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Leto je už na konci
Pomaly už sneží na kopci
Na zemi nám lístie leží

Deti sa modlia nech už sneží
Zemiaky sú vykopané

A jabĺčka opadané
Šarkany okolo nás lietajú
Lastovičky nám odlietajú
Ráno nám už mrznú líčka

Pretože je už poriadna zimička.  
Simona Rapčanová (II.H)

HUDBA
Zmyslom umenia je čaro,
vnímať novo aj staro.
Síce Mozart 300 rokov má,
no hudba moderná sa zdá.

Okolo jej rytmu sa vykrúcaš,
pri dotyku jej pier sa zobúdzaš,
ale aj keď cítiť to stále nedokážeš,
vypočuj ju a uvidíš, že sa v nej nájdeš!

Dávno sa u nás vyvíjala,
slzy za nás rozbíjala.
Matkou nášho srdca je,
Vnútri duše tancuje.

Prejaví sa v každej chvíli,
život za nás rada mýli.
Zlú správu nám radšej nepovie,
zato svoj vlastný príbeh rozpovie.

S mečom za nás v časoch stála,
rada za nás bojovala.
Miluj ju a krásne spievaj,
deti za nás rozosmievaj.

Klavír, basa, gitara budia túžbu žiť,
ona je tu pre mňa, ja pre ňu chcem tu byť.
Hudbou svojho srdca nechávam sa viesť,
nasleduj ju, poddaj sa a nechaj sa niesť!

Dragúňová Laura (I.H)
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Milí čitatelia,

v školskom roku 2014/2015 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 študovali, 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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       Prajeme vám úspešný školský rok 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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Rakúsko „Z každého rožku trošku“

     Dňa 6. októbra 2014 sme sa my, žiaci Súkromného gymnázia a Súkromnej strednej odbornej školy hutníckej, 
spolu s pani učiteľkami vydali do Rakúska na cestu za poznaním.  
    Hneď za rakúskymi hranicami sme sa zastavili v meste Kittsee, 
kde sme mali možnosť navštíviť rodinnú fi rmu, čokoládovňu 
„Hauswirth“. Hneď ako sme vstúpili do areálu podniku, zacítili 
sme vôňu kakaa. Na začiatku nám premietli krátky fi lm o histórii 
a výrobe čokolády a potom sme sa presunuli na výrobné linky, 
kde sme mohli vidieť výrobný proces čokoládových cukroviniek. 
Zaujalo nás, že tu ročne vyrobia až 2 000 ton čokolády a keby 
postavili do radu vyrobené čokoládové fi gúrky, presiahli by 
celé Rakúsko od východu na západ. Po krátkej exkurzii sme 
konečne vstúpili do podnikovej predajne, kde sme ochutnávali a 
nakupovali rôzne čokoládové dobroty. Verte, či neverte, po tejto 

ochutnávke by sme veru radi vymenili tabličku čokolády za plátok salámy.
     Po tomto sladkom zážitku naša cesta pokračovala ďalej do Dolného Rakúska, do mesta Hinterbrühl. 
Čakala nás plavba po najväčšom európskom podzemnom jazere „Seegrotte“. Táto jazerná jaskyňa bola kedysi 
sadrová baňa, ale v roku 1912, po odstrele, natieklo do chodieb a štôlní neuveriteľné množstvo vody, a tak sa 
vytvorilo toto obrovské jazero, ktoré dnes vábi milióny turistov z 
celého sveta. Počas druhej svetovej vojny sa v dlhých chodbách 
dokonca vyrábali aj lietadlá a boli to prvé stíhačky s tryskovým 
pohonom na svete.
     Po tejto romantickej plavbe sme sa presunuli do mesta cisárov 
„Carnuntum“ a ocitli sme sa v období starovekého Ríma. V tomto 
archeologickom parku sme mali možnosť vidieť architektonické 
diela celej rímskej štvrte, ako napríklad meštiansky dom, mestskú 
vilu, verejný kúpeľ a veľa iných zaujímavostí. 
   Zaujímavá bola aj cesta domov, počas ktorej pani učiteľky aj 
pán sprievodca preverili naše vedomosti formou kvízu a najlepší 
súťažiaci boli ocenení. Sme radi, že sme sa mohli zúčastniť tejto 
exkurzie, počas ktorej aj počasie a dobrá nálada boli na našej strane. Sme plní zážitkov a nových vedomostí 
a dúfame, že aj ďalší výlet bude taký zaujímavý, ako bol tento.                       Výletníci zo SG a SSOŠH ŽP
exkurzie, počas ktorej aj počasie a dobrá nálada boli na našej strane. Sme plní zážitkov a nových vedomostí 
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Výstava TUTANCHAMON (Incheba, Bratislava)
Cesta do kolísky našej civilizácie - do doby egyptských faraónov v šľapajach slávneho egyptológa 

Howarda Cartera, ktorý v roku 1922 objavil  hrobku mladého faraóna Tutanchamona.
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Angličtinár roka

Školské akcie vo fotkách

Komprax



Lopejík

7

SEN
Ľahol som si neskoro večer do postele a ihneď, ako 
som sa zakryl paplónom, som zaspal. Všetko to začalo 
koncom môjho spánku. Ocitol som sa v knižnici, keď 
tu sa mi zrazu prihovorí Samo Chalupka, že potrebu-
je pomôcť s novou básničkou. Ochotne som prišiel a 
chcel som poradiť. No potom mi začalo dochádzať, že 

tu niečo nehrá. Nehralo to, že Chalupka by už nemal 
písať, keďže už umrel a vôbec, prečo by si išiel po radu 
ku mne. Potom sa mi zdalo, že niekto zvoní na dvere 
knižnice, ale v skutočnosti to bol len budík, ktorý ma 
prebudil z veľmi zvláštneho a podivného sna. 

