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V tomto čísle si prečítate:
• Titanic

• Halloween
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• Tvorba žiakov
• Lotte

• Hravá biológia
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• Hravá slovenčina
• Stretnutie dôchodcov

• A mnoho iného ...
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Milí čitatelia,

v školskom roku 2015/2016 sa vám dos-
táva do rúk prvé číslo časopisu Lope-
jík. Prvé 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 2015/2016, 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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Oáza

    Je mnoho nádherných miest 
vytvorených prírodou samot-
nou, v ktorých si človek dokáže 
oddýchnuť od okolitého ruchu a 
problémov. Každý máme to svo-
je. To svoje som si našla, už keď 
som bola malá so svojimi dvoma 
bratrancami a so sestrou.

             Bol slnečný deň a lúče slnka boli teplejšie ako 
obvykle a my štyria sme sa vybrali ku potoku, v našej 
malebnej dedinke Rohozná. V jej okolí bol vždy taký 
čistý vzduch ako krištáľ, vládla tu harmónia. Ako 
vždy sme išli po nami urobenej cestičke až ku po-
toku, ktorého voda bola čírejšia ako sklo, žili v nej aj 
majestátne raky. Keď sme sa dostali k miestu, kde sa 
naše cestičky rozdeľovali, mohli sme si vždy vybrať, 
jedna viedla ku hojdačke, zakvačenej na strome po-
mocou lana, ponad tichý potok sme sa na nej hoj-
dali tak, že sme sa špičkami bosých nôh dotýkali tej 
najosviežujúcejšej vody. Na okraji potoka bolo blato 
s pieskom, na dotyk to bolo to hrejivé a príjemné. 
Ďalej boli už len skaly, po ktorých sme skákali, v nie 
veľmi, no napriek nášmu vtedajšiemu veku, dosť vy-
sokej vode. V nej sme sa vedeli hrať, naháňať a brodiť 
celé hodiny. Druhá naša cesta viedla cez vysokú 
trávu, pomedzi ovisnuté konáre vŕb až na kamenný 
výbežok, z ktorého sme hádzali žabky. Kamene na 
to boli úplne vhodné, vyzerali ako by ich obrúsili a 
vyleštili tí najlepší brusiči. Ich povrch bol hladší ako 
satén. Niekedy sme hodili aj celkom dobrú sedmičku. 
    Ak sme nehrali žabky, tak sme sa brodili a objavo-
vali, aké krásy skrýva potôčik zahalený do krov, vŕb 
ale aj vysokých a mohutných stromov, v ktorých sa 
ukrývali rôzne vtáčiky, ktoré nám na cestách vypisko-
vali melódie plné pokoja a šťastia. Neraz sme na klz-

kých balvanoch ukrytých vo vode ukĺzli, ale keď na 
to došlo, o zábavu sme mali postarané. Keď bol prúd 
silný, valiace sa vlny nás odniesli aj niekoľko metrov 
späť dozadu. V ten deň sme zašli ďalej ako obvykle, 
mali sme strach z toho, čo tam môžeme vysnoriť, ale 
pokračovali sme. Zrazu sme došli ku stene vytvorenej 
z konárov vŕb a stromov, keď sme ich odhrnuli, ob-
javili sme tú jedinečnú krásu, akú dokáže vytvoriť len 
príroda. Za touto stenou bol potok rozšírený a už ne-
bol ani taký plytký. V strede bol jeden malý ostrov a 
uprostred neho malý no veľkolepý krík, na ktorý do-
padalo svetlo cez medzery 
v korunách stromov. Celé 
toto miesto bolo ohradené 
zeleným plášťom konárov 
stromov, vskutku jed-
noduché a zároveň nád-
herné. Naľavo bola pev-
nina s malým ohniskom a 
lavičkou, mysleli sme si, 
že to tu niekomu patrí, ale keďže kamene na ohnisku 
boli zarastené machom a lavička sa začínala pomaly 
rozpadať, ľudia tu už boli len veľmi dávno. V tráve 
bola vychodená cesta, ktorá sa opäť končila v zelenej 
stene, po jej odhrnutí sme sa ocitli na poliach. Tie však 
boli po celej dĺžke potoka. Po dôkladnej obhliadke 
sme zistili, že vlastne ani nie sme tak ďaleko, ako 
sme si mysleli. Vošli sme späť za zelený plášť. Ešte v 
ten deň sme to miestečko očistili, ako sme najlepšie 
vedeli. Na nasledujúci deň sme si tam doniesli aj po-
mocníkov – kosák, hrable, kladivo a klince.
       Od toho dňa je to miesto, kde si chodím odpočinúť, 
porozmýšľať a nadýchať sa krištáľového vzduchu a 
započúvať sa do zvuku žblnkajúceho potoka a spevu 
vtákov. Je to čarokrásne a rozprávkové miesto.

T. Ridzoňová (II.H)

Anonym z I.G
Dnes ráno som pozde vstal, 

môj budík asi zaspal.
Rýchlo som vstal, 

posteľ ustlal, 
veci zbalil, 

účes spravil.
Zamkol izbu a výťah privolal, 

do školy sa ponáhľal. 
Už tu sedím, stihol som,
píšem básne, múdry som.



Lopejík

5

Pani Zima
    Zima je ako obrovský vankúš, naplnený tým najbelším a najjemnejším perím, ktoré je 
tak dobre našuchorené, ako keby to robili tie najjemnejšie ručičky a dali si na tom veľmi 
záležať. Každé ročné obdobie v sebe ukrýva svoj osobitý pôvab. O každom môžeme 
povedať, že svojimi krásami, rozmanitosťou, farbami, ba i zvukmi je inšpiráciou pre 
mnohých umelcov, najmä maliarov, ktorí dokážu zachytiť podstatu každého ročného 
obdobia a nakoniec z toho vzniknú krásne svetoznáme obrazy. Je ťažké povedať, ktorá 
časť roka je najkrajšia a najviac obdivovaná, ale ja som si vybrala zimu, aby som vám 
priblížila krásy tohto studeného obdobia. 
    Keď padá sneh, vyzerá to ako keby niekto rozsypával z obrovského batoha veľké a biele snehové vločky, 
ktoré dokážu rozjasniť akúkoľvek tvár. Príroda sa uložila na zimný spánok. Naberá nových síl do ďalšieho 
roka. Zelenú jar, slnečné leto a mokrú jeseň opäť vystriedala studená biela zima. Dažďové mraky jesene vy-
hnalo zubaté slniečko. Štipľavý mráz farbí nosy a líca ľudí načerveno a okná budov zdobí najoriginálnejšími 
vzormi. Okrem toho pokryl všetky rieky priehľadným a studeným zrkadlom. Strechy domov, budov zdobia 
dlhé ostnaté drôty v podobe cencúľov.
    Chladné ovzdušie je nepohostinné aj pre lesné tvory, ktoré sa ukladajú na zimný spánok. Príroda zaspáva 
pod bielou perinou snehu. V holých korunách stromov nepočuť hašterivý štebot vtákov. Odleteli za teplom do 
diaľav ešte v jeseni. Kde - tu však môžeme zazrieť vrabce, sýkorky či čierne havrany, ako si odzobkávajú z 
omrviniek, ktoré si našli len veľmi ťažko. Sýkorkám deti vešajú na stromy kúsky loja a vrabce sa ponevierajú 
okolo odpadkových košov a striehnu na to, čo by sa dalo zjesť. 
    Atmosféru zimy dotvárajú tóny vianočných kolied, ktoré neodmysliteľne patria k Vianociam. Nočné ulice 
rozžiaruje farebný jas vianočných stromčekov z okien domov.
    Všetko má svoj začiatok aj koniec. Takisto aj zima sa raz začne a potom jej vládnutie končí. Koniec vlád-
nutia zimy nám ukazujú prvé snežienky, roztápajúci sa ľad a sneh. Po zime nasleduje jar, ktorej zima odovzdá 
svoje opraty.

