Sen byť učiteľkou som mala už ako žiačka 5. ročníka na ZŠ, počas štúdia na gymnáziu som často 

doučovala spolužiakov, celkom ma 
to bavilo, takže som o inom povo-
laní ani neuvažovala. Profi láciu som 
si zvolila v podstate už na gymná-
ziu, pri výbere maturitných pred-
metov, pretože biológia bola môj 
najobľúbenejší predmet, hlavne ras-
tlinky... a chémia sa akosi pridružila.

2. Aký názor máte na postave-
nie ženy v súčasnej spoločnosti a 
súčasnom IKT svete?
Je to ťažká otázka, v rôznych častiach 
sveta sú v postavení žien obrovské 

rozdiely, ak  sa pozriem len na Slovensko, tak si myslím, že v porovnaní s minulosťou, je na dobrej 
úrovni. A v IKT svete? Myslím, že väčšina žien sa vyrovná mužom v tejto oblasti, aj keď myslím, že 
v globále majú muži  predsa len k technike o niečo bližšie.

3. Uľahčili počítače a informačné technológie ľuďom 21. 
storočia život?
Kladná odpoveď na túto otázku je nesporná, žiaľ prinášajú aj mno-
ho negatívneho.

4. Sú predmety, ktoré učíte, aj prakticky využiteľné a den-
nodenne použiteľné?
Rozhodne áno, aj keď si to väčšinou neuvedomujeme, poznatky 
o rastlinách, zvieratách, vírusoch, baktériách či hubách využíva 
každý z nás,  predsa čo to pestujeme (čo i len izbové kvetiny), 
chováme (trebárs aj rybičky), sme chorí, zbierame plody, liečivé 
rstliny, trebárs aj tie huby.... A je skvelé, keď máme aj vedomosti 
o fungovaní svojho tela. A chémia? Či chceme, či nie, tá je všade 
okolo nás, my sme z chemických látok, naša strava, oblečenie,  
materiály bežnej potreby, jednoducho všetko... zaujíma nás, čo 
jeme, čo obsahuje tuky, cukry, bielkoviny, vitamíny, rozhodujeme 
sa, z akého materiálu si kúpime oblečenie, na aký pohon si kúpime 
auto, aký čistiaci prostriedok použijeme, aký šperk kúpime a mi-
lión ďalších vecí, a to všetko je chémia.

5. Máte radi prácu so študentmi?
Samozrejme že áno, inak by som sa tejto práci nevenovala. 
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6. V súčasnosti sa dosť často diskutuje o 
téme rodovej rovnosti. Čo si o tejto téme 
myslíte vy?
Diskutuje sa o tejto téme  podľa mňa často v 
otázkach, ktoré s touto témou nesúvisia. 
Myslím, že v oblasti právnej, ekonomickej, 
politickej, kultúrnej, spoločenskej a pod. 
rozdiely medzi mužmi a ženami nie sú tak 
markantné ako napríklad v sociálnej oblasti. 
Bolo by skvelé, keby sa „rovnosť“ prejavi-
la zvýšením zodpovednosti muža za chod 
domácnosti, starostlivosti o potomkov a 
muži by tak zvýšili vykonávanie neplatenej 
práce, ktorú žiaľ stále vo väčšom zastúpení 
realizijú ženy.  Na druhej strane,  z biologic-
kého hľadiska, už len v oblasti reprodukcie, 
sú medzi nami a mužmi odlišnosti, ktoré sa 
nikdy nezmenia.  

7. Máte radi predmety, ktoré učíte? Skúste sa nám z nich vyznať.
Určite ich mám rada, obidve sú exaktné vedy a ja som racionálna a nemám veľmi vyvinuté abstraktné 
myslenie,  asi preto sa mi tak páčia, nehovoriac o tom, čo som už spomínala, že obidve sú nevyhnut-
nou a každodennou súčasťou života. 

8. Aký názor máte na vyučovanie prostredníctvom informačných a komunikačných technológií?
Myslím, že to veľa vecí uľahčuje, či už učiteľovi alebo žiakovi, ale netreba zabúdať, že všetkého veľa 
škodí, takže treba správne zvoliť čo, kedy, ako a v akom rozsahu. 

9. Ako trávite vianočné sviatky?
Vždy v kruhu rodiny, samozrejme s klasickými 
vianočnými rozprávkami, koláčikmi, tradičným 
jedlom, ale dôležitý je hlavne pokoj, ustane zhon 
z pracovných dní a človek si viac vychutnáva 
čas strávený s blízkymi, čo pre mňa znamená 
hlavne čas s moju dcérkou. 

10. Čo by ste odkázali čitateľom a čitateľkám 
časopisu Lopejík?
Chcela by som im popriať, aby ste predvianočný 
zhon  prežili s ľahkosťou a v pohode, v čarovnej 
atmosfére Vianoc  zabudli na starosti všedných 
dní, a do nového roku veľa porozumenia, úsme-
vov, lásky, zdravia, splnenie prianí a túžob.

Redakcia časopisu Lopejík ďakuje za rozhovor.
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    Dňa 12.12. sa SG s SSOŠH ŽP zúčastnili exkurzie vo 
Viedni. Po 5 hodinovej ceste sme najskôr navštívili múze-
um, ktoré bolo veľmi zaujímavé. Dozvedeli sme sa veľa 
nových zaujímavých informácii  o vzniku planéty Zem, o 
dinosauroch a o našich predkoch. Po návšteve múzea sme sa 
presunuli na vianočné trhy, ktoré boli preplnené stánkami a 
turistami. Z vianočných trhov sme išli navštíviť Dóm svä-
tého Štefana. 
Z najvyššej 
veže sme mali 
krásny výhľad 
na celú Viedeň. 
Pred autobu-

som sme dostali úlohu urobiť najvtipnejšiu fotku a video, v ktorom 
turista povie: ,,Zdravím Súkromné gymnázium Železiarne Pod-
brezová.“ Následne sme mali dvojhodinový rozchod na námestí. 
Obdivovali sme výzdobu ulíc a fi akre. Rozdelili sme sa a išli do 
rôznych obchodov.
    Potom sme začali plniť úlohy. Rozprávanie s cudzincami bolo 
veľmi zábavné. Nakoniec sa nám podarilo  natočiť video s pozdra-
vom a nafotiť fotky. Unavení sme sa vrátili do autobusu. Cesta 
späť bola zo začiatku tichá, pretože všetci spali. Za hranicami sme 
ukazovali naše videá, fotky a suveníry. V autobuse sme sa odfotili 
aj s pani učiteľkami, aby sme mali pekné spomienky. Predvianočná 
Viedeň bola úžasná a všetci máme na čo spomínať. 

-red-

Exkurzia vo Viedni
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Balada
V čiernej hore veľký dom,
krásna vdova býva v ňom.
Ešte krajšia ženuška,
volajú ju Hanuška.
Vdova krásna je,
lenže každý chlap jej povie nie.
Zazrie ona chlapov v lese,
koláče im hneď zanesie.
Ale chlapi tí len Hanušku,
nechcú starú ženušku.

 Dňa 21.12.1969 bola veľká zima a malej trinásťročnej 
Aničke sa nechcelo ísť do školy. Boli tri dni pred Via-

nocami, na ktoré sa veľmi tešila. 
Ráno, keď vsta-la, obliekla sa 
a išla pomaly do školy. Deň v 
škole jej prešiel veľmi rýchlo 
až na poslednú hodinu matema-
tiky, ktorú nevedela a ktorej sa 
veľmi bála. Na hodine dostala 
dve päťky a zostala sklamaná, 

premýšľala, ako to doma vysvetlí.
    Keď prišla domov, odhodlala sa, šla za matkou 
do kuchyne, ktorá akurát piekla vianočné koláče. 
Pristúpila k nej a so slzami v očiach jej to povedala. 
Matka ju zato veľmi zbila a potrestala. Zakázala jej  

chodiť vonku. Po strašnej hádke sa Anička zavrela 
v izbe a plakala. Po hodine ju napadlo ujsť z domu, 
a tak sa aj stalo. Neuvedomovala si následky, bola 
veľká tma a zima. Matka sa chcela ospravedlniť, keď 
zrazu ju nikde nevedela nájsť. Po Aničke akoby sa 
zem prepadla, nikto o nej nepočul a nikto ju nevidel. 
Blížila sa polnoc, keď ju začali hľadať ľudia z dediny.
Ráno začalo svitať, našli ju, ale pohľad na ňu bol 
strašný. Jej maličké telíčko ležalo v zamrznutej vode 
pod ľadom. Jej tvárička bola celá bledá a ruky celé 
stuhnuté. Pre jej matku to bolo veľmi ťažké, nikdy si 
nevedela odpustiť svoju výbušnú povahu. Deň čo deň 
stále plakala, až skamenela, bola tuhá ako skala. Od 
tej doby voda na tom mieste, kde našli malú Aničku, 
v zime nezamŕza.                        S. Szegediová (I.H)

Každý hneď sa pýta:
,,Kdeže je tá Hanka?“
Vzdychá vdova, och, prebože,
takto to byť nemôže!
Ide Hanka s vdovou lesom,
približuje sa však k útesom.
Zhodí Hanku do potoka,
smúti za ňou polroka.
Chlapi tí jej hovoria stále nie,
veľmi úkrutne to však znie.

    Bolo skoro ráno a ja som sa pomaly chystala do 
školy. Pomalou chôdzou som sa dotrieskala k auto-
busu a tam som si zdriemla. Vystúpila som pred Súk-

romným gymnáziom v Lopeji. 
Vonku bolo chladno a všade 
bola samá hmla. Tento deň sa mi 
od začiatku ne-pozdával. Mala 
som z toho zlý pocit. Obvyklou 
chôdzou som prišla do šatne, 
prezliekla sa a so zvonením pre-
chádzala do triedy. Na ceste som 
však zakopla a padla. Tie schody 

sú asi prekliate, stále sa tam potknem a teraz sa mi 
to stalo osudným. Trošku ma vystrelo na schodoch. 
Chlapec za mnou sa išiel rozpučiť od smiechu a ja 
som mala slzy na krajíčku. Rýchlo som sa pozbierala 
a bežala do triedy. Celý deň som v duchu preklínala 
toho chlapca, aby sa jemu stal ešte väčší „trapas“, 
nech sa mu všetko vráti, nech sa smejú jemu celé roky. 
Stále som čakala, že sa preberiem zo zlého sna a bude 
všetko po starom, že sa toto ráno nikdy nestalo. Keď 
som pochopila, že toto sen nie je, čakala som dákeho 
škriatka, ktorý vráti čas a ja zas budem vychádzať zo 

šatne.
    Strašne ma trápilo, ako som sa zosmiešnila, ale to sa 
stáva, no on sa nemusel tak zachovať. Po náročnom 
dni som sa prezliekla a pokračovala k východu. Vonku 
bolo ešte horšie počasie a začínala búrka. Mala som 
strach. Ako som s dáždnikom kráčala, počula som 
hurónsky smiech pod školou. Prišla som bližšie a tam 
bol ten chlapec so slzami v očiach a keď som odtrhla 
pohľad od jeho očí, videla som jeho drevenú nohu. 
Začal kričať, že išiel po schodoch a že prestával cítiť 
nohu a zrazu ju mal drevenú. Sťažoval sa, že sa mu 
nedá chodiť a že nevládze ani stáť a stále sa potkýna.
Po tom poslednom slove som sa pousmiala a išla na 
autobus. Bolo mi ho ľúto, ale 
za toto si môže sám. Ten chla-
pec trpel týždne a týždne plakal 
a nariekal, dokonca sa mi aj bol 
ospravedlniť, ale tá noha mu už 
tak ostala, teda myslím, ale do 
maturity ju mal stále tak.
L. Filipiaková a S. Rapčanová 

(I.H)

Hovorí si len:
,,och, bože prebože,
horšie to už byť nemôže!“
Ide ona tam,
kde bola s krásnou Hankou,
poberie sa za ňou,
krásnou dedinčankou.

K. Úradník (I.H)

Čierny deň v škole

Vonku bolo chladno a všade 
bola samá hmla. Tento deň sa mi 

prezliekla sa a so zvonením pre-

však zakopla a padla. Tie schody 

nocami, na ktoré sa veľmi tešila. 
Ráno, keď vsta-la, obliekla sa 
a išla pomaly do školy. Deň v 
škole jej prešiel veľmi rýchlo 
až na poslednú hodinu matema-
tiky, ktorú nevedela a ktorej sa 
veľmi bála. Na hodine dostala 
dve päťky a zostala sklamaná, 

Balada o Aničke
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Olympiáda v anglickom jazyku

Školské akcie vo fotkách

Exkurzia do Železiarní Podbrezová
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Odovzdávanie notebookov prvákom
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ZENIT

Dňa 4.12.2013 sa naši žiaci Róbert Golian, Peter Stančík, Ondrej Fiľo a Jaroslav Danielič zúčastnili XV. ročníka súťaže 
ZENIT v strojárstve, pričom Róbert Golian obsadil v kategórii B2 1. miesto a zároveň postúpil do celoslovenského kola, 
ktoré sa bude konať vo februári 2014. Tešíme sa z dosiahnutého výsledku

    Záverom roka sa už tradične koná krajské 
kolo študentskej súťaže zručnosti a odbornej 
pripravenosti ZENIT.  Na  tohtoročnom  
XV. ročníku, ktorý sa konal v priestoroch 
Spojenej školy v Brezne,  sa v silnej 
konkurencii prezentovali aj študenti Súk-
romnej strednej odbornej školy Železiarní 
Podbrezová. Za  mechanikov  strojov a 
zariadení  súťažili Peter Stančík a Róbert 
Golian, za obrábačov kovov Ondrej Fiľo 
a Jaroslav Danielič. Príjemným prekvape-
ním bolo umiestnenie Róberta Goliana na 
1. mieste v kategórii B2 – žiaci stredných 
odborných škôl skupiny odborov 24 Stro-
járstvo a ostatná kovospracúvacia výroba 

– ručné profesie, ktorého odborne pripravovala Ing. Miriam 
Pindiaková. Róbert postupuje do celoslovenského kola, kde 
bude svojimi vedomosťami a zručnosťou reprezentovať seba i 
našu školu. Aj nepódiové umiestnenia obrábačov kovov nie sú 
zahanbujúce, keď medzi súťažiacimi boli minimálne rozdie-
ly. Naši študenti preukázali, že ich odborná úroveň rastie. Na 
súťaži sa bohužiaľ nemohol zúčastniť Matej Medveď, ktorý 
sa v minulom ročníku umiestnil na 2. mieste a momentálne sa 
zotavuje z úrazu. Prajeme mu skoré uzdravenie.