P. Kňazovický (I.H)

Včera večer som si zmorený od únavy ľahol 
do postele a ihneď som zaspal. Ocitol som sa v 
miestnej Ostrihomskej reštaurácii, v ktorej sa zjavil 
Janko Kráľ. Ale najviac ma zarazilo, že hovoril po 
francúzsky a neskôr aj po slovensky, ale bohužiaľ 
s francúzskym prízvukom. Bol to úplne iný Janko 
Kráľ. Najviac ma prekvapilo, že ma pozval na 
rezané pivo. Nakoniec som v sne zistil, že je to 
môj bývalý spolužiak zo základnej školy, ale pod 
básnickým menom. Pospomínali sme na staré časy 
a každý sa vybral svojím smerom. Spomenul mi, 
že o dva dni sa vracia do Paríža a prišiel len pozrieť 
svojich rodičov. Bol som rád, že sme sa po dlhom 
čase stretli a mohli sa tak dobre porozprávať. 

P. Huska (I.H)

Janko Kráľ

Myška Eliška
     Myška Eliška sa jedeného teplého a slnečného dňa rozhodla ísť na prechádzku. Jej mama bola v obchode 
nakúpiť syr a Myška Eliška sa začala nudiť, preto si obula svoje staré červené čižmy a vybrala sa cestou do 
lesa. Ako si tak vykračovala po chodníčku do malého lesíka a vychutnávala si pohľad na potôčik, čo tiekol 
popri ceste, zahliadla malú fialku, ktorú chcela odtrhnúť mame do vázičky. Rozbehla sa k nej, no potkla sa  o 
vetvičku z neďalekej jedličky a nešťastne si zlomila malú nožičku. Pokúsila sa vstať, no noha ju bolela. Ne-
vedela, čo má robiť, a tak začala nariekať:„Čo ja sama v tomto lese budem robiť? Ako sa dostanem domov?“
     Eliška sa nakoniec rozplakala, a tak nahlas, až ju započul aj Zajačik Papáčik. Čudoval sa, čo to za zvuky sa 
dostali až k jeho domu. Rozbehol sa teda za sluchom a našiel tu malú myšku. 
     „Čože sa ti stalo?“ spýtal sa Zajačik Papáčik, keď prišiel blízko nej. Miška si utrela slzy z líc: „Zlomila som 
si nôžku a nemám sa ako dostať domov.“ Zajačik jej teda pomohol a odniesol ju až domov.
     Aké ponaučenie z toho teda vyplýva? Nikdy nechoď nikde sám, ak si to nikomu nepovedal.

N. Mušková (II.H)

STRETNUTIE S JANKOM KRÁĽOM
     V jeden pekný slnečný deň som sa vybrala s kamarátkou na prechádzku popri Váhu. Neskôr sme si na 
chvíľu sadli na lavičku pod strom. Prechádzalo okolo nás veľké množstvo ľudí, ale jeden pán sa nám zdal 
povedomý. Vôbec nám neprichádzalo na rozum, odkiaľ ho obidve poznáme. Ten pán si sadol oproti nám na 
lavičku a my sme dlho rozmýšľali, kto by to mohol byť. Potom sme si zrazu spomenuli. Veď to je predsa ten 
známy spisovateľ, Janko Kráľ, o ktorom sme sa učili v škole! Ako je ale možné, že sme ho stretli o toľko rokov 
neskôr? Nezdalo sa nám, že by to mohla byť pravda, tak sme sa ho išli opýtať. Zostali sme veľmi prekvapené, 
keď nám odpovedal, že je to naozaj on.
     Prisadli sme si teda k nemu, chceli sme využiť príležitosť, že sa môžeme porozprávať s takým zaujímavým 
človekom. Porozprával nám všetko o svojom živote a dielach. Veľmi nás zaujímala najmä jeho balada Zakliata 
panna vo Váhu a divný Janko. Preto sa rozhodol, že nás vezme práve na miesto, kde sa mal tento príbeh 
odohrať. Už sme boli skoro tam, v tom som sa zrazu zobudila. Všetko sa mi to iba snívalo.

A. Giertlová (I.H)
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Môj život

     Písal sa rok 1999 a presne v pondelok nadránom som sa začala pýtať na svet. Mama mi dala meno 
Viktória. Vyberala ho s mojou staršou sestrou Zuzkou. Keď ma mama doviezla z pôrodnice domov, všetci 
sa nado mnou rozplývali, pretože som bola veľmi zlaté bábätko. Čas plynul veľmi rýchlo a ani som sa 
nenazdala a už som sfukovala sviečku na mojej prvej torte. Časom, ako pribúdali sviečky na tortách, 
pribúdali aj moje roky. Začala som navštevovať škôlku na Clementisovej ulici v Brezne. V škôlke bolo 
fajn a výhodou bolo, že sa nachádzala len pár metrov od môjho domu. 
     Detské časy sa skončili. Roky pribúdali a nastúpila som na Základnú školu Pioniersku 2 v Brezne. 
Tu ma naučili tie základné veci ako písať, čítať a počítať. Dostali sme veľmi dobrú pani učiteľku. Prvý 
stupeň som si užívala, bola to zatiaľ len „škola hrou“. Horšie to bolo, keď som prišla na druhý stupeň. 
Veľký šok nastal práve vtedy, keď ma každý predmet učil iný učiteľ. Aj na druhom stupni som dostala 
veľmi dobrú triednu učiteľku, lenže nás v siedmom ročníku opustila, išla na dôchodok. Namiesto nej sme 
dostali pána učiteľa. Bol to náš bývalý učiteľ fyziky. Vždy nás vedel pochopiť, vymýšľal  nám rôzne 