I. Kováčiková (II.H)
Biológia je veda, skúmajúca živú prírodu,
toto vám povieme do úvodu.
Delí sa na tri skupiny,
jedna z nich je aj veda o vývoji.
Okrem tejto, ďalších dvesto existuje,
no nie každý sa s tým popasuje.
Biológia, to sme vlastne my,
na hodinách sa ju učíme vo forme hry. 
To je koniec našej básničky, 
možno raz z nás budú i biologičky. 
M. Starke, T. Krnáčová (I.H) 

Dusík
Dusík je plyn bezfarebný, 
no v chémii je potrebný.
Je to plyn bez chuti a zápachu,
vyrába sa frakčnou destiláciou 
vzduchu.
V V.A skupine ho nájdeme,
a hádam z chémie prejdeme.
V. Vadrnová, A. Políček (II.H)

Magnézium 
Na našom Súkromnom gymnáziu 
sa na chémii venujeme magnéziu.
Je to kov mäkký a ľahký,
no s vodou a kyslíkom je veľmi prchký.
V tabuľke ho nájdeme pod Mg značkou,
dostať jednotku z chémie je pre nás hračkou! 
V. Vadrnová, A. Políček (II.H)

Hravá biológia
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Otvorenie školského roka

Školské akcie vo fotografi ách
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Odovzdávanie notebookov prvákom
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Výlet do lesa

    V jeden krásny slnečný deň v jednej malej dedinke sa skoro ráno dvaja kamaráti, Jano 
a Andrej, vybrali na túru na bicykloch. Boli kamarátmi už od malička, takže sa navzá-
jom už dobre poznali. Prežili spolu veľa zážitkov, dobrých aj zlých.
    Obidvaja sa dobre na túru pripravili, zobrali si špekáčiky, dva krajce chleba a k tomu 
fľašku s vodou a bazovým sirupom, ktorý majú obaja radi. Stretli sa ráno pred starým 
vysokým smrekom, ktorý bol ich obľúbeným miestom. Privítali sa a dohodli sa na 
trase, ktorou sa vyberú. Jano chcel ísť pozdĺž rieky po prašnej ceste, ale Andrej s tým 
nesúhlasil, pretože tam trčia špicaté skaly a mohli by si prepichnúť gumy na bicykloch. 

Po krátkom čase sa dohodli, že sa vyberú po lesnom chodníku, ktorý je označený turistickými značkami. 
    Chlapci prišli na krásnu čistinku a rozhodli sa, že si trochu oddýchnu. Andrej povedal Janovi, že už by dal 
aj voľačo do úst, Jano nebol proti, tak sa rozhodli, že si založia oheň a opečú si špekáčiky. Jano mal za úlohu 
nazbierať drevo a Andrej pozháňať ražne na opekačku. Pri opekaní si rozprávali rôzne zážitky, ktoré spolu 
prežili. Z kopca bol prekrásny výhľad na dedinku, v ktorej už od malička žijú. Obidvom im už tiekli slinky na 
tie výborne opečené safaládky. Najedli sa do sýta a vôbec sa im nechcelo pokračovať ďalej v ceste, tak si ešte 
krátku chvíľku poležali v mäkkej tráve, ktorá rozvoniavala všade naokolo.
    Po chvíľke oddychu sa konečne posadili opäť na bicykle a pokračovali v ceste. Pred nimi sa zrazu ocitol 
strmý spád. Chlapci sa rozhodli, že sa pustia dolu, ale Andrej mal slabé brzdy a pred ním sa ocitol veľký strom, 
tak to neubrzdil a napálil to rovno doň. Našťastie sa mu nič nestalo, lebo mal na hlave nasadenú prilbu. No 
ale jeho bicykel to nezvládol, vtom náraze sa mu vyhlo koleso a nedalo sa mu pedálovať, a preto nemohol 
pokračovať v ceste. Vystrašeným hlasom sa Jana spýtal, čo teraz idú robiť. Jano povedal, že sa vyberú naspäť 
domov skratkou lesom. Keďže sa Andrejovi nedalo pedálovať, museli tlačiť bicykle vedľa seba. Na oblohe sa 
začali zbiehať veľké tmavé mraky a vyzeralo to tak, že bude búrka. Začali sa obávať, či stihnú prísť domov, 
kým nezačne pršať. Všade naokolo bolo počuť silné dunenie hromov a oblohu osvetľovali blesky. Zrazu sa 
pustil silný a hustý lejak. Chlapci zazreli v diaľke drevenú chatku, ku ktorej sa bleskom rozbehli. Bicykle si 
opreli pod strechu a zabúchali na dvere. Keď sa otvorili dvere, privítal ich starší pán a spýtal sa ich, čo potre-
bujú. Chlapci sa pozreli jeden na druhého, premočení ako myši a spýtali sa, či by ich starý pán neschoval pred 
búrkou. S radosťou ich pozval dnu, založil oheň v krbe, aby sa presušili a uvaril im teplý čaj z lesných plodov.
    Asi tak po dvoch hodinách búrka utíchla a na oblohe sa opäť ukázalo slnko. Jano s Andrejom sa starému 
pánovi poďakovali za to, že ich prichýlil pred búrkou a vydali sa na cestu späť. Keď prišli domov, bol už večer. 
Vystrašení rodičia sa ich spýtali, kde boli tak dlho. Chlapci porozprávali, čo všetko zažili a unavení zaľahli 
do postele.                                                                                                                             Š. Hazucha (II.H)                

INFORMATICKÁ SÚŤAŽ DANIELA JACKA (II.C)
program vianoce;
var  a,b,c,d,e,f:string;
begin
a:='Viacej';
b:='noc';
c:='les';
d:=Copy(c,1,1);
e:=Copy(c,3,1);
delete(c,1,1);
insert(e,c,1);
delete(c,3,1);

insert(d,c,3);
d:='é';
e:=char(86);
c:=e+c+d;
insert('e',c,2);
f:=copy(a,5,1);
delete(a,4,3);

a:=a+b+'e';
c:=c+' '+a;
write(c);
readln;
end.