Ing. Ivan Koštiaľ

járstvo a ostatná kovospracúvacia výroba 
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Deň jab ĺk  -  25 .10 .  2013Deň  jab ĺk  -  25 .10 .  2013

Bie la  pas te lka  -  25 .09 .2013
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Halloween 2013 - Deň masiek

    Dňa 29.9.1013 sa na našej škole uskutočnil Deň masiek (Halloween). Je to naša zaužívaná každoročná 
tradícia, ktorá vždy poteší našich žiakov i učiteľov. Na škole sa vždy v ten deň usporadúvajú rôzne hry a ak-
tivity pre študentov a triednych učiteľov. Každý žiak 
si v tento deň prinesie ľubovoľnú masku, v ktorej plní 
rôzne úlohy spolu s triedou. Chodíme po triedach a 
zbierame body, ktoré sa na konci vyučovania sčítajú 
a trieda s najväčším počtom hlasov vyhráva sladkú 
odmenu.
    Takisto sa v tento deň vyhlasuje najlepšia učiteľská 
maska – mužská a ženská a najlepšia maska žiaka, 
takisto mužská a ženská. Týchto výhercov čaká 
sladká odmena. Pre žiakov, ktorí sú už druháci, tre-
tiaci a vyššie to nie je nič nové, no pre našich nových 
prváčikov sa takáto akcia konala prvýkrát. Preto som 
sa opýtala našej prváčky, aké mala z tohto dňa pocity. 

Anna Mária Ridzoňová – žiačka I.H triedy: Anke 
sa tento deň veľmi páčil. Zhodnotila ho veľmi 
pozitívne. „Páči sa mi, že škola organizuje také-
to dni pre študentov, počas ktorých sa takto za-
bavíme,“ povedala.  Priznala sa mi, že na tento deň 
sa nejako špeciálne nepripravovala a kostým si 
zohnala na poslednú chvíľku. Jej kostým bol nako-
niec zaslúžene víťazný. Annka mala kostým krásnej 
mušketierky. Verím, že tak ako nám aj ostaným sa 
tento deň páčil. Veď predsa takéto dni sa konajú 
pre nás. 

Simona Štulajterová (IV.H)
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Beseda s policajným zborom SR
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Divadelné predstavenie

Darovanie krvi priamo na škole
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iBobor

ECDL
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Odsúdená láska

    V jednej skromnej dedinke žilo dievča menom Janka. Dievča, ktoré bolo čestné a vždy úctivé. Ľudia ju 
doslova zbožňovali. Aj keď toto dievča vždy vyžarovalo len pozitívnu energiu a šírilo 
okolo seba len dobré mravy a žiarivý úsmev, v srdci však skrývalo bolesť a bezmocnosť. 
Zamilovalo sa práve do chlapca, ktorý si jej city nezaslúžil a lásku jej neopätoval. Dlho 
trpela a dusila v sebe tento smútok, zatiaľ čo ostatní o tom ani netušili. Jedného dňa 
sa však stal prelomový zlom, ktorý zmenil túto situáciu. Na dedine sa konala veľká 
oslava, na ktorej samozrejme nemohla Janka chýbať. Na oslavu išla so svojou rodinou 
a kamarátkou Elenkou. V priebehu oslavy hľadala Elenku po celej sále, no nenašla ju, 
a tak sa išla pozrieť von. Tam stála Elenka s partiou a s jedným očarujúcim chlapcom 
zďaleka. Janka sa však nechcela vnucovať, a tak odišla do sály. Ten chlapec, čo Janku zaujal, si ju dal zavolať. 
Janka teda išla za ním. Všetci sa rozhodli, že pôjdu na zmrzlinu a porozprávajú sa o spoločných záujmoch. 
Natoľko si padli do oka, že sa stretávali aj naďalej. Po čase Janka na svoju vysnívanú lásku úplne zabudla a 
zamilovala sa do chlapca zďaleka. Chlapec sa volal Dávid. Janka a Dávid mali taký krásny vzťah, že by im 
takú lásku mohol každý závidieť.
    Boli tak šťastní, že by pre seba boli schopní urobiť čokoľvek a obetovať sa jeden pre druhého. Po rokoch 
ich nevinnej a slobodnej lásky sa rozhodli, že svoj vzťah uzákonia. Dievča bolo konečne šťastné a plné lásky a 
spokojnosti, no osud jej nedoprial byť šťastnou naveky. Janka a Dávid sa rozhodli, že pôjdu na medové týždne 
do Ríma. Veľmi sa tešili a po medových týždňoch sa plánovali usadiť a vytvoriť si domov a rodinu.
    Na cestu do Ríma si zvolili ako dopravný prostriedok práve lietadlo, pretože sa tam chceli dostať čím skôr. 
To sa im však stalo osudným. Lietadlo začalo mať komplikácie a v lietadle začala prebiehať panika a strach. 
Janka a Dávid sa po celý čas držali za ruky a dúfali, že sa na zem dostanú spoločne. Lietadlo však spadlo. 
Prežilo len pár ľudí a medzi nimi bola aj Janka. Dávid bohužiaľ tragicky zahynul. Janka od tej doby upadla 
do hlbokého smútku a žiaľu za svojím milovaným. Pár, ktorý sa každému javil ako ukážkový príklad úprim-
nej a čestnej lásky, nakoniec skončil v jednom okamihu. Spoločný život im však nebol súdený. Bola to žiaľ 
odsúdená láska.

A. M. Ridzoňová (I.H)
Rozprávanie 

    Môj príbeh je veľmi zaujímavý a dramatický. Stalo sa to 28. júla 1914. S mojom malou rodinkou sme bývali 
v malom mestečku v Srbsku v Sarajeve. Každý relaxoval, oddychoval. Otec pozeral telku, mama pripravovala 
dobrý obed a sestry sa hrali na dvore.

    Ja som mal zapnuté rádio a počúval som hudbu. V rádiu z ničoho nič prestala hrať 
hudba. Oznamovali mimoriadnu správu. Tá mimoriadna správa znela takto: „Vyhlasu-
jeme mimoriadny poplach, Rakúsko-Uhorsko nám vypovedalo vojnu. Každý muž vo 
veku viac ako 17 rokov je povinný chrániť svoju vlasť a krajinu.“ Zopakovali to mini-
málne päťkrát, vyhlasovali to všade.
    My sme boli na takúto situáciu už pripravení. Mali sme postavený podzemný bunker, 
kde sa moja rodina, okrem mňa a otca, skryla. Nás s otcom čakali ťažké chvíle. Armáda 
nie je „sranda“, ide tam o život. Rakúsko-Uhorsko bolo veľmi dobre vyzbrojené a úra-
dovali veľkou vojenskou silou.
    Zrazu sme stáli na bojisku a čakala nás bitka proti veľmi silnému súperovi. Ja som 

bol veľmi odvážny a vybehol som z priekopy ako prvý. Videl som, ako na mňa letela guľka. Iba som z diaľky 
počul: „Pán Petrusz, nevyspali ste sa dobre cez noc? Teraz by ste sa mali sústrediť na Dejepis!“
    Taký sen sa mi už dúfam nikdy nebude snívať. 

J. Petrusz (III.G)
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ZAĽÚBENÝ ROZHOVOR 

Na našich školách sa žiaci popri štúdiu aj stretávajú, komunikujú, diskutujú a vychutnávajú si krásny 
študentský svet. Vzniklo a vzniká množstvo kamarátstiev, priateľstiev ba aj vážnejších vzťahov, študentských 
lások. Vybrali sme pre vás jednu príkladnú, zodpovednú a milú LÁSKU, ktorá presiahla hranice každej zo 
škôl. Môžeme ju nazvať aj láskou medziškolskou, do ktorej spadol žiak Súkromnej strednej odbornej školy 
- Antonio Kovačec a žiačka Súkromného gymnázia - Natália Hevešiová. Tento vzťah symbolizuje aj zdravé 
a láskavé spolužitie oboch škôl. Sme veľmi radi, že obaja zaľúbenci súhlasili s krátkym rozhovorom.

1. Je pekné byť zaľúbeným, mať niekoho rád? V čom spočíva krása študentskej lásky?
Natália: Áno, je to veľmi krásny pocit mať niekoho rád a ten druhý ti to opätuje. Podľa mňa krása 
študentskej lásky spočíva v tom, že sa môžeme stretávať aj v škole, nielen po nej. Nejako si spestríme nudné 
prestávky a máme na seba viac času, keďže bývame od seba ďalej.
Antonio: Áno, je pekné byť zaľúbený.

2. Ako dlho sa už poznáte?
Natália: Poznáme sa už skoro dva roky.
Antonio: Skoro dva roky.

3. Ako utužilo štúdium na našich školách váš vzťah?
Natália: Štúdium veľmi  utužilo náš vzťah, lebo sme ho začali brať 
vážnejšie, pretože sme boli spolu viacej.
Antonio: Náš vzťah sa utužil tým, že sme spolu boli každý deň 
okrem dní praxe. Pobyt v škole sa mi tak zdal znesiteľnejší.

4. Nikomu z vás neprekáža, že ten druhý študuje na inej škole a 
že má iný odbor, iné zameranie?
Natália: Nie, vôbec mi to neprekáža, každý je stavaný na niečo iné. 
Ako sa hovorí: „Protiklady sa priťahujú.“
Antonio: Nie, vôbec, som rád, že mám múdru priateľku. 

5. Plánujete si už spoločnú budúcnosť, alebo nad tým ešte 
nerozmýšľate?
Natália: Neoplatí sa niečo plánovať do ďalekej budúcnosti, lebo nie 
vždy plány vychádzajú. Nechávame tomu voľný priebeh. Ale dúfam, že tá spoločná budúcnosť vyjde.
Antonio: Nič si neplánujeme, lebo každý plán nie vždy vyjde. Zákon schválnosti.

6. Ktoré predmety máš rád?
Natália: Slovenský a anglický jazyk.
Antonio: Strojárska technológia a prax.

7. Ako trávite váš voľný čas po škole?
Natália: Prídem domov, hodinku si odpočiniem, potom sa začnem učiť do školy a večery trávim s 
priateľom.
Antonio: Po príchode domov sa naučím na ďalší deň, porobím okolo domu a idem za priateľkou.

8. Už sa vám stalo, že niekto z vás toho druhého doučoval alebo mu pomáhal pri učení?
Natália: Áno, raz som mu pomáhala s angličtinou, keďže tento rok maturuje.
Antonio: Nie, jej to netreba.

9. Máte pre toho druhého vybratý, resp. kúpený vianočný darček?
Natália: Ešte nie, ale chystám sa. 
Antonio: Ešte nie, nechávam si veci na poslednú chvíľu.

10. Čo by ste odkázali čitateľom časopisu Lopejík?
Natália: Mať človeka, ktorému môžeš veriť..., je jedno z 
najväčších víťazstiev v živote. 

Antonio: Veselé Vianoce a šťastný nový rok.

Redakcia časopisu Lopejík ďakuje za rozhovor.
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Nedopriana láska
    Písal sa rok 1854. V malej dedinke Lopej žila mladá dievčina, ktorá bola veľmi pracovitá. Volala sa Helenka. 

Človek by na ňu krivého slova nepovedal. Aj krásou prekonávala mnohé dievčatá.
    Pochádzala z bohatej rodiny. Bola to dcéra miestneho pána richtára. Už od malička bola 
sľúbená do bohatej rodiny z neďalekého mesta. Mala sa vydať za Jána, ktorý bol večne u-
dudraný, nespokojný a človek si s ním nemal akého slova povedať. Ľudia ho nemali radi. 
Helenke sa  to vôbec nepáčilo, ale svojho oca  nadovšetko milovala, a tak mu chcela spraviť po 
vôli. V deň, keď dovŕši osemnásť rokov, mala sa stať Janovou ženou. Helenke ostávalo už len 
päť mesiacov, kým bude slobodnou dievčinou bez starostí. Každý deň trávila s Jurajom, ktorý 
sa staral o kone, patriace jej ocovi. Bol sirota už od detstva. Pod ochranné krídla si ho zobral 
práve Helenkin otec, miestny richtár.