exkurzie a výlety. Prišiel deviaty ročník a s ním aj prijímacie 
skúšky na stredné školy.
      Prijímacie skúšky som zvládla na jednotku. Zobrali ma 
na školu, kde som vždy chcela študovať. Teraz navštevujem 
Súkromné gymnázium v Podbrezovej a zatiaľ som veľmi 
spokojná. Poznám tu veľa ľudí - žiakov z vyšších ročníkov a 
myslím si, že v triede sme dobrý kolektív. Po skončení gymnázia 
by som chcela pokračovať na vysokej škole, no žiaľ, ešte nie 
som pevne rozhodnutá, aký odbor chcem študovať. 

V. Vadrnová (I.H)

     20.3.1999, pár minút pred polnocou, som sa 
konečne po dvojtýždňovom oneskorení vypýta-
la na svet. Bola som prvá a jediná dcéra mojich 
rodičov. Dali mi meno Alena. Celá rodina sa zo 
mňa veľmi tešila a venovali mi všetok svoj čas.  
Prvé mesiace života, ktoré som strávila v mami-
nom náručí, ubehli veľmi rýchlo a už o chvíľu sme 
oslavovali môj prvý rok na tomto svete. Rodičom 
som robila radosť prvými krôčikmi a slovami. 
     Keď som mala tri roky, začala som chodiť do 
materskej škôlky. Našla som si tam veľa kamará-
tov, s ktorými sme spoločne prekonávali prvé 
pády na bicykloch, hrali sa na pieskovisku, či sa 
sťažovali na poobedňajší spánok. Mojím jediným 
problémom bolo len to, aby som vždy mala ne-
jakú novú hračku. Boli to najkrajšie roky môjho 
života.
     Po bezstarostných rokoch v škôlke nastal čas 
ísť prvýkrát do školy. Bola som nervózna, ale plná 
očakávaní. Tešila som sa na prvú pani učiteľku 
a spolužiakov. Keď som však prekročila bránu 
školy, všetok strach pominul. Dostala som svoju 
prvú domácu úlohu, na ktorú si dodnes pamä-
tám. Začali sme sa učiť čítať, písať a počítať. 
Hračky museli prenechať miesto perám, zošitom 
a učebniciam. Učenie mi našťastie nikdy problém 
nerobilo, takže som vždy mala čas aj na kamará-
tov a záľuby.

     Štyri roky ubehli ako voda a opäť v mojom 
živote nastali isté zmeny. Na druhom stupni 
nám pribudli ďalšie predmety, noví spolužiaci a 
museli sme si zvykať na to, že každý predmet nás 
učí iný učiteľ. Úlohy a písomky sa stávali ťažšími 
práve vtedy, keď nás učenie zaujímalo najmenej. 
Napriek tomu som sa zúčastňovala rôznych 
súťaží a olympiád.
     Tých deväť rokov na základnej škole však prešlo 
veľmi rýchlo. V deviatom ročníku som musela 
urobiť svoje prvé vážnejšie rozhodnutie. Nastal 
čas vybrať si strednú školu. Dala som si prihlášky 
na dve gymnáziá. Podarilo sa mi úspešne urobiť 
prijímacie skúšky na obidve stredné školy, ktoré 
som si vybrala. Nakoniec som sa však rozhodla 
pre Súkromné gymnázium v Podbrezovej so za-
meraním na informatiku.
     Zatiaľ som síce ešte len v prvom ročníku, ale už 
teraz môžem s istotou povedať, že na tejto škole 
prežijem ďalšie skvelé štyri roky svojho života. 
V triede sme dobrý kolektív a všetkým sa nám tu 
veľmi páči. Po strednej škole by som určite chcela 
ísť na vysokú školu. Stále však nie som rozhod-
nutá, čo by som chcela ďalej študovať, ale na toto 
dôležité rozhodnutie mám ešte dosť času. Verím 
však, že si vyberiem správne a svoje rozhodnutie 
nebudem neskôr ľutovať. 

A. Giertlová (I.H)

Ja
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Slávnostné otvorenie učebne metrológie

iBobor
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KABU 2014KABU 2014

Odovzdávanie notebookov prvákom
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Divadelné predstavenie

Darovanie krvi priamo na škole
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BIOLOGIA, CHÉMIA A TVORBA

Kreatívne aktivity p. uč. M. Stierankovej.

Venované pamiatke Golgiho aparátu
Za siedmimi horami a siedmimi dolinami žila raz jedna bunka a mala všade ďaleko. Bez svojej SBS-ky, 
bunkovej steny, sa nepohla ani na krok. Niekedy si k svojej prokaryotickej kamarátke vezme aj slizový obal. 
Prokaryotická má sestru Eukaryotickú, ktorá je mladšia a komplikovanejšia. Na rozdiel od Prokaryotic-
kej sa kamaráti aj s hubami a živočíchmi. Bez ohľadu na to, s kým sa ktorá kamaráti, každá má v sebe to 
najdôležitejšie – jadro, vďaka nemu je ako tajný agent – málokto ju vidí, ale je prítomná všade, aj v nás!