Kto uhádne, čo mu počítač zobrazí na monitore po 
spustení tohto programu, nech napíše na: 

lopejik.sgzp@gmail.com
Odmena ho určite neminie!!!!!!!!
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Darovanie krvi

9



10

Lopejík
Halloween 2015

    Na našej škole sa uskutočnil Halloween. Je to naša zaužívaná každoročná tradícia, ktorá vždy poteší 
všetkých žiakov i učiteľov. 
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KABU a zábava potom
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iBobor

Cigareta za jablko
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Lotte 

    Príbeh sa odohráva v Dračích horách, v ktorých Lotte žila už od detstva. Jej otec zom-
rel prednedávnom a matka ju opustila, keď mala štyri roky.
    V detstve to nemala ľahké, pretože sa narodila s jednou výnimočnou schopnosťou v tej 
dobe. Rozumela reči drakov. Jej zvláštny pôvod z nej vytvoril najkrajšiu ľudskú bytosť 
v celej krajine, s vlasmi ohnivej farby a tvárou tak dokonalou, že mužov privádzala do 
šialenstva a ženy do záchvatu žiarlivosti.
    Okrem nadľudskej krásy a schopnosti rozumieť reči drakov mala ešte schopnosť 
manipulovať mysľou ľudí a prinútiť ich k čomukoľvek. V deň jej sedemnástich rokov sa 

rozhodla, že zájde na vrchol Dračích hôr, kde uväznili jej draka menom Sienna.
    Kým vyšla na vrchol, zistila, že v okolí sa pohybujú kráľovské stráže, ktoré ju dali pre jej schopnosti 
zatknúť, pretože boli presvedčení o tom, že je čarodejnica a chceli ju upáliť. Už sa stmievalo a ona tušila, že 
sa ju pokúsia zatknúť. Blížila sa polnoc a ona sa schovala do najbližšej jaskyne. Ako zaspávala, cítila, že ju 
niekto zväzuje. Boli to stráže, ktoré netušili, že dokáže ovládať ich myseľ. Zmanipulovala ich tak, že z jej 
nádhernej tváre nevedeli odtrhnúť oči. Prikázala im, aby s ňou šli na vrchol Dračích hôr zachrániť jej draka. 
    Výstup na vrchol trval vyčerpávajúce 3 dni. Keď vyšla a uzrela nápis „Dracones uenire ad interitum“, čo v 
preklade znamená „draci prišli do záhuby”, začala plakať a od hnevu vypaľovať všetky stany, v ktorých boli 
strážcovia drakov, pripravených na smrť.
    Po otvorení brán začala kričať meno Sienna. Všade ticho. Keď prechádzala cez väznicu, videla pohadzu-
júce sa kosti drakov, lenže ona stále verila, že Sienna žije. Došla k jazeru, kde uvidela ležať draka a pri ňom 
chlapca, ktorý sa ho snažil zachrániť. Po chvíli zistila, že ten chlapec bol jej priateľ z detstva – Riley, s ktorým 
si mali veľmi blízko, pretože on mal schopnosť čítať myšlienky.
     Rozbehla sa k nemu a ani ho nestačila objať a spýtať sa na Siennu a on jej kričal : „Sienna žije, ukryl som 
ju v horách, aby ju nezabili.“ Keď to počula, snažila sa pomôcť Rileymu a jeho drakovi, ktorý bol zranený. Po 
pár týždňoch mohli vzlietnuť a ísť do hôr po Siennu. Keď prišli na miesto určenia, Sienna tam nebola. Bol tam 
iba odkaz vyrytý na kameni: „Čakali sme, že prídeš, Lotte, a preto sme Siennu vzali do jaskyne pod hradom. 
Ak chceš, aby prežila, musíš zomrieť.“

     Lotte bola rozhodnutá zachrániť Siennu, aj 
keď Riley sa jej to snažil vyhovoriť. On nech-
cel odísť, lebo vedel, že by zabili aj jeho, preto 
sa celé roky ukrýval v Dračích horách. Keď 
zaspali, Lotte Rileyho zviazala, vysadla na jeho 
draka a vybrala sa do Sallmy, kde ukrývali jej 
draka.
    Hneď, keď prišla a uvideli ju, kráľovské 
stráže ju spútali a pripravili na upálenie. Kráľ 
trval na tom, aby bola upálená ešte v ten deň, 
pretože mu čarodejnice zabili dcéru a on veril 
tomu, že ona bola jednou z nich. Keď sa Ri-
ley prebral, zistil, že Lotte zmizla. On však 
nešiel zachrániť Lotte ale Siennu, lebo Sienna 
bola najväčším drakom a vedel, že Lotte spolu 
zachránia. Prišiel pred jaskyňu a Sienna ho už 

čakala. Bol prekvapený, ako sa dostala von, ale, keď videl vypálených strážcov a všetky brány, došlo mu. 
Vysadol na ňu a išli Lotte zachrániť.
    Prišli práve vtedy, keď Lotte mali upáliť. Samozrejme, že Lotte zachránili, no na jej záchrane utrpelo veľa 
ľudí, ktorých Sienna upálila chrliacim ohňom z jej úst. Spolu s Rileym odišli do dediny v Dračích horách, 
kde žili tak, aby nikto o nich a o ich schopnostiach nevedel.                                      Michaela Auxtová (III.H)

Anne Stokes (2007)
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4. 
Na slovenčine sa učíme, 
slohy a diktáty píšeme.
Hlavným slovným druhom sú mená podstatné, 
poznáme konkrétne a abstraktné. 
Mužský, ženský, stredný rod,
to je na učenie pádny dôvod.
V prídavných menách vzor pekný ovládame, 
no vo vzore páví sa neustále mýlime.
Môj, tvoj, jeho, jej sú zámená privlastňovacie, 
tento rok sme sa naučili aj vymedzovacie.
A. Vrbovská, N. Struhárová (II.H)

SLOVNÉ DRUHY
1.

Ohybné sú slovné druhy,
v sobotu idem do obsluhy.

Učiť sa ich nestihnem, 
ani zošit nezdvihnem.

Podstatné mená na mňa pozerajú
a učiteľky na mňa zazerajú.

Vlastnosti osôb pomenovať viem,
 aj tak vám ich nepoviem.
Šesť druhov zámen máme, 

aj s nimi si rady dáme.
Modálne slovesá musíme vedieť, 
aj keď nebudeme veľmi chcieť.

Časovať ich treba, 
aj keď to nebude naša potreba. 

Číslovky majú rôzne vzory, 
máme na ne rôzne názory.
Naša báseň sa už končí,

lebo už nám zvonček brnčí.
S. Cabanová, B. Fiľová (II.H)

2. 
Ohybné druhy v slovenčine máme

 a ľahko sa s nimi ohýbame.
O vzoroch nás oni učia,

 a pritom nás aj riadne mučia. 
Písať veľa musíme, 

no moja ruka vraví nie!
Pády tiež mi preberáme, 

každý deň sa s nimi hráme. 
Slovesá mi radi máme, 
námahu si s nimi dáme.

Číslovky veľa vzorov majú, 
ponaučenie nám vždy dajú.
M. Beraxa, M. Košík (II.H)

3.
Pýtame sa na ne: Kto?, Čo?, 
povedať vieme o nich voľačo.
Delíme ich na konkrétne a abstraktné, 
sú to predsa naše mená podstatné.
Určiť rod, pád a vzor máme v malíčku, 
pretože máme výbornú pedagogičku.

Adjektíva ďalším slovným druhom sú,
 s našou mysľou zatrasú. 
Pekný, cudzí, otcov, matkin, páví, 
je to veru druh namáhavý. 

Pri skúšaní nejedna tvár zmrzne,
aká bude naša známka je otázne. 
Aj keď sa učíme s radosťou, 
nie vždy sršíme chápavosťou. 
L. Dragúňová, V. Vadrnová (II.H)
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Ako išla Bunka na vandrovku 
    Za siedmimi pľúcami, za 40 metrami čriev, bývala 
bunka v mieche. Už sa jej nechcelo sedieť doma, a tak sa 
vybrala na cestu okolo tela. Putovala žilami, tepnami už 
viac ako 7 dní, no stále jej to nestačilo. Bola to ešte malá 
bunka, mala len 5 rokov a jej mamka sa o ňu veľmi bála.
    Keď prišla na to, že už 10 dní nie je doma, začala 
ju hľadať. Chodila po celom tele hore-dolu, no stále 
bezúspešne. Pýtala sa všetkých živých buniek, ktoré 

strela. Červené krvinky boli veľmi namyslené a ani jej neodpovedali na otázku, či náhodou nevideli malú 
bunku.
    “Volá sa Nema.“ Nikto jej nevedel povedať, kde je. Keď už to vyzeralo, že ju nenájde, zrazu mama dostala 
myšlienku. Nema vždy vravela, že keď bude veľká, bude pracovať v mozgu. A tak sa mama vybrala tam. 
Našla ju v mozgu v časti pamäte samú plakať na lavičke. Prisadla si k nej a čakala na reakciu.
    Nakoniec všetko skončilo dobre. Nema sa našla a vrátila sa so svojou mamou domov. 