    Život mal skromný. Malá izbička, v nej jedna posteľ a malá piecka, ale chlapcovi to nadovšetko stačilo. Na 
oplátku sa on staral o kone, ktoré mal veľmi rád. S Helenkou boli dobrí kamaráti už od malička. Hrávali sa spolu 
na lúke, kúpali sa v jazere, ktoré mali blízko svojho veľkého majestátneho domu. Čas, ktorý trávili spolu, im 
letel ako voda. Až po Helenkiných sedemnástich narodeninách si uvedomila, že Juraja nadovšetko miluje. Preto 
s ním trávila ešte viacej času. Od rána do večera ju doma nebolo kde zastihnúť. Buď s Jurajom bola pri koňoch, 
alebo mu pomáhala s inou robotou. Tento vzťah, ktorý medzi nimi narastal každým dňom, si 
všimla už aj Helenkina mama, ktorá bola po celej dedine známa ako dobrá žena so srdcom 
pre všetkých. Rozprávala sa o tom aj s manželom, Helenkiným ocom, ale on ani slova počuť 
o tom, že by jeho dcéra mala ísť za sirotu.
    Po tomto rozhovore dával richtár Jurajovi ešte viacej práce a Helenku začal zatvárať v izbe. 
Vraj dievča ako ona by sa nemala po stajniach vláčiť, ale by sa mala chystať na to, že aj ona 
bude za chvíľu gazdinou v dome. Toto však nezabránilo ich láske. Naďalej sa stretávali. So 
slnkom, ktoré zapadalo, sa z domu Helenka vytrácala. Utekala oblôčikom za Jurajom, ktorý 
ju už nedočkavo čakal. Juraj jej už stokrát prisahal, že za ženu si ju vezme. Otca jej presvedčí, 
že jej je hodný. Helenka však vedela, že otec by na to nepristúpil, ba ešte viacej by sa bol zaťal a ona by svojho 
milého už v živote nevidela. Preto ostala ich láska tichá. Každým večerom, keď trikrát odbil zvon na veži, ktorý 
mal značiť, že už by sa mali ľudia v dedine do postele pobrať, Helenka utekala z domu. Za Jurajom, s ktorým 
trávila vzácne chvíle pre jej srdce i dušu. Čas, kedy sa mala stať ženou niekoho iného, niekoho, koho nemilovala, 
sa blížil. Už len dva týždne a mala odísť z domu i z dediny do niečoho iného, nového. Prípravy na svadbu už boli 

vo veľkom prúde. Bola to udalosť, na ktorú sa malo ešte dlhé týždne spomínať, ale Helenka 
bola mysľou i srdcom niekde úplne inde. Nechcela sa vydať za Jána a už vôbec nechcela odísť 
z domova. Žiaľ jej zožieral celé srdce. Pri živote ju držali iba chvíle, ktoré trávila s Jurajom.
    Helenkina mama si to všetko všímala. A veru jej bolo ľúto jej jedinej dcéry, no nemala jej 
ako pomôcť. Helenka sa neplánovala vzdať svojej lásky. Chcela s Jurajom utiecť, dokonca bola 
ochotná odísť aj z krajiny, v ktorej žila, len aby bola so svojím milým. Plánovali to presne v deň 
pred veľkou oslavou, na ktorú sa tešili všetci okrem Helenky a Juraja. Mali sa stretnúť pri dube, 
pod ktorým strávili spolu už toľko chvíľ. Cestu k nemu poznali už aj po slepiačky. Helenkine 
srdce čakalo, už len kým trikrát odbije zvon na vežičke, ktorý čakávala každý večer, aby mohla 
poslednýkrát ujsť z domu, v ktorom vyrastala. Keď už tak bolo, Helenka ani len nezaváhala. 

Pobrala si všetky veci, čo si prichystala a zo stajne zobrala dva kone.
    Noc bola celkom chladná, už sa blížila zima, ktorá dávala o sebe vedieť. Studený vánok ohýbal konáre dubu, 
pri ktorom už na dievča čakal Juraj, ktorý taktiež bol veľmi nadšený a nedočkavý. Ich láske však nebolo dopria-
ne. Helenkin otec tušil, že sa stane niečo zlé. Nedalo mu to spať, a tak svoju dcéru sledoval, ako odchádza z 
domu. A veru, že pobudil celú dedinu, len aby svoju dcéru našiel. Prichytili ich pri odchode z dediny. Nemilostne 
ich od seba odlúčili. Márne sa obidvaja priečili, nepomohlo im to. Ba aj Helenkinej mame praskalo srdce pri 
pohľade na mladý pár, ktorému nebolo dopriané.
    Helenka sa musela na ďalší deň vydať za Jána. Bez toho, že by chcela, bez lásky. Deň po svadbe odišli do ich 
nového domu v novej dedine, kde mal Jano dobré meno. Helenka sa však len trápila. Ledva slova preriekla za 
deň. Len ticho mlčala a zamýšľala sa. Srdce mala zlomené, darmo ju mohol Jano milovať, ako len chcel, mohol 
jej dať všetko na svete ba aj hviezdy z neba, Helenka myslela len na jej Juraja, ktorého nikdy neprestala milovať. 
Nečakane jedno ráno k nej prišla matka so zlou správou. Jurko sa obesil na tom dube, kde 
strávili najkrajšie chvíle ich života, kde sa poslednýkrát videli. Helenka len nemo hľadela a 
už ani matku nevnímala, keď jej rozprávala, ako ju to veľmi mrzí.
    Dievča načisto zdrevenelo. Už nikdy sa viac nepohlo a ani slovka neprerieklo. Helenkin 
otec sa od žiaľu zbláznil. Vraj každú noc chlapca videl ako prišiel za ním a žiadal ho o ruku 
dcéry. Až o rok, presne v ten istý deň, v tú istú hodinu, ako sa poslednýkrát stretli pri dube, 
duša dievčiny opustila telo a konečne bola so svojím milým. Odvtedy vidno v ten osudný deň 
každý rok prechádzať sa dievčinu so šuhajom okolo duba. 

N. Révészová, L. Turňová, K. Roháčová, D. Olerínyová (I.H)
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NAŠA KRÁSNA ZIMA

Napadol nám prvý sneh,
väčšej radosti snáď ani niet.
Na vôkol je všetko biele,
veverička sa skrýva v diere,
vrabec skáče popod stromy,
zasnežené sú všetky dvory,
deti sa von sánkujú
úsmev ti hneď darujú
a mne nie je po vôli,
že musím ísť do školy,
na autobus ráno čakám,
potom hore schodmi kráčam,
sneh mi padá na hlavu,
začnem používať lyžiarsku výbavu.
K. Kvietková, S. Hiadlovská (II.H)

Napadol nám prvý sniežik,
von je už vzduch svieži.
Mrzne, mrzne, až sneh škrípe,
hladný diviak sa v zemi rýpe.
Sneh už pokryl celú krajinu,
všetci ľudia sa už hrnú pod perinu.
Hrejú sa pri kozube a pijú teplý čaj.
Vianočnú náladu v srdci už maj!!!
Celé mesto stíchlo, ľudia spievajú pred kostolom,
večer sadajú k štedrovečerným stolom.
Všetci ľudia svorne pri vianočných stromčekoch sedia,
Ježiško k nám prichádza, všetci to už vedia.
P. Kováčik, M. Košík (II.H)

Prvý sneh
Keď prvý sneh napadol,
úloha bola hneď jasná.
Vypratať všetky chodníky.
až mi mrzli ďasná.

Bolo to na Mikuláša,
čo darčeky nosí.
Čižmu som si nechal vonku,
asi pôjdem bosý.

Zo snehu hneď depresia,
hlava ma z nej bolí.
Dúfam, že zas túto zimu,
nebudem chorý.

Biela perina je zasa všade,
musím sa na to pozerať.
Asi si zajtra pôjdem,
vianočný stromček odrezať. 
G. Turňová, A. Kvietok (II.H)

Napadal nám prvý sneh,

Napadal nám prvý sneh,

detičky sa radovali hneď,

Prvé vločky boli skvelé, 

padal  sneh až do nedele.

My sme všetci veľmi radi,

 že sviatky prežijeme v pokoji a zdraví.

Sú to najkrajšie sviatky v roku, 

vtedy by si mal rodinu mať po boku, 

maminke vidieť slzičku šťastia v oku,

najlepšie  je byť  všetci spolu, 

aby svet bol skvelý v každom rohu.

Po Vianociach  je Nový rok,

do dalšieho roka je to ďalší krok.

Neskôr sú tiež Traja králi,

tieto sviatky každý slávi.

Tak vám prajem prijemné sviatky,

nech na ne máme skvelé pamiatky :*!

J. Presperín, J. Spáč (II.H)
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Môj nezabudnuteľný deň
    Každý má v živote chvíle či pocity, na ktoré nikdy 
nezabudne. Nemusí ich byť veľa, stačí pár dní, ktoré 

sa mu vryjú do pamäti a má ich 
tam až do konca svojho života. 
Pre mňa nezabudnuteľnou 
chvíľou bol hneď druhý deň 
na strednej škole v Lopeji. 
    Začal zvyčajne, ako každý 
iný deň. Až na to, že som ráno 
zaspala. Zobudila som sa až 
na hukot maminy, ktorá sa 

správala, ako keby niekoho u mňa v izbe zabili. Po 
uvedomení si, že už nie sú prázdniny a ja nemôžem 
raňajkovať o dvanástej, som vyletela z postele ako 
raketa. Nebol čas na dlhé rozmýšľanie nad tým, čo 
si oblečiem. Bleskovo som zhrabla prvé, čo som 
mala po ruke a potom som sa učesala. Mamina na 
mňa už nedočkavo trúbila z auta. Konečne sme vy-
razili z domu. Bolo pol ôsmej a päť minút. Cestou 
sme brali aj Lucku, ktorá kvôli mne nešla na autobus. 
Myslím si, že neskôr si za to aspoň v duchu vynada-
la. Zdalo sa mi, že cesta trvala večnosť. Veľa áut na 
ceste nás ešte viacej spomaľovalo. Konečne posledná 
zákruta. Bola som pripravená vybehnúť hore schod-
mi, ktorých je tam asi milión. Už od odbočky som 
mamine kričala, aby zastala dole pod schodmi. Tak 
by som sa vyvarovala trapasu, ktorý mal nastať. Ale 
moja mimina asi zbožňuje chvíle, keď môže ponížiť 
svoje dieťa. Vyšla na parkovisko, kde dobre že ne-
zrazila partiu chlapcov, ktorým sa akosi nechcelo ísť 
hneď do školy. So sklopenou hlavou a so slovami, že 
s ňou už nikdy nejdem nikam, som odišla od auta. 
Hore schodmi sme sa ponáhľali. Vybehli sme celkom 
rýchlo, avšak, kebyže sa mi na poslednom schodíku 
nezachytí noha a ja nespadnem, bolo by všetko fajn. 
Pri tom som v dverách videla odraz toho, ako padám. 
Bolo to fakt komické.
    Rýchlo som sa zodvihla so záchvatom smiechu 
a bleskovo som sa obhliadla, či to niekto videl. Na 
spodku som videla chlapcov, ktorých moja mamina 

skoro zrazila. „Super správny čas, kedy sa vybrať do 
školy,“ hneď som si povedala. Určite som ich skvelo 
pobavila mojím pádom. No nemala som čas sa nad 
tým rozčuľovať, pokračovali sme v našej ceste rovno 
do triedy, kde nás už čakal triedny s varovným výra-
zom. Po sľuboch, že sa to už viacej nebude opakovať, 
sme rýchlo zapadli medzi ostatných. A tíško sedeli na 
svojich miestach do konca hodiny. 
    Ten deň bol pekný. Spoznala som vtedy veľa ľudí, 
ktorí sú „v pohode“. Hneď mi sadli baby, ktoré so 
mnou chodia aj na ruštinu. Vždy boli ochotné a po-
mohli mi s tým, čo som nevedela. Poobede sme ma-
turovali nad navolením si obeda. Aj to bol zaujímavý 
zážitok. Trvalo nám to tak dlho, kým sme prišli na sys-
tém, ako to máme spraviť, že chlapec stojací za nami 
v rade to vzdal a navolil nám to sám. Zo školy sme 
odchádzali s úsmevom na tvári. Hneď som vedela, 
že na tento deň tak rýchlo nezabudnem. To striedanie 
pocitov stresu, radosti a nekonečného smiechu.
    Cez prestávky po ďalších trapasoch sme si vraveli, 
že musíme prestúpiť na inú školu. No vydržali sme tie 
prvé ťažké dni a máme z nich veľa zážitkov v pamäti. 
Tie ďalšie trápne chvíle, ktoré sa nám stávali, sme už 
časom ani veľmi neregistrovali. 
    Zakaždým, 
keď som 
prišla domov, 
sme sa smiali s 
kamarátom na 
veciach, ktoré 
sa mi udiali za 
celý deň. Bolo 
to zábavné. 
Myslím, že 
pri pomyslení 
na tieto 
spomienky sa 
v budúcnosti 
ešte veľakrát 
zasmejem. 

Pocity a dojmy našich prvákov v prvý deň školy

Môj prvý deň v škole
        Dňa 2. septembra 2013 v pondelok som prechádzala školskými 
bránami Súkromného gymnázia v Lopeji. Bol to deň, ktorého som sa 
nevedela dočkať. Mala som zmiešane pocity z novej školy, z nového prostredia, z nových ľudí a učiteľov.
    Škola mi pripadala celkom malá, ale keď som do nej vstúpila, tak som zostala dosť zmätená. Na jednej 
strane som sa veľmi tešila, ale na druhej som sa aj bála, keďže som tam nikoho nepoznala. Všade boli cudzí 

N. Révészová (I.H)
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ľudia a nové tváre. Neskôr sa všetci zišli na parkovisku pred našou školou, kde predniesla príhovor pani 
riaditeľka školy a slávnostne začala školský rok. Potom sa všetci žiaci premiestnili do svojich tried s triednym 
učiteľom, ktorý bol usmievavý a sympatický. Aj keď som ho nepoznala, v tej chvíli som bola veľmi rada, že 
sme ho dostali, lebo som o ňom počula samé dobré veci. Keď som vstupovala do svojej triedy, chcela som 
nájsť čo najlepšie miesto a sadla som si na stoličku do predposlednej lavice, čo najďalej od profesora. Prisadla 
si ku mne spolužiačka.
    Prvý sa nám predstavil pán učiteľ triedny a potom nasledovali všetci žiaci, moji budúci spolužiaci. Pán 
učiteľ nás informoval o dodržiavaní školského poriadku a o používaní nových zariadení, ktoré máme na škole. 
Bola som veľmi očarená novými vecami, ale zároveň som mala obavy, že pôjdem na nesprávne poschodie a 
do nesprávnej triedy.
    Každému pridelil skrinky s kľúčikom do šatne, kde sa prezliekame. Na prvý deň toho bolo na mňa príliš 
veľa, pán učiteľ nám podal ďalšie pokyny na druhý deň, aby sme vedeli, čo si máme priniesť a ako sa obliecť. 
S radosťou som išla už konečne domov, mala som z toho všetkého veľký zmätok v hlave. Dnes, keďže som sa 
spoznala s novými, príjemnými ľuďmi, do školy chodím s veľkou radosťou. Teším sa na nasledujúce 4 roky 
zábavy, nových zážitkov a samozrejme vedomostí, ktoré počas štúdia získam. Verím, že som si školu vybrala 
správne.