M. Auxtová, B. Faráriková, S. Szegediová, N. Švantnerová, (II.H)

Bunky, to sú základ všeho,
vzniká z nich snáď každé telo, 

rozpúšťajú rôzne látky, 
budú z nich aj kamarátky.

 
Zložené sú z bielkovín, 
teraz o nich něco vím,

sacharidov je tam hrúza, 
nakopla ma práve múza.

 
Tri veci ešte obsahuje, 
kto ich všetky vymenuje?

Zložené sú ba aj z vody,
pani učiteľka, však nám dáte dáke body!
S týmto sa my lúčime,
jednotky vždy ľúbime.

Bunky, to sú základ

Vstal som a, hľa, bolia ma ramená,
poškodila sa mi moja DNA.
Neviem, čím je to, spýtam sa matky,
asi mi chýbajú minerálne látky.
Je možné, že mojej bunke sa poškodila stena?
Alebo je to časticou, ktorej neviem mena?
Bielkoviny, sacharidy, mám v tom zmätok veľký,
jediné, čo o tom viem - sú súčasťou bunky.
Či to budú diktyozómy alebo Golgiho aparát,
s týmito vedomosťami budem robiť reparát!
P. Leško, N. Révezsová, T. Slivka, L. Turňová (II.H)

Bunky, to sú zvláštne veci, 
chaos v nich majú asi všetci.
Vedy máme rôznych druhov,
začneme však ale s kľudom.

Voda tvorí veľa z nás, 
majú ju aj bunky v nás.
Bunky sú veľmi dôležité,
vykonávajú rôzne funkcie.
Tuky, cukry, bielkoviny,
dodávajú nám veľa sily.
Je tu aj deoxyribonukleová kyselina, 
je v nej uložená celá genetická informácia.
Bunková stena udáva tvar
a jadro je najväčší kráľ.
L. Filipová, K. Mihalisková, K. Múková, 

S. Rapčanová (II.H)

Funkciou jadra je riadiť všetky procesy,
DNA prenáša všetky dedičné vlastnosti.
Voda je rozpúšťadlom mnohých látok, 
preto po nej chodíš na záchod.
Cytoplazma je koloidný roztok, 
Golgiho aparát bol skvelý pokrok.
Zdroj energie získaš z fruktózy,
stavebnú funkciu rastlín majú celulózy.

Sacharidy sú organické látky,
preto máme z nich veľké zadky.
Bielkoviny naše telo prijíma,
svaly nám tým rozvíja.
V jadre jadierko vzniká,
počas delenia bunky zaniká.
Ribonukleová kyselina je RNA,
vzniká v jadre prepisom z DNA.
M. Čavrnoch, M. Kováč, L. Lamocký, Š. Válek (II.G)

pani učiteľka, však nám dáte dáke body!

J. Bučko, N. Mušková, D. Olerínyová, K. Roháčová, L. Vágnerová (II.H)
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Voda, sacharidy, bielkoviny sú bunka,
spolupracujú jak strunka.
Voda rozpúšťa látky,
je to transfúzna funkcia tvojej manky.
Bielkoviny musíš jesť jak cucák,
narastie ti z nich veľký bicák.
Rozpustné vitamíny v tukoch sú D E K A,
je to prezývka novoveká.
Jadro je fejkové ako dnešné vzťahy,
a procesy v bunke riadia jeho ťahy.
Golgiho aparát je známa vec,
o membránovej organele by som s ním dal kec.
Barman vakuoly mieša látky,
cytoplazma pije koloidné safalátky.

K. Kazárová, A. Káčerík, D. Magda, V. Machynia-
ková, A. Szarovski (II.G)

Nenapadá nás žiadny začiatok,
ako nevieme, aký bol bunky počiatok.
Z buniek sa skladajú aj naše svine,
vedel o tom už Purkyně.
Omnis celula e celula
a zas ma bolí gebula.
DNA a RNA, 
bolia ma aj ramená.
Vodou sme my priepustné,
ale nie sme rozpustné.
Jadro o tom rozhoduje, 
ako telo pochoduje.
Chromozómov do páru, ribozómy máme,
stará štartuj Samaru, na Maru sa vyberáme.
Plastidy nám farbu udávajú,
a politici nás stále zavádzajú.

M. Havranová, M. Kováč, M. Poliak, P. 
Sučák (II.G)

S-prvky
S-prvky majú zväčša lesk kovový,
nájdeš medzi nimi aj pár väzieb iónových.
Vodík ti iste nezachutí,
pretože je bez chuti.
Draslík sfarbuje plameň,
je to kov a nie kameň.
Vodík je 14x ľahší ako vzduch,
preto má právo na výbuch.
Na ceste vo fľašiach žblnká,
nájdeš ho v plynnom obale Slnka.
M. Čavrnoch, M. Kováč, L. Lamocký, Š. 