V.Kuviková, T.Butor, K.Capko, A.Karaffová, E.Škôlka, V.Klimentová,T.Krnáčová  (I.H)

Tvorivá biológia a chémia

Biológia ako veda,
učí sa to celá trieda.

Mikroorganizmy, živočíchy, rastliny,
nemáme v hlavách už len piliny.

Genetika dobrá vec,
zistíš o sebe, čo len chceš.

Ochorenia, HIV, lipidy,
nie sme už taki debili.

Indivíduá vyššieho rádu,
pri písomkách občas potrebujeme radu.

DNA, RNA, vírusy,
robíme na ľuďoch pokusy.
J.Slepička, E.Škôlka, P.Golian, 
V.Kuviková (I.H)

Chamtivá bunka Lujza 
Za siedmimi kosťami a za siedmimi žilami, kde sa krv sypala a všetko ostatné lialo, žila chamtivá bunka 
Lujza. Lujza bola plná vody, lipidov, bielkovín, sacharidov a jedinečných nukleových kyselín. Na povrchu 
ju chránila cytoplazmatická membrána. Lujza bola chamtivá, pretože sa nechcela deliť, ale bola aj veľmi 
priateľská. Kamarátila sa s každým orgánom v tele. Chodila po večeroch s pečeňou na pivo, s pľúcami na 
kubánsku cigaru a so srdcom na kávu. Telo ju zaradilo medzi odpadové látky a vylúčilo z tela.

K.Dvorská, M.Syčová , M.Starke, M.Ďurinďák , B.Baliak , N.Medveďová (I.H)

Jeden valenčný elektrón majú,
ktorý ľahko odovzdajú.
Dobré redukovadlá sú to,
medzi sebou majú silné puto.
Vodík je zaradený do 1. a 7. skupiny, 
a je horľavý a výbušný ako plyny.
Keď sopka vybuchne, 
vodík z nej unikne. 
Často sa v zlúčeninách vyskytuje, 
a jeho zlúčenina tvrdosť vody spôsobuje.
S peroxidom vodíka zabávať sa môžete,
ale nakoniec aj tak biele vlasy mať budete. 
Alkalické kovy sa ako halogenidy vyskytujú,
a ich plamene sa pri horení pekne sfarbujú.
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Hliník, to je mäkký kov,
už viac na to nemám slov.
Do bazéna chlóru dám
a vykúpem sa v ňom sám. 
Sliznicu nám dráždi bróm,
molekuly nájdeš v ňom.
Chalkogény už poznáme,
kyslík a selén tam vždy nájdeme.
Mendelejev, múdrohlav,
chémii on rozum dal. 
Sústavu prvkov vymyslel
a v zápätí do neba odišiel.
Mendelevium po ňom nazvali,
no to ho už späť nevráti. 
L.Švantnerová, M.Škvarka (II.H)

Prvky sú plyny vzácne,
Neni sú však oni lacné.
Hélium je na slnku,
nespraví on ani vlnku.
Kryptón to je frajer veľký,
plnia sa ním žiarovky.
Večné žiarovky on tvorí,
tmu nimi morí.
Síra vždy žltá je,
každá jedna zápalka z nej je.
Z ozónu je vrstva ozónová,
zišla by sa nám aj nová.
Dusík ten nás nedusí,

vo vzduchu byť musí.
P.Vajdík,M.Šulejova 
(II.H)

Mravček Ferko
    Bol raz jeden mravček Ferko. Ferko sa veľmi rád túlal po lesoch a lúkach. Ako už vieme, mravce patria 
medzi indivíduá vyššieho radu. Mravček Ferko bol len obyčajný sluha. Musel chodiť a zbierať veci na stavbu 
mraveniska, a to ihličie, hlinu a podobné. Jedného dňa sa mravček Ferko zatúlal a stratil. Ferko sa stretol so 
slimákom. Začali sa rozprávať o bunkách a rôznych organizmoch. Najprv sa rozprávali o jadre. Mravček zistil, 
že sa delí na pravé a nepravé. Mravček naučil slimáka, že podľa štruktúry sa bunky rozdeľujú na prokaryotické 
a eukoryotické.  Potom sa mravček so slimákom vybrali hľadať mravčekov dom, lebo sa mravček dozvedel, že 
slimák býva v domčeku, ktorý nosí na chrbte. Po dlhých spoločných chvíľach našli mravčekov dom. Mravček 
sa len veľmi ťažko rozlúčil so slimákom. Slimák ale mravčekovi sľúbil, že sa budú aj naďalej spolu stretávať. 
Mravček sa veľmi potešil, keď sa stretol so svojimi rodičmi. 

B.Dziadová, T.Komora, V.Nepšinská, D.Ridzoň, M.Maťovčík, J.Slepička (I.H)

 Prvky
Prvky 1.A a 2.A skupiny, 
nepatria sem žiadne rastliny. 
Vodík je veľmi horľavý, 
že aj plešatému hlavu podpáli.
V obale slnka je mu veľmi teplo, 
spoločnosť mu robí už len peklo.
Alkalické kovy striebrolesklú farbu majú,

to však vzácne plyny zo svojich vlastností nemajú.
Xenónové žiarovky každý v autách musí mať, 
policajti im hneď začnú xenónky podávať.
Všetky prvky akoby tvoria jednu veľkú tabuľku, 
Mendelejev by bol pyšný, čo mu robí titulku.

 L.Švantnerová, M.Škvarka, I.Kováčiková (II.H)

Pálené a hasené,
to je vápno zlúčené.
Voda a ľad, to sú bratia,
v anomáliách vody sa kamarátia.
Vápenec, s ním veľa dá sa,
stavbári s ním vedia hrať sa.
Elektrolýzou ja tavím veci,
lítium ma už čaká v peci.
Alkalické kovy máme,
radi mi ich hneď predáme.
Diamanty a smaragdy, to je naša spása,
držať ich len v ruke, to je čistá krása.
Alkalické kovy a ich číslo jedna,
oxidácia pri nich nie je vôbec biedna.
P.Kulich, T.Lajčák, E.Krafčák, 
D.Válek (II.G)
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Exkurzia v Bratislave
Ale sme sa mali!!!!
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Všetkým žiakom na 
tejto škole prajem 
pekné sviatky, veselé 
Vianoce a šťastný celý 
nový rok.
Všetkým učiteľom 
želám šťastné a veselé 
sviatky, veselé Via-

noce a šťastný nový rok. A hlavne veľa nervov so 
žiakmi. S pozdravom I. Zúr (I.B)

***
Vážení žiaci, prajem Vám príjemné a veselé prežitie 
vianočných sviatkov, ktoré budú plné radostných 
chvíľ a potešenia, nech sa vám splní všetko, čo 
ste si priali a veľa úspechov do roku 2016
Vám praje váš spolužiak Michal.
Milí učitelia, chcel by som vám popriať 
príjemné prežitie vianočných sviatkov v kruhu 
rodiny,veľa šťastia, zdravia a lásky a veľa úspe-
chov  do nového roku vám praje Michal Bukoci (I.B)