K. Mihalisková (I.H)
Prvý školský deň

    Pri nástupe do novej školy som mal veľmi zmiešané pocity. Bola to zmes očakávania, 
neistoty a aj trochu strachu z toho, čo ma tam čaká. Po prekonaní 150 schodov sme sa 
zoradili na školskom dvore. Starší žiaci sa tvárili ako páni tvorstva, my prváci sme boli 
trochu skromnejší.
    Prezeral som si vyučujúcich, potešilo ma, že je medzi nimi dosť mužov. Muži viac 
rozumejú chlapčenskej duši ako ženy. V škole, do ktorej som chodil doteraz, boli 3 
chlapi aj so školníkom. Potešil som sa ešte viac, keď som zistil, že mám triedneho 
učiteľa. Po deviatich rokoch to bola veľká a príjemná zmena.
    Po presunutí do triedy: Navzájom sme sa nenápadne po sebe obzerali. Najprv sa 

predstavil triedny a potom my ostatní. Chlapcov môžem spočítať na prstoch jednej ruky. Zatiaľ neviem, či je 
to výhoda alebo nevýhoda, že nás je tak málo. Aké pocity vo mne zanechal prvý deň v škole? Asi som spokoj-
ný, niekedy mám pocit šťastia, niekedy zúfalstva – hlavne pri slovíčkach z nemčiny. Do budúcnosti si želám 
asi toto:

• chcem patriť do tohto kolektívu,
• chcem, aby si ma spolužiaci obľúbili,
• chcem, aby vyučujúci boli mierni a priateľskí,
• chcem aspoň v jednom predmete vyniknúť a byť dobrý,
• nechcem sklamať triedneho, ktorý sa zatiaľ k nám správal kamarátsky a korektne.

Veľmi oceňujem hlavne to, že s nami jedná ako s dospelými. Doteraz sme boli pre každého učiteľa „len 
deťmi“.

T. Slivka (I.H)

    Ďalšie veľké letné prázdniny ubehli ako voda, no 
tieto boli niečím výnimočnejšie než všetky tie pred-
chádzajúce. Čakalo ma po nich niečo úplne nové. 
Nové prostredie, nový kolektív, ale aj nové podmien-
ky k môjmu štúdiu.
    Dvojmesačné voľno teda opäť pôsobilo veľmi krát-
ko, aj keď tentokrát si dovolím povedať, že bolo o 
dosť krajšie ako jeho predchodcovia. Očakával som 
priaznivú zmenu k lepšiemu. Čakal som od tejto školy 
veľa a chcel som, aby mi ponúkla veľa vymožeností 
a pomôcok, čo by mi napomohli k úspešnému štúdiu. 

Už dlho ma zaujímala informatika a všetko, čo sa jej 
týkalo a teda nemal som veľký problém s výberom, 
pretože neviem o žiadnej inej dobrej škole v okolí, 
ktorá  by vychovávala práve informatikov.
    Prvého dňa som sa trochu obával, lebo som vôbec ne-
vedel, čo ma čaká a ako to tam bude prebiehať. Musel 
som si privstať o dosť skôr vzhľadom na to, ako som 
chodieval na základnú školu, pretože musím každý 
deň cestovať. Celkom mi to bolo proti srsti, lebo som 
nikdy nebol zvyknutý na skoré stávanie a už vôbec 
nie takto hneď po prázdninách. Tak teda som vstal, 

Prvý deň na SGŽP
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pomaly a ťažko som rozlepoval oči. Keď sa mi to už 
nakoniec podarilo, zašiel som do kuchyne a poriadne 
som sa najedol, aby som tento veľkolepý deň zvládol. 
Nakoniec som si spravil bežnú hygienu, obliekol sa 
a hneď som sa vydal smerom na železničnú stanicu, 
kde ma už čakal môj vlakový spoj do Lopeja. Odtiaľ 
som sa pobral, vtedy ešte neprebádanou cestou, hore 
kopcom až priamo k miestu, kde sídli budova školy.
    Už z diaľky som počul jemný hluk od množstva 
študentov tejto školy. Pri príchode na parkovisko pred 
schodmi som si hneď našiel svojich kamarátov alebo 
spoluhráčov, ktorí síce neboli moji spolužiaci, ale 
porozprával som sa s nimi, pokým nebolo triedenie 
podľa tried. Trpezlivo som čakal, kým sa povie moje 
meno a potom som sa ihneď zaradil k svojim novým 
spolužiakom. Krátko na to som už videl učiteľa, ktorý 
prichádzal k našej novovytvorenej skupine. Bol to 
môj nový triedny učiteľ, ktorý ma na tejto škole pove-
die štyri roky.
    Následne sme si spolu vypočuli príhovor riaditeľky 
a išli sme sa oboznámiť so svojou novou školou, na 
ktorej strávim svoje nasledujúce študijné chvíle. Naj-
prv sme zavítali do našej triedy, kde sme sa všetci 
spoločne predstavili a porozprávali sme sa o tom, 

ako to na tejto škole chodí. Dostal som svoj študijný 
preukaz, kartičku s čipom, ktorú používam každý 
deň. Boli sme plne obozná-
mení s tým, ako to na tejto 
škole chodí a dostali sme svo-
je prvé prihlasovacie údaje do 
rôznych stránok, ktoré budem 
počas nasledujúceho štúdia 
využívať. Škola na mňa naj-
prv pôsobila ako veľmi veľké 
bludisko a často som vôbec 
netušil, kadiaľ vlastne blúdim. Nájsť záchody bola pre 
mňa doslova bojová úloha, no s pomocou niektorých 
študentov, ktorí to tu už poznali, som to zvládol. 
    Prvý pocit z celej školy som mal veľmi dobrý, len 
jediná vec, ktorá sa mi na prvom dni nepáčila, bola 
tá, že sme sa aj napriek tomu, že je to prvý deň školy, 
veľmi dlho zdržali, pretože sme museli čakať, kým 
nám odmerajú na uniformy, ktoré sa na škole povinne 
nosia. Po dlhom zdržaní som sa teda vybral preč. Celý 
hrdý som si prvýkrát pípol odchod svojou kartičkou 
na vrátnici a hneď som sa poponáhľal na prvý vlak, 
ktorý mi šiel domov do Brezna.

P. Leško (I.H)

Môj prvý deň na Gymnáziu
    Pre niekoho deň ako každý iný, no pre mňa neobyčajný. 2. september. Nemôžem si 
nepamätať tento deň. Svoj prvý deň na novej škole, kde som práve začala žiť novú kapi-
tolu svojho života. Bola to zmes pocitov, očakávaní a nálad v jednom momente. Ten tlkot 
srdca, keď som videla okolo seba mnoho neznámych ľudí a nových tvárí. Zoznámenie s 
nimi bolo však prekvapujúco dobré. Moje očakávania totiž neboli veľmi priaznivé a po-
zitívne. Bála som sa, že to bude s kolektívom rovnaké, ako na bývalej škole. No ale opak 
sa stal pravdou. Získala som super triedu plnú príjemných ľudí. Celý čas som sa obzerala 
a sledovala som, ako sa postupne plní školský dvor. Všetci sme už s napätím očakávali 

pedagogický zbor a hlavne nášho triedneho. Vonku bolo nepríjemne chladno a už som sa nevedela dočkať, 
kedy sa všetci poberieme do tried. Pani riaditeľka si pre nás pripravila tradičný príhovor. Triedni učitelia si nás 
postupne rozdelili do tried po menách podľa daného odboru, ktorý sme si vybrali. Po tom dlhom státí sme sa 
napokon pobrali do tried. Všetci si posadali za nové lavice a počúvali sme inštrukcie od pána triedneho, ktorý 
nám rozdal svetre, kravaty, kľúče od skriniek. Nastalo krátke zoznamovanie, predstavovanie sa. 
    Po chvíli sme sa išli merať na nové uniformy, sako, sukne, nohavice a košele. Priznám sa. V tej chvíli ma 
oblial studený pot. Keď som videla, koľko očí na mne visí, keď ma slečny merali, tak mi nebolo všetko jedno. 
Avšak zvládli sme to a už som sa veľmi tešila domov. Môj celkový dojem z prvého dňa na Gymnáziu bol 
veľmi pozitívny, no mala som zmiešané pocity, keďže sa mi dni oddychu, zábavy už spočítali. Cítila som, že 
práve v tento deň sa mi začína nová životná etapa, ktorou si začínam budovať svoju budúcnosť. Svoj život. 

A. M. Ridzoňová (I.H)

    Deň pred začiatkom nového školského roka, na 
novej škole a v inom prostredí som bola strašne vy-
stresovaná. Bála som sa, akí budú spolužiaci, nové 
prostredie, učitelia a škola celkovo. Prvý deň som 
vstala strašne skoro. Bolelo ma brucho a bála som 

sa, ako to všetko bude prebiehať. Keď som prišla do 
školy, všade boli študenti, stála som tam s mojimi 
bývalými spolužiakmi. Keď nás rozdelili do tried, 
každý si našiel svoje miesto.
    Všetci sme sa predstavili a zvykli si na seba. Sme 

Prvé pocity v novej škole
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veľmi dobrý kolektív a rozu-
mieme si. V škole sa mi hneď 
zapáčilo. Je tu všetko potrebné, 
v každej učebni sú počítače a 
v každej triede máme kvalitné 
vybavenie. K tomu sme ešte 
dostali notebooky a uniformy. V 

škole máme jedáleň, ba aj automat.
    Keď som videla túto školu na prijímačkách, vedela 
som, že chcem ísť sem a neľutujem, že som tu. Verím, 
že to bude len lepšie a lepšie. Máme tu všetko a škola 
je naším druhým domovom. A to doslova.

S. Szegediová (I.H)

veľmi dobrý kolektív a rozu-
mieme si. V škole sa mi hneď 
zapáčilo. Je tu všetko potrebné, 
v každej učebni sú počítače a 
v každej triede máme kvalitné 
vybavenie. K tomu sme ešte 
dostali notebooky a uniformy. V 

M o j e  p r v é  d o j m y  z  n o v e j  š k o l y
    Nadišiel 2. september. Pre niekoho deň ako každý iný, no pre mňa to bol deň veľkého začiatku. Nielen preto, že 
začínal nový školský rok, ale preto, že pre mňa začínal na novej škole. Nová škola, noví spolužiaci, noví učitelia.
    V noci som spala dosť nepokojne a ráno som sa zobudila ešte skôr, ako budík oznámil, že je čas vstávať. 
Počasie vonku nevyzeralo bohvie ako, a tak som sa rozhodla obliecť si nohavice a blúzku, hoci pôvodne som 
mala v pláne šaty. Aj vďaka mame, ktorá bola asi rovnako nervózna ako ja, sme odchádzali z domu už o sied-
mej ráno, takže na „tvári miesta“ sme boli medzi prvými. Napriek tomu, že bolo dosť chladno, potila som sa 
ako v lete. Hoci to tak spočiatku nevyzeralo, cez mraky na oblohe sa začalo predierať slniečko a dvor pred 
školou sa pomaly zapĺňal. Žiaci postávali v skupinkách a živo diskutovali, zrejme o zážitkoch z prázdnin.
    Upútali ma hlavne dievčatá v rovnošatách, ktoré boli veľmi elegantné. Z predstáv o tom, že čoskoro bu-
dem chodiť rovnako vyobliekaná aj ja, ma vytrhol hlas z reproduktora. Éterom zneli naše mená a my sme sa 
mali zoradiť podľa tried. Keď zaznelo to moje, mame sa asi zdalo, že nereagujem dostatočne rýchlo, a tak ma 
„mierne“ popostrčila vpred.
    Dostala som sa do triedy I.H pána učiteľa Fedora, ktorého som si pamätala ešte 
z Dňa otvorených dverí. Po úvodnom privítaní a slávnostných príhovoroch sme sa 
mali presunúť do tried. Tá naša sa nachádzala na druhom poschodí. V triede nás bolo 
len devätnásť, päť chlapcov a štrnásť dievčat. Niektorých som poznala len z videnia, 
iných vôbec, ale dúfam, že postupom času sa z nás stane dobrý kolektív.
    Mala som také zvláštne pocity, asi normálne z nového a neznámeho. Pocit smútku, 
že to už nie je moja stará trieda a moji starí spolužiaci. Pocit strachu, ale zároveň ra-
dosti z toho, čo práve začína. Nervozita, obavy, zvedavosť a ešte kopa iných pocitov, 
aké máva asi každý, kto práve skončil základnú školu a nastupuje na strednú. Triedny 
pán učiteľ na mňa urobil dobrý prvý dojem a myslím, že si budeme rozumieť. Dal nám 
svoje telefónne číslo a povedal, že sa na neho môžeme kedykoľvek a s čímkoľvek obrátiť. Previedol nás po 
škole, ukázal nám, kde máme šatne, kde sa nachádza jedáleň a ako sa máme „odpípnuť“ pri vstupe do školy. 
Aj ostatní učitelia sa mi zdali byť príjemní a milí.
    Niektorí budú určite prísni, ale tak je to asi všade. Budú nám chcieť odovzdať čo najviac vedomostí a 
pripraviť nás do života aj do ďalšieho štúdia čo najlepšie.
    Budova školy pôsobí majestátne, vidieť ju až z hlavnej cesty. Triedy a odborné učebne sú vybavené interak-
tívnymi tabuľami a modernými vyučovacími pomôckami. Aj toto bol jeden z dôvodov, prečo som sa rozhodla 
študovať práve tu. Navyše, ako študenti informatiky dostaneme notebooky a máme možnosť používať inter-
net, čo tiež nie je bežné všade. Nakoniec nás ešte pomerali na rovnošaty, dostali sme učebnice a rozvrh hodín 

a môj prvý deň v novej škole sa tým skončil. Doma 
ma už netrpezlivo čakali rodičia, ktorým som mu-
sela podrobne porozprávať, ako to celé prebiehalo.
    Zajtra ma čaká nový deň, nové zážitky, možno pár 
ťažkých chvíľ. Viem, že nie každý deň bude „pre-
chádzka ružovou záhradou“. Aj napriek tomu sa 
však na to teším a verím, že nakoniec všetko zvlád-
nem. Za možnosť študovať práve na Súkromnom 
gymnáziu v Lopeji ďakujem všetkým, ktorí mi tak 
poradili. Budem sa snažiť ich ani seba nesklamať. 