Válek (II.G)
S-prvky
Prvky S sú vojaci kovoví,
ich bojový útok je väzbový.
Štíty sa im lesknú,
po hlave súperovi plesknú.
Vodík je hneď v prvej rade,
ostatné lietajú kade tade.
Sodík chŕli oheň žltý,
je v minerálke Tuti Frutti.
Sóda je kryštalická biela látka, 
používa ju každá šikovná matka.
K. Kazárová, A. Káčerík,
V. Machyniaková, A. Szarowski (II.G)

My sme kovy z II.A skupiny, 
vyskytujeme sa vo forme zlúčeniny.
Odovzdávame dva elektróny,
preto sme dvojmocné katióny.
Sme my kovy striebrolesklé,
niekedy aj veľmi smiešne.
Morská voda, zemská kôra naším výskytom je,
viete aj vy, že vápnik s kyslíkom oxiduje.
M. Havranová, D. Magda, P. Vresilovič (II.G)

S-prvky
My sme prvky S,
máme kovový lesk.
Kovovú väzbu máme,
keď odovzdáme elektrón,
na vzácny plyn sa podobáme.
Sme krájateľné príborovým nožom,
už dva mesiace sa hádam s Jožom.
Kovy, vodík, hélium, 
aj rádioaktívne francium.
My sme prvky reaktívne, 
v redukovaní veľmi aktívne.
Vodík je náš veliteľ
a aj bunky stužiteľ.
Hélium je vzor týchto S potvor.
Alkalické kovy sem patria tiež,
ale to ty už veľmi dobre vieš.

M. Poliak, P. Sučák, M. Kováč ( II.G)
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Čo by sme mohli robiť bez vzdelania? Jedine nejakého smetiara, ktorého by nie každý chcel robiť. Vzdelanie 
je druhá najdôležitejšia vec v mojom živote. Bez vzdelania by sme boli iba hmotné schránky bez akýchkoľvek 
vlastností dosiahnutých vzdelaním. Ale v niektorých prípadoch by to bolo lepšie, ľudia by neboli namyslení 
a nepovyšovali by sa nad bežných ľudí, ktorí pracujú rukami a nie hlavou. Ale niekedy menej znamená viac

P. Huska (I.H)
***     ***     ***

Štúdium je základ. Základ všetkého. Už od pradávna sa ľudia vzdelávali. Naučili sa, ako založiť oheň, ako 
spracovať potravu, aby sa uživili. Ľudia neskôr začali skúmať pôvod ľudstva, rôznych prírodných alebo 
fyzikálnych javov. Objavili nové možnosti vzdelávania a postupne sa modernizovali. V dnešnej dobe je vzde-
lanie dôležité hlavne kvôli dobre platenej práci. Keď vznikol nový počítač, začala sa nová éra. Učebnice a 
perá vystriedali monitory a klávesnice. A toto sú súčasné spôsoby štúdia, bez ktorých si život už pomaly ani 
nevieme predstaviť.                                                                                                                     J. Tomáš (I.H)

***     ***     ***
Bez štúdia by sme nevedeli nič o sebe, nič o svete a nemohli by sme mať žiadnu prácu. V dnešnej dobe je 
štúdium veľmi dôležité, lebo nad všetkým sa musíš zamyslieť, veľa vecí prečítať a napísať. Štúdium nám slúži 
aj pri komunikácii, aby sme sa vedeli vyjadrovať. Preto si myslím, že štúdium je pre človeka nevyhnutné, lebo 
nevzdelaný človek to má v živote ťažké.                                                                                Š. Hazucha (I.H)

Naša exkurzia
Dňa 29. októbra 2014 sa skupina študentov študujúcich odbory mechanik mechatronik (druháci, tretiaci 

a piataci) a mechanik elektrotechnik (druháci) pod vedením p. Flašku a p. 
Vojčíkovej rozhodli vymeniť lavice za autobus a prečerpávaciu vodnú elektráreň 
na Liptovskej Mare. Tam 
mali možnosť vidieť všetky 
súčasti vodnej elektrárne. 
Táto exkurzia ich obohatila 
o praktické skúsenosti a „na 
vlastnej koži“ mali možnosť 
zažiť, ako sa prejavuje 
generátor svojou hlučnosťou, 
ako sa aj na takýchto miestach 
dodržiavajú bezpečnostné 
predpisy. Od poverených 
pracovníkov sa dozvedeli 
o základných parametroch 
jednotlivých elektrární, ako sú inštalovaný výkon, spád, prietok, obrátky, 

spôsob prevádzky, o ich činnosti a samozrejme aj niektoré informácie z histórie.  

Prečo je štúdium dôležité ?
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Študovať by mal každý človek, ale niektorí na to 
nemajú právo. Niektorí žijú v chudobných krajinách. 
U nás si študenti niekedy nevážia, že dostali túto 
možnosť. Myslím, že štúdium je veľmi dôležité, lebo 
je ťažké dostať sa na vysokú školu a potom do práce. 
Zamestnávatelia si určite vyberajú tých vzdelanejších 
zamestnancov. Preto si myslím, že každý by mal 
zvážiť túto možnosť a učiť sa, lebo môžeme byť radi, 
čo sme dostali.                   S. Cabanová (I.H)

***     ***     ***
Načo nám je škola? Je pre nás naozaj tdôležitá? Sú 
to ťažko zodpovedateľné otázky. Každý má ambície 
a sny, ktoré by chcel vo svojom živote dosiahnuť, 
a preto si ide za svojím cieľom. Škola je práve to 
miesto, kde sa každý z nás snaží o vytvorenie dobrých 
základov pre neskoršie plnenie svojich snov. Možno 
sa niekedy sami seba v duši pýtate: „Prečo musíme 
chodiť do školy?“ Väčšina z nás si myslí, že štúdium 
je zbytočné a nepotrebné. Ľudí netreba odsudzovať 
pre vzdelanie, ale tí, čo sa neučia, si za svoje 
nešťastie môžu sami. Škola je pre nás podstatná, tak 
ju nezanedbávajme. Dá nám veľa vedomostí a mnoho 
iných veci, ktoré sa nám v živote zídu. Pripraví nás 
do reálneho sveta. Nie je to len o písomkách, ale o 
získavaní vedomostí, nových priateľov, skúseností a 
nezabudnuteľných spomienok, len si ju netreba pro
tiviť.                                         N. Struhárová (I.H)