***
Milý učitelia, žiaci. Chcel by som vám popriať 
príjemné prežitie vianočných sviatkov. Prežite ich 
v láske, pokoji a hlavne s rodinou. Krásne prežitie 
vianočných sviatkov a šťastný rok 2016, nech sa vám 
splnia všetky želania a dostanete pod stromček to, čo 
ste si priali. L.Lukáč (I.B)

***
K tohtoročným vianočným sviatkom by som chcel 
žiakom popriať veľa pekných zážitkov v rodinnom 
kruhu, pokoja, lásky. Aj učiteľom prajem sviatky s 

rodinou aj blízkymi a veľa 
pokoja. Všetkým šťastný 
rok 2016.
                M. Banas (I.B)

***
Prajem všetkým žiakom, 
učiteľom, upratovačkám 
atď. pekné a príjemné 
prežitie vianočných sviatkov. 
Aby sa zas stretli so svojou rodinou a užili si s rodi-
nou spoločný čas. J. Chudic (I.C)

***
Všetkým žiakom prajem predovšetkým veľa úspe-

chov pred aj po vianočných sviatkoch, polročné 
vysvedčenia len s jednotkami a trojtýždňový 
pokoj.
Učiteľom by som poprial pekné chvíle s rodi-
nou, tučnú peňaženku, čo najkrajšiu výzdobu a 
aby si vydýchli od žiakov. M. Strmeň (I.C)

***
Vážená pani riaditeľka, pani učiteľky, učitelia a celý 
pedagogický zbor. Chceme vám popriať krásne, 
ničím nerušené vianočné sviatky v kruhu rodiny a 
blízkych priateľov. Doprajte si zaslúžený oddych 
počas vianočných dní vo sviatočnej nálade. Prajeme 
Vám krásne Vianoce plné splnených snov.
Milí žiaci, milé žiačky, prajeme vám krásne sviatky v 
kruhu rodiny, pokoj, šťastie a lásku. Prežite Vianoce s 
úsmevom na perách a veselej nálade. Prajeme hlavne 
veľa darčekov a krásnych zážitkov. 

Filipiaková , Rapčanová (III.H)

VIANOČNÉ PRIANIA

Vianoce, dni plné lásky alebo len obdobie plné 
zhonu a stresu?

Kedysi boli Vianoce sviatky plné pokoja a radosti, pri 
ktorých si ľudia uctia seba a blízkych a nepotrebovali 
žiadne vecné dary. Dnes je to však inak. Všetci riešia 
darčeky a akú sumu peňazí kto dostane. V dnešnej dobe 
sa už zabúda na to krásne čaro Vianoc ako takých, na 
obdobie lásky a porozumenia. Dnes sú vnímané ako 
vysoko komerčný sviatok, pri ktorom sa podnikatelia 

tešia vysokým províziám a obyčajní ľudia pomaly 
nemajú čo do úst. Ľudia kupujú čo najdrahšie dary. 
No Vianoce by nemali byť o tom. Nemal sa z nich 
stať komerčný sviatok. Mali to byť dni plné lásky 
a porozumenia. Všetci by sme sa mali nad tým 
zamyslieť a určiť si priority. Chceme stres v obcho-
doch alebo nekonečnú lásku v kruhu svojich rodín?

Z. Zajková, N. Roháčová (I.G)



Lopejík

23

Nech sa všetka starosť zruší,
nech zavládne pokoj v duši.

Čo bolelo, nech sa zhojí,
čo tešilo, nech sa zdvojí.

Lásku, šťastie, žiadne hádky,
pohodu a krásne sviatky.

J. Kamzík (I.B)

Na Vianoce krásny stromček, 
pod ním nech je veľký darček. 
Jedla, pitia, nech je dosť, 
všetkým doma pre radosť. 
V novom roku všetko dobré, 
zdravia, šťastia, lásky hodne.
L.Lukáč (I.B)

Čas Vianoc nám už prichádza,
každý z nás sa domov vracia.
Pekne Vianočné sviatky, 
želám všetkým z lásky.
M. Banas (I.B)

Vianočný strom je krásny strom,
nikto, nikto neporáta, koľko jabĺk,
fíg, cukríkov visí na ňom zo zlata.

Ligoce sa v svetle sviečok
ako poklad rozprávkový.

Že ťa máme, stromček krásny,
ďakujeme Ježiškovi.

F. Porubiak (I.C)

Aby ste zvládli predvianočný zhon s ľahkosťou a v pohode, samotné vianočné sviatky v radosti a pokoji a 
do nového roku všetko naj-naj.Blížia sa tie krásne chvíle vianočné,
prežite ich v láske, šťastí, harmónii spoločne. Nie sú dôležité dary, ale v novom roku nech sa Vám darí. 
Zdravie nech slúži k spokojnosti a aby ste mali dom vždy plný hostí.
M. Peniak (I.C)

Vianoce krásne, čisté ako sneh,
na stole nech všetkým ľuďom rozvoniava
oblátka a med.
J. Eremiáš (I.C)

Šťastné a veselé  Vianoce.
Vonku sniežik tíško padá, za humnami zora sadá.
Do okna sa rýchlo vkrádam, zbadám ho, či nezbadám?
Kde si ujo Ježiško? Neobídi domček náš!
Čižmičky mám nachystané, nezačujem niekde sane?
Celý deň som dobrý bol, doma smetí vyniesol.
Na sladkosti sa už teším, všetky deti vždy potešíš.
Čokoládku by som chcel, rýmovačku vymyslel.
Prídi ujo Ježiško!
Mirko Čunderlík (I.C)

Či dedo mráz, či Ježiško,
nech mám plné bruško,
k tomu kopec zábavy,
nech mám kopec čokolády.
J. Chudic (I.C)
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M. Rúfus: Tichý most
Láska je to, čo unesie.
Láska je tichý most,
po ktorom z brehu ku brehu
prechádza ľudský hosť.

A most sa pod ním nezrúti
a podrží ho.
Na pútí
do zeme Budúcnosť.

To ostatné je vábnička.
Pach krvi láka mušku.

Láska je viac.
Jej črievička
si nájde Popolušku.
A všetko, predtým zložité,
je zrazu celkom prosté.
A prejdeš na svoj druhý breh
po starom tichom moste.
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      Čo keby sme ušli? Táto veta napadne každého žiaka aspoň raz počas štúdia a nás, 
priateľov, táto veta dosť často zvádzala, aby sme ušli. 
     Neodolali sme a jedného pekného slnečného dňa sme sa rozhodli ujsť. Začiatok dňa 
bol ako každý iný všedný deň. Zasa som meškal do školy, ako aj moji spolužiaci. „Veď 
načo sa ponáhľať na prvú hodinu?“ povedal som si. Ale to som ešte netušil, aké to bude 
mať následky. Vrátnik ma nechcel pustiť dnu a triednej som sa nemohol dovolať. Keď 
som sa konečne dostal dnu, začo ďakujem dokladačom automatov, šiel som sa prejsť 
ku skrinke. Ale keď som otvoril skrinku, nemal som tam rovnošatu. Celý rozhorčený 
a zarmútený som šiel na prvú hodinu. No nevedel som nájsť triedu, kde máme hodinu. 