S. Rapčanová (I.H)
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Prvý deň v škole
    Prišiel koniec prázdnin a mňa 
chytali stresy. Blížil sa druhý 
september a nástup na strednú 
školu. Bola to pre mňa úplne 
nová vec. Nevedela som, do 
čoho idem a aké to tam bude. 
Tie typické otázky, či zapadnem, 
či to budem zvládať. Nastal ten 

deň a na všetko som odpovede dostala.
    Ráno som prekvapivo vstala bez problémov. Bolo 
chladno, ale ja som to chcela mať dobre zladené, tak 
som si dala sandálky a radšej som vymrzla. Nahodila 
som modré sako, chcela som byť za slušnú. Do školy 
ma viezla krstná. Pred školou ma už čakala kamarát-
ka a vydali sme sa na dvor. Dostala som strach z 
toľkých nových tvárí, starších žiakov  a z nového 
prostredia. Prečítali naše mená a ja som sa zaradila 
k mojej triede. S novými spolužiačkami sme sa zo 
začiatku nerozprávali. Príhovor nebol dlhý a my sme 
sa pobrali do budovy školy.
    Pekne moderne zariadená budova dýchala novo-
tou. To sa mi na škole páčilo. Ako sme kráčali do 
triedy, na druhé poschodie, samozrejme som zakop-
la. V triede nám pán učiteľ triedny povedal základné 
informácie o sebe a škole. Rozdal nám svetríky, 
kravaty a karty, s ktorými nás naučil aj robiť.
    Predstavovanie nebolo zdĺhavé, a tak nám ostal 
čas aj na prehliadku po škole. Našli sme naše 
skrinky, jedáleň a kabinet triedneho učiteľa.
Naša prehliadka skončila v klubovni, kde nás pome-
rali na naše uniformy. Počas merania uniforiem sme 
sa rozprávali so spolužiačkami a vedela som, že 
som spoznala nové kamarátky. 
Po meraní sme sa rozlúčili v 
triede a pomaly sa pobrali von 
zo školy. Ešte sme vyskúšali 
kartičky, či fungujú pri odchode. 
Zavolala som mame, aby po 
mňa prišla. 
    Ako som kráčala po tých 
dlhých schodoch, tak som 
premýšľala, že toto bude miesto, 
kde budem chodiť najbližšie 4 
roky a že som si vybrala dobre. 
Dúfam, že nikoho nesklamem a 
že to s touto školou dotiahnem 
ďaleko.   

L. Filipiaková (I.H)

    
chytali stresy. Blížil sa druhý 

nová vec. Nevedela som, do 
čoho idem a aké to tam bude. 
Tie typické otázky, či zapadnem, 
či to budem zvládať. Nastal ten 

Môj prvý deň na strednej škole
Môj prvý deň na strednej škole bol zaujímavý. Ráno 
som vstal okolo piatej, lebo som nemohol spať. Bol 

som zvedavý a zároveň nervózny, ako to bude na 
strednej škole. Keď som prišiel do areálu SG ŽP, môj 

prvý pocit bol „fú“ - Čo bude ďalej!
Pomaly som našiel spolužiakov, s ktorými som 

chodil na základnú školu a začali sme sa navzájom 
pýtať, čo si kto myslí o novej škole. Zhodli sme sa 

na jednom, je to pre nás 
nový začiatok v novej škole 

a s novým kolektívom.
Keď som vstúpil do dverí 

novej triedy s novými 
spolužiakmi, tak to bolo 

super, začali sme sa navzá-
jom spoznávať. Po čase, 

keď nervozita opadla, sme si 
vypočuli informačné povely 

a školský poriadok (trochu nuda). Dostali sme nové 
knihy a šli sme sa merať na obleky. Bolo tam strašne 

veľa študentov a všetci sa predbiehali. Začal som 
byť netrpezlivý, lebo bolo  už veľa hodín a čakali ma 

kamaráti.
Ale  zrazu všetko prebehlo rýchlo a šiel som domov. 

Keď som prišiel domov, začal som rozprávať, ako 
bolo v škole. Bol som vytešený a pripravený na ďalší 
super deň v super škole a so super žiakmi a učiteľmi.

J. Bučko (I.H)
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Moje prvé pocity z novej školy

    Tak ako každý z nás aj ja som sa bála novej školy. Dovtedy som bola v prostredí, 
no ktoré som bola zvyknutá. Každé ráno som vídala tie isté tváre mojich spolužiakov 
a  učiteľov. No aj dobré časy na základnej škole sa raz museli skončiť a prišiel čas 
nastúpiť na strednú školu.
    Vybrala som si SG ŽP. Pamätám si na prvý deň v škole len veľmi matne. Bola som 
totižto vystresovaná, no aj tak som sa tešila na nové tváre a iné prostredie. Čakala 
som, ako aj ostatní žiaci, na parkovisku a dlhú chvíľku som si krátila pozeraním na 
budovu novej školy a rozhovorom s mojimi  bývalými spolužiakmi, ktorí si vybrali 
iný odbor, ako ja.

    Postupne po schodoch schádzali učitelia a začali volať mená žiakov a rozdeľovali ich do skupiniek. Keď 
som započula svoje meno, len zmätene som sa predierala cez dav ľudí a zaradila som sa aj ja. Opatrne a zveda-
vo som si obzerala svojich nových spolužiakov a nebola by som to ani ja, keby som sa s niekým nedala hneď 
aj do reči. Nebola som však jediná, kto sa tváril, akoby mu niekto zjedol raňajky a ja som sa tomu len smiala.
Otočil sa k nám aj náš nový triedny učiteľ, ktorý nás musel hneď aj upozorniť, aby sme počúvali, keď niekto 
prednáša príhovor. Potom sme sa presunuli do triedy. Posadali sme si do lavíc a skoro všetci ticho sedeli a 
pozerali po triede, len ja s novou spolusediacou sme sa smiali.
    Videli sme sa síce prvý raz, no to nám vôbec neprekážalo. Potom prišiel triedny, ktorý nás oboznámil s tým, 
ako to na novej škole chodí. Rozdal nám kľúčiky od skriniek a neskôr sme sa presunuli aj do klubovne, kde 
nás odmerali na uniformy. No na všetky detaily si dopodrobna nespomínam.
    Potom nás pustili domov a všetci sme sa rozbehli na inú stranu. Na tento stresujúci deň však nikdy 
nezabudnem. Bol plný zmiešaných pocitov, no nakoniec som rada, že som spoznala toľko nových kamarátov.

N. Mušková (I.H)
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Príbeh
     Ján sa posadil na starý vŕzgajúci gauč, privrel oči a ponoril sa do víru vlastných myšlienok. Práve dnes by 
mal oslavovať svoje 80. narodeniny, ale on namiesto toho sedí sám v obývačke pri televízore. Staroba je už 
raz taká. Vonku sa začína pomaly stmievať, počuť iba krik chlapcov, hrajúcich na ulici 
futbal. Pozrie sa na svoje pokrivené prsty a spomína.
     Ján bol vtedy mladý 18-ročný mladík, plný sily a chuti do všetkého, čoho sa chytil. 
Spolu s partiou kamarátov vystrájali celé dni a noci. Tak tomu bolo aj v ten deň, práve 
na jeho narodeniny. Bola to sobota, nie však taká, ako každá. Konal sa dávno dohod-
nutý futbalový zápas proti susednej dedine. Ján, rozcvičený, kapitánska páska na ľavej 
ruke a s postrehom orla športový postoj v bráne. Výsledok závisí aj na jeho postrehu. V 
prvom polčase veľa roboty nemal. No v druhom im už od začiatku dali pocítiť značnú 
prevahu. Najväčšia šanca súpera však prichádza v okamihu, keď Ján jedným okom 
žmurká na svoju lásku na tribúne. Útočník sa dostáva cez dvoch obrancov a ocitá sa 
sám pred bránou s Jánom. Už je neskoro. Ján zapojil do toho všetky svoje zmysly a snaží sa zo súperovej tváre 
a nôh vyčítať čo najviac. Z troch metrov strieľa, lopta sa krúti a mieri do ľavého horného rohu. Ján vyskočil 
najviac, ako vedel, zavrel oči a letel vzduchom. Publikum na chvíľu stíchlo a Ján cítil bolesť. Keď otvoril oči, 
všetci sa tešili, asi to chytil. Necítil si však ľavú ruku. V tom okamihu sa pre neho zápas skončil. Vychytal svoj 
najdôležitejší zápas v živote, ale stálo ho to zlomenú ruku. Spoluhráči dokázali v poslednej minúte streliť gól 
a on sa stal hrdinom so sádrou na ruke. 
     Vtom z vonku zaznel zvuk rozbitého skla, a to ho vrátilo do prítomnosti. Ruka ho už nebolí, len keď sa 
mení počasie, ale ten pocit hrdinu v ňom ostal dodnes.                                                              P. Fraňo (III.G)

   Svet sa zmenil. Tretia svetová vojna všetko zmenila. 
Atómové bomby zmenili tvár sveta.  Na povrchu sa 

nedalo už  žiť. Zostala tam takmer 
púšť, kde iba máloktoré živočíchy 
sa dokázali prispôsobiť. Radiácia 
by bola pre človeka smrteľná, 
preto sa ľudia, ktorí prežili, 
uchýlili do podzemných krytov. 
Krytov nebolo veľa. Každý, kto 
mal šťastie a nezomrel, žil tu v 
biednych podmienkach. Tisíce 

ľudí sa tlačili v jednom kryte.  Krytov na Zemi bolo len 
niečo okolo stovky. Každý z nich mal rádio, ktorým 
sa dorozumievali. Nemali žiadne moderné výdobytky 
ako v čase pred vojnou. Boli odkázaní na seba a na svoj 
vlastný um.
    Ľudia nedokázali pochopiť, ako ich predkovia mohli 
niečo také pripustiť. Vedeli o tom len veľmi málo, a to 
z kníh, ktoré sa zachovali. Knihy opisujúce život pred 
dvadsiatimi až tridsiatimi rokmi boli zaujímavé. Keď v 
nich listovali, dozvedali sa, ako svet vyzeral predtým. 
Modrá priezračná voda v potokoch, zelené lesy plné 
života, modrá obloha. Tak vyzerala zem pred katastro-
fou. Nie ako teraz. Zeleň tu ani nebola, len sem-tam 
vykúkal mach a iné odolné “plevele”. Namiesto onej 
priezračnej vody tu tiekli potoky mŕtvych rýb. Čerstvý 
vzduch, ktorého bolo kedysi dostatok, už nebol. Všade 
sa rozprestieral zelený páľavý dym.
    V kryte číslo 65 už dochádzalo jedlo. Preto sa 
rozhodli, že zostavia päťčlenný prieskumný tím, ktorý 
sa vydá na povrch, aby sa presvedčil, či je to naozaj 
také zlé. Len čo otvorili dvere krytu, neverili vlastným 

očiam. Po Zemi sa prechádzali zvláštne mechanické 
tvory. Merali dva metre, ich sivé brnenie a tri modro 
svietiace oči napovedali, že ich človek nevyrobil.
    Android podišiel k skupinke ľudských prieskum-
níkov. Povedal im, že prišli zo vzdialenej planéty, tiež 
ako prieskumníci. ,,Prichádzame v mieri, prišli sme 
sem hľadať organické vyspelé bytosti. Prichádzame z 
planéty Nexus. Ak chcete, môžete ísť s nami.‘‘ Ľudskí 
prieskumníci len udivene hľadeli. Dozvedeli sa aj to, 
že už kontaktovali i iné kryty, z ktorých zachránili 
ostatných obyvateľov.
    Android im medzitým vyrozprával, kto ich 
skonštruoval. Po niekoľkých hodinách, čo sa zmobi-
lizovali obyvatelia krytov, začali nastupovať do ich 
vesmírnej lode. Tá ich odviezla na ich planétu. Tam 
to bolo úplne iné ako na Zemi. Príroda hýrila rôzny-
mi farbami a netypickými zvieratami. Ľudia, čo prišli 
na planétu Nexus, boli prekvapení pohostinnosťou 
mimozemšťanov. Boli veľmi podobní ľuďom. Mali 
dve nohy i ruky, guľaté hlavy a ich výška presahovala 
tú ľudskú. Merali tri metre. Nejeden sa milo usmieval. 
Ľudí prijali medzi seba ako rovnocenných. Keďže táto 
vyspelá civilizácia vlastnila nejednu planétu, rozhodla 
sa, že venuje jednu ľuďom. Tá bola podobná Zemi 
spred apokalyptickej udalosti. Mala modré oceány, 
lesy plné zelene, akoby to bola tá ich z minulosti. 
Vďačne ju prijali a prebývali na nej dodnes. Ako ná-
jomníci museli mimozemskej civilizácii odvádzať časť 
úrody, ktorú vypestovali.
    A tak  ľudstvu svitla nová nádej pre budúcnosť. Teraz 
začali žiť v symbióze s prírodou, ako ich to naučili ich 
záchrancovia.                                 T. Podhorec (III.G)

Retrospektívna poviedka
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Rozhovor s Patrikom Halgašom,

žiakom IV.B triedy, Majstrom Slovenska v motokrose.