***     ***     ***
Prečo je pre nás dôležité štúdium? Túto otázku 
si kladie určite každý z nás. No väčšinou na tieto 

otázky nikto nehľadá 
odpoveď. Možno je to 
tým, že škola a štúdium 
pre každého z nás zna-
mená niečo iné a každý 
z nás má iné ciele. 
Niektorý malé, ľahko 
splniteľné, a zato iný 
vysoké, na ktorých tre-
ba pracovať. Čo pre nás 
vlastne znamená škola? 
V terajšej dobe pre mnohých škola znamená len ne-
príjemné povinnosti. Treba si však uvedomiť, že škola 
a štúdium nemá len tmavé stránky. Každému škola 
niečo dáva. Okrem vzdelania aj nových priateľov a 
nezabudnuteľné spomienky.      A. Matejková (I.H)

***     ***     ***
Čo je to vlastne štúdium? Je to pre niekoho len určitý 
stupeň pri získavaní vedomostí, alebo je to proces, 
ktorý sa nekončí úspešným skončením školy, ale 
práve naopak začína? V období ešte spred praveku ne-
existovali školy a univerzity, ale ľudia sa predsa vzde-
lávali. Otcovia učili svojich synov, mladší sa učili od 
starších, ako napr. založiť oheň,alebo si vyrobiť zbraň. 
Aj to bolo štúdium. Alebo keď vás v práci zaúčajú, 
to je tiež štúdium. Takže, áno, štúdium je dôležité, aj 
keď ho v danej chvíli nepotrebujete. Raz ho totiž bu-
dete určite potrebovať. Ako vraví moja starká: „Čo 
sa v mladosti naučíš, na starobu ako by si našiel.“                                                                                                       
J. Kubaško (I.H)

***     ***     ***
Na čo je potrebné štúdium? A čo to vlastne je? Dá sa povedať, že štúdium 
prebieha celý život. Človek neustále prijíma nové informácie, a tým 
sa učí. Nie je človek, ktorý by už všetko vedel. Podľa mňa je štúdium 
dôležité. Veď ktorá spoločnosť by mohla existovať bez vzdelania?
Každý si štúdium predstavuje inak. Niekto si pod pojmom štúdium pred-
stavuje len školu, no podľa mňa to tak nie je. Štúdium napríklad prebieha 
aj mimo školy, či už vo forme voľnočasových aktivít, ako je hranie na hu-
dobný nástroj, štúdium histórie, hudby a podobne.   Z. Blahutová (I.H)

***     ***     ***
Čo je to vlastne štúdium? Otázka, ktorú si ľudia kladú často. Štúdium je získavanie vedomostí a zručností. 
Už od malička sa každý človek snaží vzdelávať. Rodičia už od malička učia svoje deti, aby získavali nové 
vedomosti alebo zručnosti. Či už je to učiť svoje deti chodiť, rozprávať alebo viesť k dobrému správaniu. 
Pomáhajú im v tom aj učitelia na základnej, strednej alebo vysokej škole. Ľudia sa vlastne vzdelávajú celý 
život.                  B. Fiľová (I.H)

***     ***     ***
Prečo je v dnešnej dobe štúdium také dôležité? Veď predsa v minulosti bola vzdelaná 
len veľmi malá skupina ľudí. Ale práve títo ľudia boli tí najvplyvnejší. Postupom času 
si chceli byť všetci ľudia rovní, boli zvedaví a chceli spoznávať nové veci, a preto sa 
začali vzdelávať. Podľa mňa je štúdium pre človeka dôležité preto, lebo bez vzdelania 
by sme sa v živote ďaleko nedostali. Čím viac študujeme a čím viac vedomostí máme, 
tým je väčšia šanca, že sa v živote lepšie uplatníme. Veď každý človek má predsa v 
živote nejaký cieľ a ten bez vzdelania určite nedosiahne.   A. Giertlová (I.H)
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Jeseň 
V jeseni sychravo je
Svetla ráno málo je
Zima ide
Sneh bude
Ruka v ruke spolu ide 

Leto skončilo
Začala škola
Zmočená zem bola
Pršalo deň aj noc
Príď slnko na pomoc
P. Vajdík (I.H)

Škola
Škola to je sranda veľká,
i keď do nás hučí učiteľka.
Škola v základoch sa trasie,
keď beh telocvičňou sa nesie.
Márne o tom, márne sníš,
školy sa len tak hneď nezbavíš.

M. Košík (I.H)

Každodenná rutina
Vždy, keď ráno vstávam do školy,
vypijem hneď 3 deci kofoly.
Pobalím si notebook, zošity,
nemám z toho dobré pocity.

V škole samé nové písomky,
ale gymnazisti majú dobré známky.
Učitelia sa z nás tešia,
tak nás ani nevyhrešia.
S. Cabanová (I.H)

CESTA DO ŠKOLY 
Každý deň ma čaká škola,
to je ale veľká smola.
Ráno z postele ťažko vstávam,
do pomykova sa dostávam.

Rýchlo z domu vybehnem,
aby som stihla autobus,
občas aj pobehnem.

Prichádzam pred obrovské schodisko,
to je moje mordovisko.
Keď už na vrchol sa dostanem,
vzdychnem si a príchod odpípnem.