„Kde sme?“ Keď sa mi to na koniec podarilo, tak už nebola prvá hodina, ale druhá. Keďže sa mi nechcelo 
byť v škole a posledné hodiny boli nudné, tak som navrhol spolužiakom, aby sme ušli. Všetci sa najprv báli, 
nechceli ujsť, že z toho budú problémy a nebudeme mať vreckové. Každý si určite pamätá na naše prvé úteky 
zo školy. Pamätám sa na to, ako keby sa to stalo včera. 
     Boli sme ešte mladí, neskúsení prváci. Nad útekom sme rozmýšľali už dlhšiu dobu, ale zakaždým, keď sme 
chceli utiecť, tak sme šli za učiteľmi, s ktorými sme mali mať posledné hodiny. Ale oni nám to vždy zatrhli. 
Tak sme zo zúfalstva išli za triednou, či by sme nemohli ísť domov. „No to v žiadnom prípade!“ povedala 
pani triedna a dodala: „Nie že vám to ešte niekedy napadne!“ Tento postup sme skúšali dlhšiu dobu, no bez 
výsledku. Ale keď nám mala odpadnúť posledná hodina, nebol dôvod, prečo by sme si vyučovanie neskrátili 
o dve hodiny. Už sme sa nikoho nič nepýtali, proste sme ušli. Následky nenechali na seba dlho čakať. Ani 
som nestihol za sebou dvere zavrieť a už mamina na mňa kričala: „Prečo si ušiel!?“ A ja som tichým hlasom: 
„Ja som neušiel.“ No  aj tak vedela o všetkom. Ďalší deň v škole prišla do triedy triedna a pekne nám to dala 
zlízať. Povedala: „To, že ste ušli, sa dozvedeli aj pani zástupkyne, musím vám dať dve neospravedlnené ho-
diny.“ My sme jej povedali: „Veď sme ušli len z jednej!“ No ju to vôbec nezaujímalo. Tak sme si z toho zobrali 
ponaučenie, že, keď újdeme, bude nasledovať trest. Môžeme prísť o vreckové a pribudnú nám neospravedl-
nené hodiny. Na toto sme si vždy  spomenuli, keď sme chceli újsť, niekedy nám to vyšlo, inokedy nie. 
       Ale potom si spolužiaci položili tieto otázky, keď som im to navrhol. Nakoniec sme sa dohodli, že újdeme 
z posledných troch hodín. Na druhý deň sme čakali trest, ale trest žiadny.  Prešiel ďalší deň, týždeň aj mesiac. 
No žiadny trest. Až kým nám neprišlo žiadne vreckové, až vtedy sme si uvedomili náš trest. A až potom nám 
triedna vysvetlila, že nemá význam dávať neospravedlnené hodiny, ale stiahnuť ťažko zarobené vreckové. 
     Z tohto nášho úteku sme sa poučili, že každý útek zo školy musí mať svoje následky, ktoré určite prídu, aj 
keď nie hneď. 

Andrej Kňazovický

Spomienka na minuloročných maturantov - maturitné slohy

  
„Účet, prosím!“ zavolal zdvori-
lo na čašníka, ktorý k nám stál 
najbližšie. „Moment!“ okríkol 
ho nervózne čašník, napriek 
tomu, že okrem nás tam nebol 
takmer nikto a nemal dôvod 

byť rozladený a nepríjemný. Po asi piatich minútach 
čakania prišiel k nám aj s účtom a kyslým výrazom. Na 
účte nebola vysoká suma, ale keď sme sa s priateľom 
pozreli na seba, obom nám v hlavách skrsol rovnaký 
nápad. „Čo tak odísť bez platenia?“ odvrátil tvár od 
účtu a s lišiackym úsmevom pozrel na mňa.
     V mysli sa mi už odohrával scenár ako vystrihnutý z 
Diskopríbehu. Obliekli by sme si kabáty a odchádzali 

by sme z poloprázdnej reštaurácie, ako keby sa nič 
zvláštne nedialo. V momente, keď by sa vracal vrch-
ný, očakávajúc, že zaplatíme a našiel by iba prázdny 
stolček a poháre od vína, vtedy by sa začala skutočná 
zábava. Naháňačka pomedzi stoly, prekvapení hostia, 
ktorí by nevedeli, či sa na tom majú smiať, alebo by 
nás mali pomáhať chytať a určite by za nami rozbe-
hol aj recepčný. Ak by nám zatarasili hlavný vchod, 
neostávalo by nám nič iné, len vbehnúť do kuchyne a 
urobiť tam poriadny rozruch. Museli by sme len dúfať, 
že dvere z kuchyne pre personál by boli otvorené! 
Keď by sme poprevracali celú kuchyňu naruby, vy-
strelili by sme odtiaľ ako neriadené strely. Už si viem 
živo predstaviť bacuľatého a zamasteného kuchára, 
ako by za nami hromžil s polievkovou naberačkou v 

Účet, prosím!
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    Počas môjho stredoškolského štúdia každé ráno cestujem do školy vlakom. Sám 
alebo s priateľmi. Toto ranné cestovanie som si obľúbil a v budúcnosti na toto obdobie 
budem určite rád spomínať.                   
    Kým cestujem, čítam si školské učebnice, počúvam hudbu v slúchadlách, alebo sa 
rozprávam s priateľmi. No najradšej len ticho sedím a pozerám sa z okna na nemý fi lm. 
Vlak putuje popri rieke, cez mnohé dediny, cez lesy a prírodu. Každé ráno sa pozerám 
na to isté, no každé ráno vidím niečo iné, pretože hmatám vlastné myšlienky, v pokoji 
nad nimi uvažujem. Nad tým, aký ma čaká deň, aký deň bol včera, či nad vecami, ktoré 
sa nikdy nestanú. V tomto čase neobmedzím svoju fantáziu žiadnymi hranicami. 
    Letné mesiace mám najradšej. V tomto období je tráva za oknami nádherne zelená, slnko sa nám blyští do 
očí, čerpám z neho energiu. Na jeseň sa počasie ochladzuje, príroda pôsobí unavene, ako starý rušeň, ktorý 
jazdí po koľajniciach roky. Listy zo stromov opadávajú, pomaly letia, viate vetríkom a pristávajú na nie už 
žiarivo zelenú trávu. V zimných mesiacoch je obraz z okna najkrajší. Lúky pokropí jemná vrstva snehu, na 
riekach sa tečúca voda zmení na krehký ľad a kopu dedinských záhrad strážia snehuliaci.  V jarnom období je 
často premenlivé počasie. Je príjemné sedieť v bezpečnom vlaku, zatiaľ čo do jeho okien udiera tuhý dážď. 
Vlaku je jedno či je sobota, streda, či pondelok, či Vianoce, či Veľká noc, on vždy jazdí od zástavky k zástavke 
a ani si neuvedomuje, ako mení život pasažierom, ktorých preváža. Pre mňa sa stal neodmysliteľnou súčasťou 
života. 
    Až keď vystúpim z vlaku, začína pre mňa skutočná realita, vstup do novej časti dňa. Vždy sledujem vlak, 
až kým mi úplne nezmizne z dohľadu a potom sa v duchu pousmejem, kde asi skončí. Každé ráno tak snívam 
dlhšie pri cestovaní a vymýšľaní si vlastných, dokonalých príbehov. 