1. Patrik, oboznám čitateľov časopisu s druhom 
športu, ktorý robíš, s jeho názvom.
Názvov pre šport, ktorý robím je viac, pretože to závi-
sí od trate a podujatia, na ktorom sa zúčastním. Ne-
jazdím len motokros, ale aj countrycross alebo enduro.

2. Ide o náročný druh športu?
Ide o veľmi ťažký druh športu, pretože je dosť fyzicky 
ale aj fi nančne náročný. Tiež je to nebezpečný šport, 
ktorý si vyžaduje tvrdú prípravu, ale ako sa vraví: 
„Ťažko na cvičisku, ľahko na bojisku.“ Po tvrdej 
príprave človek dosahuje lepšie výsledky, a to vždy 
poteší.

3. Ktorý pretek si najviac ceníš?
Nie veľa ľudí vie, že som mal možnosť tento rok 
absolvovať jeden z najväčších pretekov sveta, a to 
6-dňové maj-strovstvá sveta v Taliansku – Sardí-
nii (ISDE  

6-days). Jazdilo sa 6 dní. Za jeden deň  sme najazdili cca 250km, bolo 
to dosť fyzicky namáhavé. Mojím hen-
dykepom nebola len vyčerpanosť, ale 
aj ešte poriadne nedoliečené zranenie 
zlomenej päty, mal som v nej šesť 
drôtov, s ktorými jazdiť nebolo vôbec 
ľahké (bolesť). No aj napriek môjmu 
zraneniu a vyčerpanosti som to zvlá-
dol, skončil som umiestnením  na 105 
mieste z celkového počtu 620 jazdcov,  
pričom záverečný motokros v triede 
E3 junior som vyhral. A práve tieto 

preteky pre mňa znamenali veľmi veľa a považujem ich za doteraz 
najväčší úspech v mojom živote. 
Tiež som si odtiaľ priniesol veľa skúseností a určite by som chcel tieto 
preteky ešte absolvovať. V roku 2015 by sa mali uskutočniť aj u nás na 
Slovensku. Dúfam, že sa mi podarí na nich nominovať a ak áno, rátam 
tiež s vašou podporou. 

4. Mohol by si čitateľom časopisu priblížiť 
svoje úspechy v tomto športe na Slovensku?
V roku 2012 som sa zameral hlavne na motok-
ros, kde som sa umiestnil v seriáli MX Tour 
na 1. mieste (Vyštuk, Myjava, Sikenica, Žilina, 
Ješkova Vec, Skýcov), ďalej na seriáli SG Fix 
Cup 1. miesto (Beckov, Vyštuk, Sverepec, 
Veľké Uherce) a BAMU Endurocross Brezno 
1. miesto.
V roku 2013 som nemal možnosť zúčastniť 
sa na mnohých podujatiach, pretože som mal 
počas tohto roka dva vážne úrazy. Tento rok 
som absolvoval len päť majstrovstiev Sloven-
ska, kde som sa umiestnil vždy do prvej trojky 
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a pomedzi to som šiel aj Majstrovstvá Európy, kde 
som sa zúčastnil na 3. a 2. mieste.

6. O náročnosti športu svedčia aj úrazy, ku ktorým 
si prišiel. Čo sa vlastne stalo?
 Keďže tento šport je dosť nebezpečný a často sa 
jazdci zrania, ani ja nie som výnimka.
Mal som len niekoľko úrazov, ale nebudem vám 
vravieť o všetkých, lebo by to bolo na dlho a väčšinu 
si nepamätám, pretože viackrát som mal aj menši 
otras mozgu (3x). Za moje najväčšie úrazy pokladám 
zlomenú pätu a puknutú panvu. K zlomenej päte som 
prišiel v Brezne na pretekoch v tréningu, kde som 
neodhadol dĺžku lavice a dopadol som do protisvahu 
ďalšej lavice. Letel som cca 8 m do výšky a necelých 
50 m do diaľky. K puknutej panve som prišiel v 
Družstevnej pri Hornáde (KE). Krížami som dopadol 
na peň stromu.

8. Plánuješ sa tomuto športu venovať aj v budúc-
nosti? Aké ambície máš? Čo v ňom chceš dosiahnuť?
Určite sa mu budem venovať aj naďalej. V tomto roku by som chcel odštartovať sezónu Majstrovstvami 
Slovenska a tiež sa zúčastním MS v triede Junior v motokrose a podľa fi nancií sa uvidí, čo bude ďalej. Chcel 
by som sa zúčastniť aj Majstrovstiev Európy niekde v zahraničí, mojím ďalším cieľom v tomto roku je opäť 
štartovať na Majstrovstvách sveta v Argentíne tak, ako v minulom roku v Taliansku a dosiahnuť tam ešte 
lepšie výsledky.

9. Čo by si odkázal čitateľom časopisu Lopejík?
Pokiaľ vás tento šport baví, určite sa mu venujte. Naučí vás byť nielen  cieľavedomým ale aj zodpovedným. 
Pretože to nie je len o frajerine, treba myslieť aj na to, že v cieli vás nečaká len pohár ale aj vaši blízki. Treba 
byť zodpovedný a myslieť aj na svoje zdravie a nie byť za každú cenu prvý. 

Redakcia časopisu Lopejík ďakuje za rozhovor.

Moje curriculum vitae
    Stalo sa to v roku 1998, aby som bol presný, 27. marca, tesne po pol deviatej. Po celej breznianskej 
nemocnici sa ozval hrôzostrašný krik. Áno, bol som to ja. Neviem prečo, ale moji rodičia mi dali meno Brian 
Ďurčenka. Meno pre drsného muža.
    Bol som malý, zdatný chlapček. Občas aj „zlatučký“, ako mi hovorili. Ale potom sa stalo niečo hrozné. Môj 

prvý zločin. Nechcel som to spraviť, ale zatiahli ma do toho moji priatelia. Mal som 2 
rôčky, keď mi to našili. Odsúdili ma na 4 roky nepodmienečne. Ten ústav nazvali mater-
ská škôlka. Bol to pre mňa šok.
    Začal som v tom lietať zase. Štyri roky plánovania úteku prešli ako voda. Mňa a mojich 
priateľov za naše výtržnosti, väzenské bitky a hlavne za to, že sa nám trom ako jediným 
podarilo ujsť, tak nás preradili do ústavu, ktorý sa nazýva škola. Len škola a nič viac.
    Bolo to oveľa horšie, ako ten starý ústav. To bola jedným slovom basa. Nevedel som si 
zvyknúť na ten tvrdý móres, žiadne hry a ani spánok poobede. Vedel som, že najbližších 
9 rokov sa mi nepodarí výsť. Tak som sa začal zaujímať o šport. Hneď, ako som okúsil 

chuť futbalu, vedel som, že budem hviezda.
    Po rokoch ma presunuli do nápravnovýchovného ústavu v Brezne, tam sa hral už futbal profesionálne. Štyri 
roky s futbalom je ako nič. Pustili ma za dobré správanie. Veľa mi toho ešte nenašili. Bol som voľný ako vták.
Po dvoch mesiacoch ma opäť zlapali. Dostal som ďalšie štyri roky. Prečo som to zase spravil? Ale teraz to už 
bude ľahšie. Možno, mi dovolia aj zmaturovať. Dosť som už sedel.  Chcem byť lepším človekom a podarí sa 
mi zaradiť sa do spoločnosti. Dúfam, že moja rodina bude na mňa hrdá. 

Brian Ďurčenka (I.B)
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Naša Tanečnica

    Moje meno je Anna Mária Ridzoňová a som žiačka I.H triedy. Už od 13 rokov sa venujem tanečnému 
športu, ale profesionálne som sa mu začala venovať v pätnástich. Počas môjho tancovania som pre-
striedala už troch tanečných partnerov, kým som sa dostala k tomu správnemu, s 
ktorým sa mi darí. V trinástich som absolvovala súťaže za Junior II Hobby, kde 

som vyhrala 3 zlaté medaily.
    Po dlhšej pauze som sa rozhodla zmeniť part-
nera a po niekoľkých mesiacoch trénovania sme 
sa spolu zaregistrovali do Slovenského zväzu 
tanečného športu. Naša prvá súťaž sa konala 8. 
decembra 2012, kde sme sa z 13 párov umiestnili 
vo finále na 4. mieste v kategórii Dospelí D LAT.
    O týždeň na to sme odcestovali do Bratislavy, kde sa začali naše 
prvenstvá. Takto to išlo každý týždeň, avšak stále v iných mestách. Na-
koniec sme v marci v Žiari nad Hronom opäť prvým miestom obhájili 
postup do vyššej výkonnostnej triedy Dospelí C LAT.
    Začiatky boli síce finálové, ale najlepšie miesto bolo piate. Po let-
ných prázdninách sa však všetko zmenilo. V septembri, 16. 9. 2013, 
sme sa zúčastnili súťaže Európa Dance Cup v Banskej Bystrici, kde 
sme získali zlatú medailu. O týždeň na to sme to išli skúsiť do Nitry, 
tam sme však skončili na druhom mieste. Pre nasledujúce týždne to už 
boli väčšinou iba zlaté medaily.
    Nakoniec sme tento rok, a zároveň sezónu, ukončili ďalším postu-

pom, tentokrát do kategórie Dospelí B LAT. A mimochodom, zabudla som na tance štandardné. Tam 
ešte stále bojujeme o postup do vyššej kategórie C, avšak nám už chýba len krôčik.
    Tanec nám dáva mnoho skúseností, priateľov, nové poznania a otvára nám dvere do života spoločnosti. 
Tanec je mojou školou života. Tancujem hlavne srdcom a pocitom, ktorý ma ženie postaviť sa na par-
ket a predviesť ľuďom, čo dokážem. Budem sa mu venovať aj naďalej a snáď za tieto nasledujúce 
štyri roky dosiahnem aj najvyššiu výkonnostnú svetovú triedu S LAT, v ktorej sa stretávajú už len tí 
najlepší. Držte mi palce!                                                                                A. M. Ridzoňová (I.H)
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Brokolica veľmi zdravá, 
vápnika nám veľa dáva,
keď si dáme banánik,
doplníme aj horčík. 
Sadru mieša Baďo rád,
steny pláta ako drak,
keď si ruku zlomím zrazu,
dám si sadru proti úrazu.

Pocklan, Duda, Petrík, Ma-
jerník, Badinka, Húdek (II.G)

Išiel som ja do prírody, 
pozorovať živočíšne rody. 
Skončil som tam v mokradi, 
kto ma v práci nahradí? 
Videl som tam aj vážky dravé,
napodiv boli celkom hravé.
Komáre ma cucali,
ovady ma hnevali.
Hmyz ma tu už vytáča,
asi zabijem toho fúzača.
Nechýbali ani motýle,
prežil som s nimi krásne chvíle.

Kováč (I.G)

Bezstavovce sú už známe tváre, 
vozia sa na veľkom fáre. 
Patria tam vošky dravé, 
vývin nepriamy, aj tak sú dravé.
Komár už dva dni z toho kýcha,
či jeho larva vo vode dýcha.

Adrián Kačerík (I.G)

Brokolica tá vápnika veľa má,
banán nám zas horčík dá. 
Naše svaly, nervy horčík chcú, 
na prevenciu infarktu sa pripravujú. 
Tri izotopy vodík vytvára, 
14-krát ľahší ako vzduch býva.
Ako voľný a viazaný ho poznáme,
podľa chuti a zápachu ho nespoznáme.
Grísniková, Straka, Cambel, Hriň, Oravec (II.G)

Hoj, vodík, vodík môjho rodu, 
kto chemickou rukou siahne na tvoju slobodu,
a čo i katión v tom boji divokom,
vybuchuj ty v zlúčenine so vzduchom. 
Si ľahší ako ten vzduch
a stojíš na prvom mieste v tabuľke. 
Si 3-tvarý plyn a choď domov s tým!

Chlepková, Balla, Aschenbrierová,
Hornyák, Úradník, Turčan (II.G)

Básničky na hodinách chémie a biológie

    Filoména bola prosté dievča. Zaľúbila sa však do 
záhadného Malachiáša. Nikto o ňom toho veľa neve-
del a ani ona sama. Jeden deň si išla ľahnúť. Nemohla 
spať a celý čas sa len prevaľovala v posteli. Zrazu ju 
napadla jedna myšlienka. Obliekla sa a šla na cinto-
rín.
    Začalo však pršať a blesky len tak duneli. Zdvihol 
sa vietor a vlasy jej fúkal do tváre. Filoména nevi-
dela vôbec na cestu, ale v diaľke videla nejakú tma-
vú siluetu. Prižmurovala oči, no nič nevidela. V tom 
však vietor utíchol a prestalo pršať. To, čo videla, ju 
ohromilo. Pozerala na Malachiáša, ktorému v očiach 
videla šľahať blesky a krv mu kvapkala po tvári. No 
zrazu počula jeho krik a on skamenel. 
    Vystrašene pozerala na jeho skamenelinu a začala si 

pretierať oči, či sa jej to len nezdá. 
No keď tá socha vôbec nemiz-
la z jej dohľadu s krikom utiekla 
domov.
    Každú noc sa opakovalo, že 
prišla na cintorín a len nemo pozerala na skamenelinu. 
Po týždni už bola z toho psychicky na dne a posledný 
deň v týždni od strachu zdrevenela.
    Na druhý deň ich oboch uvideli dedinčania z Lope-
ja. Okrem toho, že sa nemohli hýbať a ani nič robiť. 
Sochu Malachiáša hodili do Hrona a Filoménu spálili 
vo veľkej peci. Jej dym vietor rozniesol na cintorín. 
Odvtedy vždy, keď dedinčania chodili páliť sviečky, 
počuli Filoménin krik. 