Do lavice sa posadím,
na učivo sa naladím.
L. Dragúňová (I.H)

Do školy chodíme 
A veľa sa tam učíme 
Každé ráno my skoro vstávame 
A pri tom s tým problém nemáme 

Žiaci sedia v laviciach 
A knihy majú v policiach 
Na piatok sa veľmi teším 
A rýchlo zo školy bežím.
J. Zemanovič (I.H)

A tá naša škola malá,
za mesiac mi veľa dala.

Vedomostí ako maku,
zavše smiechu do popuku.

Uniforma nie je márna,
šetrí môj čas už od rána.

Notebook to je dobrá vec,
nikomu to nepovedz.
I. Kováčiková (I.H)

My sme žiaci prvej háčky,
učíme sa poslepiačky.
Z Brezna do školy je to kus,
dovezie nás autobus.
Bežíme, bežíme do školičky,
poza stromky, poza kríčky.
V šatni sa prezliekame,
do triedy potom utekáme.
Škola to je sranda veľká,
aj keď do nás húka učiteľka.
My sa len zasmejeme,
a spokojní z triedy odídeme.
R. Rusnáková (I.H)

Prázdniny ubehli rýchlo ako voda,
chýbajú nám, je to škoda.
Nastúpili sme na strednú školu, 
učíme sa tu zas všetci spolu.
Opäť večné skúšanie a písomky,
schytali sme už aj zlé známky. 

Všetci sa tešíme vždy na piatok, 
je to pre nás ako malý sviatok.
Neostáva nám nič iné,
len počkať ešte skoro rok na chvíle,
keď zas dva mesiace doma budeme 
a prázdniny si naplno užijeme.
A. Giertlová (I.H)
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Opadáva žlté lístie,

jeseň je tu už iste.

Krásny les je v jeseni,
aj keď nie je zelený.

Slnko už nechce hriať,

treba sa viac obliekať.

Vietor fúka, príde zima,
o lete sa všetkým sníva.
A. Políček (I.H)

Škola
Cesta života tŕnistá,
to je naša škola prečistá.
Radi do nej chodíme,
s radosťou sa učíme.

Skúseností veľa získaš,
hneď na svet sa inak dívaš.
Profesori sú tu milí,
veľa sme sa naučili.

Obedy sú celkom dobré,
no zemiaky sú občas tvrdé.
Oblečenie dostaneš
a svoje vlastné nederieš.

To je naša škola veľká,
študentov tu veľa treba.
Schody veľké do neba
a na vrchu rovina.
P. Huska (I.H)

Škola 
Ráno vstávam o pol siedmej,
svižným krôčkom sa sem ženiem.

V šatni veci na seba si dám,
kravatičku, košeličku,
ak voľajakú mám.

Trieda čaká na mňa už,
hrniem sa do nej už.

Na miesto si sadám,
veci do lavice si ukladám.

Učiteľ do triedy vchádza,
písomky nám už chce dávať.

Prehovoriť sa on nedá.
Učiť sme sa mali, hovorí nám.
Š. Hazucha (I.H)

Škola
Sedím si tu ako žiačik,
v rovnošate ako vtáčik.
Básničku tu práve píšem,
ale ju dnes nedopíšem.

Je to ťažké na môj vek,
no urobím čokoľvek.
Nekašlem na žiadne rýmy,
pomôžem si hententými. 
Mário Škvarka (I.H)Kartičkou si príchod pípnem,

do hora zasa schodmi tŕpnem.
Do triedy po zvonení prídem,
bez problémov sa nezaobídem.

Ráno sa mi vstávať nechce
Ráno sa mi vstávať nechce,
ktože ma to zasa tresce.
Znova kopu povinností,
rýchlo dávam veci do tašky.

Nikdy ja nič nestíham,
už ani mobily nedvíham.
K autobusu rýchlo bežím,
autobusár vraví: „Ja si zatiaľ poležím!“

Všetko toto beriem vtipne,
aj keď ma niečo uštipne.
Pozitívny dník si spravím,
s každým sa pekne pozdravím.

Úsmev ku dňu predsa patrí,
preto s ním nikdy nešetri.
Som šťastná, pošlem to ďalej,
Posnažím sa čo najďalej. 
Barbora Fiľová  (I.H)
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     výber fotografi í zo školskej fotografi ckej súťaže organizovanej p. uč. A. Jirmerom

Maroš Vais

Andrea Matejková

Natália Mušková

Natália Révészová

Martin Ťažký

Mária Šulejová

Natália Révészová
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Jazykové okienko
Ožehavá téma?
Nedávno  sme  počuli  
odporúčanie,  že  na  
návšteve  v  spoločnosti,  
ktorú  nepoznáme,  nie je  
v  rozhovoroch  vhodné  
venovať  sa  ožehavým  té-
mam.  Treba  však  povedať,  
že  prídavné  meno  ožehavý  
je  nepotrebná  výpožička  z  
češtiny,  ktorú  v  slovenčine  
môžeme  nahradiť  prí-
davným  menom  pálčivý.  A  

komu  by  sa  slovné  spojenie  pálčivá  téma  nevidelo  vhod-
né  na  vyjadrenie  toho,  čo  chce  povedať,  môže  siahnuť  
aj  za  prídavnými  menami  háklivý,  chúlostivý,  citlivý,  
teda  použiť  slovné  spojenia  háklivá  téma,  chúlostivá  
téma,  citlivá  téma.     