Patrik Hruška

     Dvaja chlapci strnuli na mieste. Pred nimi ležal na zemi profesor Dvojzábutka, rozčapený ako zrazená žaba. 
Zavalitý muž nehybne ležal a jeho guľaté brucho sa nedvíhalo. Jeden z chlapcov premiešal zázvorový čaj a 
pozrel zdesene na kolegu: „Čo keby sme ušli?“
    Študent neviditeľnej univerzity, Kamil, sa ráno prebudil s neodolateľnou chuťou na čaj. Po tom, ako sa 
obliekol, vyrazil do upršaného dňa. Vykračoval si ladným krokom a v hlave mu znela veselá pieseň. Kamil 
spozornel a uvedomil si, že mu okrem vtákov a potulnej mačky robí spoločnosť aj niekto iný. Zrýchlil krok 
a nenápadne sa obzrel po okolí. Zrazu zacítil, ako ho čosi zdrapilo za plece. Silné trhnutie ho otočilo tvárou 
v tvár neznámemu prenasledovateľovi. Bol to jeho spolužiak Toby, malý chlapec so zvráteným zmyslom pre 
humor. 
   „Našiel som to.“ Kamil mu celkom nerozumel, preto mu jeho vzrušený pohľad neopätoval. „Čo konkrétne 
máš na mysli?“ opýtal sa. „Do kancelárie profesora v knižnici vedie schodisko. Ak sa tam dostaneme po sied-
mej večer, budeme mať dosť času na to, aby sme ukradli záverečné testy. Dvojzábudka bude na večeri.“ Kamil 

ruke: „Vy chuligáni! Ako ste si to mohli dovoliť, takto 
mi zničiť kuchyňu?“
   Uháňali by sme ulicami s policajnými sirénami za 
pätami. Vliezli by sme do prvého podchodu, na ktorý 
by sme narazili a lapajúc po dychu by sme neveri-
li vlastným činom. V tú chvíľu by sme sa asi neu-
bránili záchvatu smiechu. Hotoví kriminálnici. Keď 
by sme  sa konečne dostali domov, zaručene by nás 
vítali večerné správy a hlavnou udalosťou dňa by 
bolo: „Novodobí Bonie a Clyde sa inšpirovali zme-
sou českej klasiky Vrchní prchní a kultového Disko-
príbehu a vyvolali dnes medzi policajnými zložkami 
poriadny rozruch, keď odišli z vychýreného podniku 

bez platenia. Polícia vyzýva majiteľov reštaurácií, 
aby sa mali na pozore.“
   Pri týchto bláznivých predstavách, keď moja hladi-
na adrenalínu nezadržateľne stúpala, som bola pri-
pravená vyraziť. Obliekla som si svoj kabát, zasunula 
stoličku a s potmehúdskym  úsmevom som sa obrátila 
k priateľovi. Prekvapený výraz na jeho tvári bol na 
nezaplatenie. Nepochybne si už začal myslieť, že som 
jeho žart vzala vážne. 
   Ľavou rukou som ho pohladila po líci a poveda-
la som mu: „Hoci je tvoj nápad skutočne lákavý, je 
vhodný len na plátna kín.“

Simona Glembová

Dokonalý príbeh

Čo keby sme ušli?
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váhal. Chcel mu mierne naznačiť, že na takúto  dobrodružnú výpravu sa necíti. V tom 
Toby dodal: „A budú nás oslavovať ako hrdinov.“
   Už dávno sa zotmelo. Dvaja chlapci sa v prítmí vkradli do budovy. Za dverami nechali 
dážď pomaly silnejúcej búrky. Pach zaprášených, starých kníh im dráždil nenavyknuté 
nosy. Na prízemí sa rozvaľovali príbehy melancholických duší v rozmerných zväzkoch. 
Na prvom poschodí už puch ustúpil a vystriedala ho vôňa zázvorového čaju. Obaja ve-
deli, čo to znamená.
   V pracovni na konci chodby v starom kresle ružovej farby  sedel profesor. V ruke 
držal šálku čaju a cez okno sledoval blesky na oblohe, zatiaľ čo sa chlapci chystali 

ukradnúť mu testy priamo spod nosa. Dvojzábudka začul na chodbe pohyb, postavil sa a nohy ho lenivo niesli 
ku dverám. V tom sa dvere prudko otvorili a udreli profesora, ktorého odhodilo na druhý koniec miestnosti. 
Spoza dverí vykúkala Kamilova hlava a pod ňou sa vynorila tá Tobyho. Chlapci sa zhrozili. Miestnosť dra-
maticky osvetlil blesk. 
   „Aha, čaj,“ usmial  sa a načiahol ruku k šálke, ktorá akoby zázrakom skončila neporušená sa zemi. 
   „Ak nás tu niekto nájde, hodia to na nás. Myslíš, že je mŕtvy?“ Stáli a dívali sa na nehybné telo profesora. 
Chlapcov v tú chvíľu nenapadlo žiadne rozumné riešenie.  Šálka sa rozbila pri dopade na zem a chlapci sa dali 
na útek.
   Ponáhľali sa dolu schodmi a potichu nadávali.  Oblohu preťal blesk a dunenie hromu  zatriaslo policami. 
V tom sa v knižnici zotmelo ešte viac. Srdcia sa im rozbúšili a kolená roztriasli. Chlapci sa ponáhľali a bez 
rozmyslu uháňali tmou.
   „Niečo som počul,“ zašepkal Toby, ale v obrovskej knižnici jeho slová zneli ako výkrik. 
   „Nikto okrem nás tu nie je, Toby, došľaka!“ chlapec sa mykol, keď cítil, ako za ním čosi šuchoce. Inštinktívne 
sa obzrel. Za nimi sa črtal obrovský tieň. Chlapci sa nestarali o nič. Rozbehli sa jeden napravo, druhý naľavo. 
Mohutný tieň sa nehýbal. Mohol to byť duch profesora. Prešiel popri nich a zastavil sa pri vysokom hranatom 
tieni. Chlapci počuli silné bum a šuch. Videli iskru, za tým nasledovalo šťuk a celú knižnicu opäť zaplavilo 
svetlo. Chlapcom sa zúžili zreničky. Zažmurkali, pretreli si oči a pre istotu sa pozreli na seba, či vidia to isté. 
   „Chlapci, akosi ma rozbolela hlava, takže ak dovolíte idem si ľahnúť. A vy, upaľujte domov,“ profesor Dvoj-
zábudka si pošúchal hlavu a vyteperil sa hore schodiskom do pracovne.
   Chlapci sa z dobrodružnej výpravy vracali bez zisku, mysliac na to, že by z nich hrdinovia aj tak neboli. 