N. Mušková (I.H)

Filoména

Balada
    December, chladná zima. Je šesť hodín ráno a Ondro sa vybral do roboty. Ako každé ráno musí prejsť cez 
cestu, keď sa chce dostať do fabriky.
    Keď je uprostred križovatky, zrazu sa zo zákruty vyrúti Santa Claus na jeho diabolských saniach. Cesta je 
príliš klzká, a tak Santa nedokáže zabrzdiť a Ondra šmykne na ceste. Keďže Santa nedokázal zabrzdiť, On-
drovi prešiel cez pravú nohu a ten prudký náraz mu rozmliaždil nohu. Všetci okoloidúci boli z tohto incidentu 
šokovaní, a tak si nikto nevšimol traktor, ktorý sa rútil oproti nim. Ako inak ani traktor nedokáže zabrzdiť, a 
tak vrazí do Ondra, ktorému následne oddelí trup od spodnej časti tela.
    Celú túto tragédiu sledujú dobré víly. Aby toho nebolo málo, do celej tejto havárie sa zapoja vianoční 
škriatkovia na ich džípe. Ondro už nemal ani najmenšiu šancu toto prežiť. Z jeho hlavy sa stala vianočná 
palacinka. Keďže nie všetko je také, ako sa na prvý pohľad môže zdať, ani Santa nebol tak celkom obyčajný. 
Namiesto  všakovakých darčekov prevážal vo svojich magických saniach na troch kolesách 
trhavinu. Takže Ondríka museli aj z tej klzkej cesty zoškrabovať lopatou.
    Dobré víly zachovali rozum, a tak Ondra nezachránili, pretože za svoj dosť krátky život 
napáchal viac zlého ako dobrého.

B.Faráriková a N. Švantnerová (I.H)
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Vápnik, sranda nemalá,
potrebuješ ho už od mala.
Posilní ti zuby, kosti,
aby si nemal s tým starosti.

Z mäsa ho dosť veľa získaš,
nebudú ti kosti pískať.
V brokolici je ho dosť,
nezlomí sa tebe kosť.

Keď chceš silný, mocný byť,
musíš veľa vajec piť.
Zuby ti vápnik posilní,
budeš sa škeriť noci, dni.

Kvietok, Kvietková, Turňová,
Hiadlovská, Barbierik, Hevešiová (II.H)

Ide pavúk po strome
Ide pavúk po strome a čo vidí... svoju korisť. Bezpochybne dáva pomalé pohyby. Zvuky hlasné sa prírodou 
ozývajú a do uší mušky sa dostavajú. Pavúčik je celkom milý a je ešte v ťažkej chvíli, malú mušku nechytil 
a toľko sa narobil. Muška sa raduje a pavúčik hladuje.                      Čavrnoch, Válek (I.G)
Išiel som ja lesom,

Prechádzka lesom ku vode
stratil som sa so stresom. 
Dostal som sa k mokradi, 
dostal som sa ku vode. 
Bol to výlet ťažký, 
okolo mňa lietali divé vážky. 
Videl som aj lovčíka, 
toho nášho pavúčika. 
Cítil som aj ovady, 
bodali ma do vady.
Cucali ma komáre,

bol som ja už vo vare.
Videl som ja motýle,
sakra, už ma nebavia tieto 
chvíle.
Ešte aby som nezačal jesť 
chrobáky,
bo ma večer budú strašiť 
bubáky.
Končím ja u fúzača,
zas ma tu Čavrnoch vytáča.

Sučák (I.G)

Keď zješ vápniku dózu, 
nehrozí, že budeš mať osteoporózu.
Vápnik pomáha pri tvrdosti kostí,
spraví to všetko sám, nepotrebuje hostí.
Mliečka a zeleninky nie je nikdy dosť,
zdravo sa stravuj, nebudeš mať obéznosť.
Jeho skupina je druhá Á
pri oxidácii elektróny odovzdáva.

Datko, Grexová, Grílli, Makuch,
Kutliak, Češeková (II.H)

Jedna krásna vážka, chcela ukázať 
maličkému komárovi, čo je láska.
Ale komár bez ľútosti, hľadá vhodnú obeť 
a saje krv až do kosti.
Na vážkinej duši strach búši. 
A tak máme pekný záver, keď nám končí 
táto báseň.

Válek (I.G)

Biológia je pekná veda
Biológia je pekná veda,
učiť sa ju stále treba.
Pavúkovce či kôrovce, 
sú to všetko článkonožce.
Planktón vlastne nevidíme,
ale aj tak ho do biológie
začleníme. 

Ryby majú kostru rôznu,
občas sa dostanú aj na Rohoznú.
Zelené rastliny sú producenty, 
kúpime ich za nejaké centy.
O komárovi sa nám ťažko učí,

keď nám večer pri ušiach bzučí. 
Hmyz sa skladá z hlavy, hrude a bruška,
na hlave majú ústny otvor a ušká.
Žaby to sú živočíchy slizké,
dievčatá im nie sú blízke.
Hady sú nebezpečné plazy,
majú aj jedové žľazy.
Biológiu sa radi učíme,
na konci hodiny sa ťažko lúčime.

Lamocký, Kováč (I.G)
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Môj veľký vzor
Pavla Demitru som osobne stretol len raz v živote, no veľa som sa o ňom 

dopočul v médiách, reportážach, knihách i novinách. Často som ho sledoval v 
televízii.
    Pavol bol na prvý pohľad prehliadnuteľný, ako každý iný človek. Nikdy sa 
nesnažil upútavať pozornosť svojím vzhľadom alebo oblečením. Obdiv u ľudí si 
získal predovšetkým hokejovým umením a povahou. Už od malička ho rodičia 

viedli k športu. Chceli z 
neho futbalistu po otco-
vi, no Paľko sa rozhodol pre hokej. Bol vysoký 
183 centimetrov s váhou okolo 90 kilogramov, 
ako stvorený pre post hokejového útočníka. 
K vyšportovanej postave dospel neustálymi a 
tvrdými tréningami v posilňovni i na ľade. Tré-
noval tvrdo a poctivo. Stále sa chcel zlepšovať. 
Vypracoval sa na jedného z najlepších hráčov 
zámorskej NHL a najlepšieho hráča Slovenska. 
Pavol mal vysoké čelo, úzke obočie a hnedé oči. 
Pravým okom však jemne žmúril, pretože v jed-
nom z reprezentačných zápasov ho nešťastne za-
siahol puk práve do oblasti oka. Na hlave nosil 
svoju obľúbenú ošúchanú šiltovku. Za svoje 
športové úspechy ďakoval hlavne svojej rodine 
a manželke Majke, ktorá ho podporovala. Spolu 

mali tri deti, no jedno krátko po narodení zomrelo. Mená svojich detí si nechal navždy zvečniť teto-
vaním na zápästí. Pre svoju rodinu sa vedel vždy rozdať. Paľko bol však veľmi priateľský a obetavý 
človek, preto si ho pamätajú ako čestného a nesebeckého človeka. Pavol pomáhal aj ľuďom, ktorí po-
moc naozaj potrebovali. Zúčastňoval sa rôznych charitatívnych akcií. Bol to človek, čo sa snažil riešiť 
všetky problémy s úsmevom na tvári. Taktiež rád vtipkoval a robil si srandu zo svojho najlepšieho 
priateľa a reprezentačného spoluhráča Mariána Gáboríka. Paľkovi nikdy nechýbalo zdravé sebave-
domie. Rád strieľal góly, no radšej bol, keď na gól prihral. Pavol vynikal aj v letných športoch. Rád 
hral futbal, tenis či golf. Priatelia si ho doberali, že sa nevyzná v jednoduchých domácich prácach, či 
opravách. Vždy mal však okolo seba priateľov, čo mu pomáhali. Paľko sa tešil zo života a hlavne na to, 
ako bude so svojou rodinou po ukončení hokejovej kariéry. Všetko sa však zmenilo v priebehu jednej 
sekundy. 
      Jeho náhla smrť navždy poznačila celý hokejový svet. Dňa 11. septembra sme si pripomenuli tri roky 

od smrti nášho nezabudnuteľného kapitána našej 
hokejovej reprezentácie spolu s tímom Jaroslavľ.

P. Kováčik (II.H)

Zdroj: http://feminity.zoznam.sk/

hokejovej reprezentácie spolu s tímom Jaroslavľ.

Zdroj: http://img.aktuality.sk/
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Rozhovor s Ing. Miroslavou Pindiakovou,

učiteľkou strojárskych odborných predmetov.

1. Žena a strojárstvo – zvláštna kombiná-
cia. Ako ste sa vlastne dostali k odboru, 
ktorý vyučujete?
O tom, že raz budem učiť “strojarinu“ som 
ani nesnívala, pretože som vyštudovala 
priemyselné inžinierstvo a manažment. Ale 
keďže sa mi počas rodičovskej dovolenky 
naskytla možnosť pracovať, tak som to skúsi-
la! Priznám sa, že som ani netušila, že budem 
učiť predmety ako strojníctvo, technológia, 
mechanika atď... Začiatky boli ťažké! Keď 
som nastúpila, dcérka mala len 9 mesiacov. 
Väčšinu predmetov, ktoré som vyučovala 
som sa musela po večeroch učiť aj ja! Ale 
neľutujem!  Myslím si, že technický rozhľad 

a technické vzdelanie má v praxi oveľa väčší význam a uplatnenie, ako napr. práca s počítačom, pretože s 
počítačmi už dokážu narábať aj škôlkari. 

2. Aký názor máte na postavenie ženy v súčasnej spoločnosti a súčasnom IKT svete?
Zaujímavá otázočka! Podľa môjho názoru sú ženy aktívnejšie a nápaditejšie. Pracujú už skoro vo všetkých 
oblastiach a mnohé už dokázali, že sú samostatné a fi nančne nezávislé.

3. Uľahčili počítače a informačné technológie 
ľuďom 21. storočia život?
Na túto otázku by sa dalo dlho diskutovať, či nám 
život uľahčili, alebo nie. V určitých oblastiach 
áno, v iných nie! Najviac ma prekvapuje, že žiaci  
popri toľkom čase strávenom  na počítači už po-
maly nevedia písať písaným písmom. Niektorým 
to robí značné problémy. A ešte k tomu sa uvažuje 
o zrušenie výučby písaného písma! To by bola 
podľa mňa veľká škoda a hlúposť.

4. Ako dlho pôsobíte na SSOŠH ŽP? a 
Kde ste pôsobili predtým?
Na škole pôsobím už piaty rok a som rada, že som 
súčasťou práve tohto pedagogického kolektívu, 
v ktorom je veľa ochotných a srdečných ľudí a s 
ktorým občas zažívam kopec žartíkov a zábavy. 
Predtým som učila na SOU Brezno, v súčasnosti 
je to Spojená škola Brezno.
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5. Máte radi prácu so študentmi?
Svoju prácu mám rada, aj napriek tomu, že je často 
namáhavá a vyčerpávajúca. V súčasnosti rodičia na  
svoje deti nemajú čas, snažia sa im síce dať všetko, 
čo si želajú,  ale oni si to nevážia. Nemajú žiadny 
rešpekt, zodpovednosť a úctu či už voči okoliu alebo 
svojim blízkym.

6. Okrem strojárstva učíte aj ekonomiku. Neza-
sahuje v súčasnosti tento fenomén do životov ľudí 
až príliš a kruto?
Tento školský rok ekonomiku neučím ako pred-
chádzajúce roky, ale ekonomika je všade okolo 
nás. V septembri som ukončila školenie ohľadom 
fi nančnej gramotnosti, ktorá je v súčasnosti na níz-
kej úrovni. Ľudia sa nevedia správne rozhodovať, 
pretože si nevedia porovnať produkty a vybrať ten správny - pre nich výhodnejší a zbytočne utrácajú ťažko 
zarobené peniaze.  

7. Máte radi predmety, ktoré učíte? Skúste sa nám z nich vyznať.
Tak toto je zaujímavá otázka, pretože my, odborní učitelia, učíme skoro každý rok niečo nové. Zo začiatku 
ma niektoré predmety potrápili, ale časom som sa s nimi skamarátila. Nevýhodou je nedostatok aktuálnej 
odbornej literatúry a učebníc. Keďže veda a technika napreduje, musíme aj mi napredovať, zhromažďovať 
najnovšie informácie a  využívať súčasné trendy vo výučbe. Najnovšie sa venujem kresliacemu programu 
SolidWorks, ktorý je v porovnaní s klasickým kreslením a rysovaním hračkou. Len sa treba naučiť, ako ho 
správne používať. 

8. Aký názor máte na vyučovanie prostredníctvom informačných a komunikačných technológií?
Môj vzťah k využívaniu IKT je kladný. Interaktívne cvičenia a práca na počítači žiakov baví, ale niekedy mám 
pocit, že čím viac vedomostí a ich čo najjednoduchšia interpretácia nemá u žiakov taký efekt, ako by sme 
očakávali. Žiaci sa nevedia orientovať v literatúre, neovládajú ani len malú násobilku, vôbec nevedia pracovať 
s literatúrou a o ich pravopise a čitateľskej gramotnosti ani nehovorím. 

9. Ako trávite vianočné sviatky?
Vianoce trávim v kruhu rodiny a najbližších.

10. Čo by ste odkázali čitateľom a čitateľkám časopisu Lopejík?
Čitateľom a čitateľkám  prajem krásne a pokojné Vianoce, v kruhu svojej rodiny a priateľov. Veď Vianoce 
sú sviatky pokoja a porozumenia. Venujte čas tým,  ktorým na vás záleží, pretože spoločne prežité chvíle sú 
nenahraditeľné a nezabudnuteľné!

Redakcia časopisu Lopejík ďakuje za rozhovor.
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KRÁSA REGIÓNU VO FOTOGRAFIÁCH

     Na nasledujúcich stranách sa s vami, milí čitatelia časopisu Lopejík, podelí bývalá 
žiačka SG ŽP, Lenka Kolajová, o svoje videnie nášho krásneho HOREHRONIA.