***      ***       ***
Nie dielčí, ale čiastkový
V  jazykovej  praxi  sa  niekedy  stretáme  so  slovnými  
spojeniami  s  prídavným  menom  dielčí,  napríklad  dielčí  
projekt,  dielčí  výskum,  dielčia  skúška,  dielčie  výsledky.  
Prídavné  meno  dielčí  však  nie  je  správne,  lebo  v  
slovenčine  sa  prídavné  mená  netvoria  príponou  -čí.  Je  
to  iba  mechanicky  upravené  české  slovo  dílčí.  Namies-

to  neho  máme  v  slovenčine  prídavné  meno  čiastkový.  
Správne  teda  je  čiastkový  projekt, čiastkový  výskum,  
čiastková  skúška,  čiastkové  výsledky  atď.

***      ***       ***
Nie odstavec, ale odsek
Dlhší  písaný  text  zvyčajne  rozdeľujeme  na  menšie,  relatívne  
samostatné  časti,  ktorých  začiatok  je  umiestnený  na  novom  
riadku.  Takáto  samostatná  časť  textu  sa  volá  odsek.  V  
rečových  prejavoch  sa  v  tomto  význame  niekedy  používa  aj  
slovo  odstavec.  Slovo  odstavec  však  nepatrí  medzi  spisovné  
jazykové  prostriedky  a  v  súčasných  slovníkoch  zachytáva-
júcich  slovnú  zásobu  spisovnej  slovenčiny  sa  hodnotí  ako  
nesprávne.  Preto  je  vo  verejných  prejavoch  odôvodnené  
používať  iba  slovo  odsek,  ako  je  to  aj  v  zákonoch  a  
vyhláškach.     

***      ***       ***
Prenositeľnosť čísla?
V  súčasnosti  sa  zaviedla  možnosť  pri  prechode  k  inému  
operátorovi  preniesť  si  telefónne  číslo.  V  tejto  súvislosti  sa  
nezriedka  hovorí  o  prenositeľnosti  čísla.  Treba  však  povedať,  
že  podoba  prídavného  mena  prenositeľný  v  tomto  spojení  
nie  je  v  poriadku,  lebo  sloveso  prenosiť,  od  ktorého  je  prí-
davné  meno  prenositeľný  utvorené,  má  význam  nosiť  dieťa  
dlhšie,  ako  je  normálny  čas  ťarchavosti,  porodiť  neskoršie  
ako  v  normálnom  čase.  Možnosť  preniesť  si  telefónne  číslo  
k  inému  operátorovi  je  primerané  nazývať  prenesiteľnosť  
čísla,  resp.  prenášateľnosť  čísla.    

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas

Anekdoty o slovenských spisovateľoch
Paval  Dobšinský  učil istý čas v Banskej Štiavnici a zaľúbil sa tam do slečny z bohatej rodiny. Požiadal ju o ruku, ale mu ju nedali, 
dostal košík. Keď sa o tom dozvedel Ján Botto, jeho dôverný priateľ, napísal mu list, ktorého motto znelo asi takto:
- Zahučali hory, tie breznianske lesy, že sa tam Palíček vraj obesil kdesi, ale haluz krehká, nezdrží Palíka, lebo veru odpadol kamsi 
do košíka! 

***      ***       ***
V istej uhorskej spoločnosti chceli slávneho slovenského rodáka Mateja Bela ponížiť, a tak sa ho spýtali, ako sa zo svojej očovskej 
chudoby vypracoval až na svetoznámeho polyhistora. Mateja Bela však otázka nezaskočila a odvetil:
- Keď som mal asi štyri roky, spadol som doma v Očovej z čerešne rovno na hlavu. A keď otec, ktorý ma ratoval, videl, že žijem, 
zaniesol ma mamke do náručia a povedal: „Náš Maťko má dobrú hlavu, treba ho dať študovať!”

***      ***       ***
Janko Jesenský so záujmom počúval mladého inžiniera, ktorý označil vodu za najúžasnejší zdroj energie. Potom sa spisovateľ pot-
mehúdsky zasmial a povedal:
- No ja poznám ešte úžasnejšiu silu…
- Akú? – spýtal sa zvedavo inžinier.
- Ženské slzy, – odvetil s úsmevom Janko Jesenský.

***      ***       ***
Pri jednej príležitosti sa priatelia Oscara  Wilda  spýtali, ktoré knihy mali na neho v živote najväčší vplyv. Wilde sa na chvíľu za-
myslel a duchaplne odvetil:
- Mám taký dojem, že to bude šeková knižka môjho otca a kuchárska kniha mojej matky.

***      ***       ***
- Mohli by ste mi dať nejakú dobrú radu do života? – pýtal sa jeden človek Jána  Wericha.
- Nemysli, – odpovedal Werich, – a keď už myslíš, tak nehovor. Keď hovoríš, tak nepíš. A keď píšeš, tak nepodpíš. A keď podpíšeš, 
tak sa nečuduj!

***      ***       ***
Aristoteles  poradil svojmu žiakovi Alexandrovi Macedónskemu:
- Nikdy neprezrádzaj svoje tajomstvo naraz dvom ľuďom. Keď sa tajomstvo vyzradí,  nemôžeš zistiť, kto z nich ho vyzradil. Keď 
dáš oboch mučiť, veľmi ukrivdíš tomu, kto ťa nevyzradil. Ak obom odpustíš, nepreukážeš nič dobré tomu, kto tajomstvo dodržal!
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Lopejík

Ponúkame vám osemsmerovku s 10 slovami, ktoré robia Vianoce najkrajším
sviatkom v roku. Príjemné hľadanie.