Lopejík

3737



38

Lopejík
Anekdoty o slovenských spisovateľoch

Jozef Ľ. Holuby s Michalom Boorom a Ľudovítom Piffkom sa vybrali do Brezna
V auguste 1858 vybral sa Jozef Ľ. Holuby s Michalom Boorom a Ľudovítom Piffkom 
do Brezna k administrátorovi superintendencie Jánovi Chalupkovi, skladať kandidatickú 
skúšku. Ako vkročili do Chalupkovej izby a zazreli jeho vysokú, vážnu postavu, neboli 
by ani verili, že toľko humoru a satiry vystalo z neho. Chalupka ich privítal: „Vítajte, vy 
traja králi! Len mi teraz povedzte svoje mená.“ Usadil ich, dal každému do ruky grécky 
Nový zákon a povedal: „Môžeme začať.“ Dal im viacej otázok, potom im dal prekladať 
evanjelium z gréčtiny do latinčiny, hoci dobre vedel, že nikdy v živote ani latinsky, ani 
grécky kázať nebudú. Bol s nimi celkom spokojný a po skúške povedal: „Už som dávno 
nemal takých kandidátov, ktorí by toľko grécky a latinsky boli vedeli!“ Keď im oddal 
svedectvá, stratila sa prísnosť z jeho tváre, sadol k fortepiánu, všetci spievali národné 
piesne a milo sa pobavili.

***
V Hornej Lehote bola kanonická vizitácia
V Hornej Lehote bola kanonická vizitácia. Po odbavenej práci a po spoločnom obede 
poprosil superintendent Dr. Gustáv Szeberényi Chalupku, aby zarečnil niektorú zo svo-
jich básní.
Chalupka s veľkým dôrazom zarečnil „Mor ho!“. Báseň urobila na všetkých prítomných 
veľký dojem, ale najväčší na Antona Radvanského, župana, ako gener. dozorcu ev. cirkvi na vizitácii prítomného. Tento najprv 
žasol na spádoch básne, na stolci svojom robil pohyby, gestá veľkého vnútorného pohnutia, a keď báseň stupňovala sled deja 
a junač hrmela na pyšného cára, vtedy vstal, akoby ho bolo vyhodilo a stál vztýčený, kým rečník nedokončil. Chválorečiam 
nebolo konca kraja; hneď, ako došiel domov, kúpil si básne Chalupkove a nosil ich všade, po Turci, po Pešti vo vrecku. Taký 
účinok mala Chalupkova báseň na starého odrodilca Radvanského.

***
Jedného rána, dosť zavčasu, išiel Samo Chalupka na prechádzku dedinou
Jedného rána, dosť zavčasu, išiel Samo Chalupka na prechádzku dedinou, cestou od lehotskej fary nadol vedúcou. Proti nemu 
šiel pastierik, knísavo počaptávajúc nahor a pomrmlávajúc si spevavo nejakú pesničku, z ktorej Chalupka, keď sa stretnúť mali, 
vyrozumel tieto slová:
„Keď som pásol na poľani, snilo sa mi na svitaní.“
Vtom sa stretli a pastierik, nepozerajúc hore, búšil sa do Chalupku, ktorý sa ho — zľaknutého — opýtal:

„Čože sa ti to snilo?“
„Jaj nič, prosím ponížene, pán tatík!“
V tom okamihu utkvel Chalupkovi v mysli predmet a on hned na prechádzke, ex 
abrupto, vybásnil báseňku, v jeho spevoch pod nadpisom „Sen“ uverejnenú.

***
Matej Bencúr ako učiteľ v Jasenovej potrestal horárovho Janka
Matej Bencúr ako učiteľ v Jasenovej potrestal horárovho Janka pre akési pestvo. 
Horár príde do školy, čiapku na hlave a začne sa vadiť na pána rechtora, že on jeho 
chlapca nechová, že mu zakazuje biť Janka a podobne. Bencúr ticho vyvolá Janka:
„Janko, syn môj, ako poriadni ľudia majú prísť do domu?“
Janko: „Tak, že majú najprv zaklepať na dvere a keď sa im ozvú, že voľno, majú si 
čiapku dolu vziať a pekne sa pokloniť.“
Rozzúrený horár, ako mu syn diktoval, vzal čiapku s hlavy a povedal:
„Dobrý deň vinšujem, pán učiteľ, nech mi nemajú za zle, že som tak prišiel; veď i ja 
potrescem svojho Janka, keď zaslúži.“ A bolo dobre.

***
Keď vyšla Kukučínova „Rysavá jalovica“
Keď vyšla Kukučínova „Rysavá jalovica“ v kalendári, nikto nevedel, kto to napísal, 
ale v Jasenovej vedeli, že to niekto z ich obce musel napísať, lebo sa mnohí tam 

poznávali. Najmä sa hrozne hneval Krt, ktorý sa však v Jasenovej inak menoval. Zastrájal sa, že keď Bencúr domov príde, 
kosti mu doláme, že živý nebude. Po čase prišiel Bencúr domov a milý Krt, ktorý sa vybral s hrubou palicou, že však po-
stretne Bencúra, keď sa s ním stretol, sklopil oči a pokorne, zahanbene sa mu pozdravil. Či i zatým pil, kronika mlčí. Ale pred 
spisovateľom Bencúrom mal potom vždy veľký rešpekt.

Z knihy:
Dr. Ján V. Ormis: Zo života slovenského. Liptovský Sv. Mikuláš: Tranoscius, 1933.
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Matej Bencúr ako učiteľ v Jasenovej potrestal horárovho Janka
Matej Bencúr ako učiteľ v Jasenovej potrestal horárovho Janka pre akési pestvo. 
Horár príde do školy, čiapku na hlave a začne sa vadiť na pána rechtora, že on jeho 
chlapca nechová, že mu zakazuje biť Janka a podobne. Bencúr ticho vyvolá Janka:
„Janko, syn môj, ako poriadni ľudia majú prísť do domu?“
Janko: „Tak, že majú najprv zaklepať na dvere a keď sa im ozvú, že voľno, majú si 
čiapku dolu vziať a pekne sa pokloniť.“
Rozzúrený horár, ako mu syn diktoval, vzal čiapku s hlavy a povedal:
„Dobrý deň vinšujem, pán učiteľ, nech mi nemajú za zle, že som tak prišiel; veď i ja 
potrescem svojho Janka, keď zaslúži.“ A bolo dobre.

Keď vyšla Kukučínova „Rysavá jalovica“
Keď vyšla Kukučínova „Rysavá jalovica“ v kalendári, nikto nevedel, kto to napísal, 
ale v Jasenovej vedeli, že to niekto z ich obce musel napísať, lebo sa mnohí tam 
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Jazykové okienko
Silvester - silvestrovský, 
nie silvesterský
Dnes je posledný deň v roku 
a každý vie, že na tento deň 
pripadá meno Silvester. 
Meno Silvester má pôvod v 
latinskom slove silvestris s 
významom „lesný, z lesa“ a 
to je utvorené z latinského 
slova silva s významom 
„les“. Spomínané latinské 
slová aj meno Silvester sa 
píšu s mäkkým i. V jazyko-

vej praxi sa stretáme s dvomi podobami prídavného mena 
utvoreného od mena Silvester, a to silvestrovský aj silves-
terský. V spisovnej slovenčine je správna iba podoba sil-
vestrovský, napríklad silvestrovský večierok, silvestrovský 
ohňostroj, silvestrovský klobúk, silvestrovská zábava, sil-
vestrovská noc.

***
Fotiť, nafotiť, odfotiť, sfotiť
V jazykovej praxi sa nezriedka stretáme so slovesom fotiť a od 
neho odvedenými slovesami nafotiť, odfotiť, sfotiť. Dostali 
sme otázku, či sú tieto slovesá správne, či by sa namiesto 
nich nemali používať slovesá fotografovať, nafotografovať, 
odfotografovať, sfotografovať. Slovesá fotiť, nafotiť, 
odfotiť, sfotiť vznikli skrátením zo slovies fotografovať, 
nafotografovať, odfotografovať, sfotografovať. Sú to spi-
sovné slová, ale majú príznak hovorovosti, čo značí, že sa 
používajú v neoficiálnej, súkromnej komunikácii. V oficiál-
nej verejnej a v odbornej komunikácii je vhodné používať 
štylisticky neutrálne slovesá fotografovať, nafotografovať, 
odfotografovať, sfotografovať.

***
Pani učiteľky či panie učiteľky
Podstatné meno pani, keď stojí samostatne alebo s prívlast-
kom, skloňujeme. V jednotnom čísle má tvary bez mojej 
pani, dám tejto pani, vidím našu paniu, o našej pani, s našou 
paňou, v množnom čísle má tvary dve panie, bez našich 
paní, dvom paniam, vidím tri panie, o dvoch paniach, so 
vznešenými paniami. Ak sa podstatné meno pani používa 
pred menom alebo titulom, zostáva nesklonné, napr. o pani 
Novákovej, s pani doktorkou. Ako nesklonné zostáva aj v 
množnom čísle, napr. pani učiteľky, pani učiteľkám, o pani 
doktorkách. Najmä pri oslovení viacerých žien môžeme 
namiesto nesklonného tvaru pani použiť aj tvar nominatí-
vu množného čísla panie, napr. panie učiteľky, panie po-
slankyne.

***
Ide o to, že..., nie jedná sa o to, že...
V jazykových prejavoch sa nezriedka stretáme so slovnými 
spojeniami jedná sa o..., jednalo sa o..., napríklad jedná sa o 
prácu, jedná sa o podvod, jedná sa o obecný dom, jedná sa 
o to, že spojenie nefunguje, jednalo sa o milióny, jednalo sa 
o žart. Slovné spojenia jedná sa o..., jednalo sa o... sú však 
nespisovné. Namiesto nich vo verejných jazykových preja-
voch používame spisovné slovné spojenia ide o niečo, išlo 
o niečo, teda ide o prácu, ide o podvod, ide o obecný dom, 

ide o to, že spojenie nefunguje, išlo o milióny, išlo o žart.
***

Dvoje dverí, nie dve dvere
V slovenčine máme pomnožné podstatné mená, t. j. pod-
statné mená, ktoré nemajú tvary jednotného čísla, ale iba 
tvary množného čísla, ktorými sa vyjadruje nielen väčší 
počet predmetov, ale aj jeden predmet. Medzi takéto pod-
statné mená patria napríklad aj slová dvere, nožnice, sánky. 
Ak chceme pri pomnožných podstatných menách vyjadriť 
počet predmetov, na vyjadrenie tohto počtu nepoužívame 
základné číslovky jeden, dva, tri atď., teda nie dve dvere, 
ale skupinové číslovky jedny, dvoje, troje, štvoro atď. Pred-
met pri skupinovej číslovke jedny je v základnom tvare v 
tvare nominatívu, jedny dvere, pri ostatných skupinových 
číslovkách je v tvare genitívu, dvoje dverí, troje nožníc, 
štvoro sánok.

***
Výslovnosť skratky DVD
V jazykovej praxi sa nezriedka stretáme so skratkou an-
glického výrazu Digital Video Disc, ktorým sa označuje 
kompaktný disk umožňujúci zaznamenávať obrazové in-
formácie, napr. hrané filmy, dokumentárne filmy, divadel-
né inscenácie a pod. Skratka je utvorená z prvých písmen 
anglického výrazu, t. j. z písmena D (vysl. dé), z písme-
na V (vysl. vé) a z písmena D (vysl. dé). Uvedenú skrat-
ku môžeme počuť vyslovovať v podobe dé-vé-dé, ale aj v 
podobe dí-ví-dí. Výslovnosť dé-vé-dé rešpektuje náležité 
hláskovanie písmen v slovenčine, kým výslovnosť dí-ví-dí 
vychádza z výslovnosti skratky v angličtine. V rámci jazy-
kových prejavov v slovenčine je primerané používať slo-
venskú výslovnosť skratky, teda dé-vé-dé.

***
Slovo tlačítko je nespisovné
V jazykovej praxi sa stretáme s používaním slova tlačítko 
na pomenovanie malej súčiastky zvyčajne v tvare gombíka, 
ktorá nám umožňuje tlakom zapnúť alebo vypnúť stroj či 
prístroj. Slovo tlačítko je utvorené zo slovesa tlačiť príponou 
-tko. Je to však nespisovné slovo, lebo názvy vecí a nástro-
jov sa v spisovnej slovenčine netvoria príponou -tko, ale 
predovšetkým príponou -dlo. Od slovesa tlačiť máme u-
tvorené podstatné meno tlačidlo, v množnom čísle tlačidlá, 
ktoré nájdeme aj v jazykových príručkách a ktoré fungu-
je aj ako odborný termín. Správne teda vravíme tlačidlo 
zvončeka, stlačiť tlačidlo, zapnúť tlačidlom. Slovo tlačidlo 
používame aj v počítačovej terminológii.

***
Nie obdeň, ale každý druhý deň
V jazykovej praxi sa niekedy stretáme so slovami obdeň, 
obtýždeň, napr. behať aspoň obdeň, užívať jednu kapsulu 
obdeň, magazín vychádza obtýždeň. Slová obdeň a obtýždeň 
nenájdeme ani v Pravidlách slovenského pravopisu, ani v 
Krátkom slovníku slovenského jazyka, a to preto, lebo nie 
sú to spisovné slová. Namiesto nich v spisovnej slovenčine 
používame slovné spojenia každý druhý deň, každý druhý 
týždeň. Vyjadrenia citované na začiatku majú takúto náležitú 
podobu: behať aspoň každý druhý deň, užívať jednu kapsulu 
každý druhý deň, magazín vychádza každý druhý týždeň.

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas
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Ponúkame vám osemsmerovku, v ktorej je 10 priezvisk žiakov I.H triedy.

Príjemné hľadanie.