Karolína Rochovská

    Bol nádherný nedeľný večer a ja som sedel s mojou rodinou pri večernom stole. Keď sme sa najedli, 
rozprávali sme o svojich zážitkoch z víkendu a zdieľali sme svoje pocity. Pred spaním som premýšľal nad 
svojím životom, o tom, ako žijem za posledné roky a čo som chcel dosiahnuť v mladšom veku. Pri pohľade 
na nočnú oblohu som si spomenul na mladosť, ako som sa každý večer pozeral na veľký voz cez strešné okno.
    No v tom som sa zrazu zobudil na zvonenie môjho budíka, signalizoval čas vstávať a ísť do roboty. Každé 
pondelkové ráno bolo hrozné, po dvoch dňoch voľna znova pracovať. A tak som teda sadol do môjho staršieho 
ojazdeného auta a išiel som do práce. Na ceste do práce som šiel za autom, ktoré bolo celé oblepené sponzor-
mi. Keď som to uvidel, spomenul som si na tie pekné časy, keď som jazdil na motorke a na mojich prvých 
sponzorov. V tých časoch bolo veľmi ťažké nájsť nejakých dobrých sponzorov, ktorí by mi prispeli na môj 
rozvoj. No zrazu ma prebralo, keď som začul prvé padajúce kvapky dažďa na čelnom skle môjho auta. Po 
príchode do práce ma čakala zlá správa. Jeden z mojich kolegov bol chorý a bolo ho treba zastúpiť na dôležitej 

konferencii. Tak som išiel na konferenciu, na ktorú som nebol vôbec pripravený a mal 
som chuť niekam uniknúť. Pri pohľade von oknom na upršané a pochmúrne miesto som 
si spomenul na môj prvý maturitný deň, tiež som nevedel, čo ma čaká a mal som chuť 
uniknúť na miesto, kde by nebol žiadny stres a mohol by som si oddýchnuť. 
     V tom mi prišlo na um, čo keby som ušiel pred mojím nudným životom a prácou, 
čo ma nebaví aspoň na chvíľku. Hneď po konferencii som šiel za šéfom a požiadal ho o 
týždeň voľna. Ja a moja rodina sme na týždeň unikli pred našimi životmi na dovolenku k 
moru. Chodili sme na rôzne oddychové plavby na mori, ochutnávali sme exotické jedlá 

Útek



Lopejík

29

všetkého druhu a kúpali sme sa v priezračnom mori. Tento únik od reality som už dlho potreboval.  Keď som 
si uvedomil, že je už koniec tohto nádherného úniku, bol som smutný, ale nič sa nedá robiť. Každý sa raz musí 
vrátiť do „svojho“ života. 
    No postupom času, ako som starší, zisťujem, že stereotyp je pre život potrebný, aby sme si vedeli užiť náš 
krátky útek pred životom.                                                                                                             Samuel Škultéty

   Nemocničná chodba páchla po čistiacich prostriedkoch, bola biela, chladná a až 
mŕtvolne tichá. Odpočívajúcu chodbu prerušil len tlmený zvuk  krokov a piskot kolies 
invalidného vozíka. Vrchná sestra Broňa tlačila Kláru späť do izby. Klára bola veľmi 
unavená, veď tento týždeň to bolo už tretie ožarovanie. Broňa jej musela pomôcť vstať z 
vozíka a uložiť ju do postele.
   Klára bola v nemocnici už dlhé dni. S malými niekoľkotýždňovými prestávkami už bo-
jovala s chorobou štyri roky. „Ako to mohla moja mamina zvládnuť vždy s úsmevom?“ 
vzdychla si v tichej izbe sama pre seba. Vlani dostala darček, televízor, ale ten kvôli 
večne veselým ľuďom nepozerala. Veď ona nemohla vyjsť sama ani na chodbu. Zrazu 

jej niekto  zaklopal na dvere izby. Bola prekvapená, pretože je len desať hodín a návštevné hodiny sú až o pol 
tretej. So zastretým hlasom povedala: „Ďalej.“  Otvorili sa dvere a v nich stál vysoký, silný chlapec s krásnymi 
modrými očami a úsmevom od ucha k uchu.  Tie uši mu trochu odstávali, to si všimla hneď, hlavne preto, že 
nemal ani jeden vlas na hlave rovnako ako ona. ,,Ahoj, ja som Félix,“ povedal jedným dychom.  ,,Už týždeň 
som v tejto nemocnici, ale rozdiel nevidím, lepšie sú tu hlavne sestričky. Ako sa máš?“ Klára zostala v ne-
mom úžase. Kto je to? Prečo za mnou prišiel? Zmohla sa len na tiché: ,,Ahoj, mám sa fajn.“ Nechcela nového 
priateľa,  hlavne nie teraz, keď už pár týždňov plánuje ako z nemocnice nebadane odísť do neďalekého parku. 
Félix si k nej zrazu sadol a začal rozprávať.  Veľa ale veľmi zaujímavo a zábavne. Bol tak pozitívne naladený, 
že to dostalo aj Kláru. Po dlhom čase sa znova schuti smiala. 
    Ďalšie dni a týždne sa ich vzťah prehlboval a zaľúbili sa do seba. Mali rovnaké záujmy, koníčky, milovali 
tú istú hudbu, ale hlavne obaja bojovali s tou istou chorobou. 
    Jedno ráno, keď sa obaja vrátili z ďalšej chemoterapie, sa Klára rozhodla Félixovi zveriť s jej tajným 
plánom. ,,Čo keby sme ušli?“ zrazu z nej vybehlo. Félix doširoka otvoril oči, a neveril vlastným očiam, že jeho 
milú, tichú, nenápadnú Kláru napadlo niečo také bláznivé.  ,,Nebola som von poriadne tri roky, potrebujem sa 
prejsť po tráve, vidieť zdravých ľudí, nadýchať sa čerstvého vzduchu, skôr než sa so mňa úplne vytratí život!“ 
s krikom a plačom dohovorila, ,,Samozrejme!“ zvolal Félix: ,,Ja všetko zariadim, neboj sa, keď chceš ísť von, 
ja ťa tam vezmem, všetko nechaj na mňa.“  Klára sa veľmi potešila, že jej nápad nezavrhol, rovnako ako jej 
sestra, vraj je to nebezpečné. 
    Ďalší deň bol piatok, sestrička Broňa mala opäť službu. Presne o desiatej zaklopal na Klárinu izbu Félix. 
Klára sa cítila každý deň horšie, už ledva vládala chodiť. Nerozumela, ako môže Félix stále sršať toľkou 
energiou.  Félix priniesol invalidný vozík a hovorí: ,,Kláruš, rýchlo si sadni a vezmi si na kolená deku.“ Vyšli 
z izby a nenápadne tlačil Kláru po chodbe medzi ľuďmi, nik si ich nevšímal, veď prečo aj.  Možno len išli do 
automatu kúpiť si niečo sladké. Len Broňa sa s úsmevom pozerala ako odchádzajú.
   Klára zatvorila oči, bola plná strachu z toho, že ich zastavia a vrátia späť na izby. Bála sa, že už nedostane 
príležitosť znovu ísť von. ,,Otvor oči,“ pošepol jej známy hlas. Na tvári jej pristáli prvé hrejivé lúče slnka. 
Bola nevýslovne šťastná! Félix pomaly tlačil vozík k blízkemu parku a pritom si stále hmkal nejakú melódiu. 
Keď prišli k okraju parku, pomohol jej vstať a pomalými krokmi zašli k prvej lavičke za prvé stromy. Klára 
mala pocit, že od šťastia začne lietať a v tom zastala v šoku z toho, čo uvidela. Pod malým prístreškom se-
dela celá jej rodina, mamina, ocino, sestra,  dokonca aj babka s dedkom a ich pes Ringo. Hneď vedľa sedeli 
jej najlepšie kamarátky s krásnymi maturitnými stužkami na svetroch.  Zatiaľ ich nezbadali a Klára len so 
slzami v očiach povedala: ,,Bože, Félix, čo si to urobil?“ už nezadržala slzy šťastia, jej rodičia by jej nikdy 
nedovolili takto odísť, ale keď im zavolal Félix, ešte ho aj podporia v tom, čo jej zakazujú. ,,V tomto má prsty 
aj Broňa,“ pomyslela si. Na chvíľu sa trocha nahnevala, ale znova ju premohla vlna šťastia a lásky z toho, čo 
sa práve dialo.  Silno objala Félixa a on jej pošepol. ,,Ty si chcela újsť, ja som len zariadil, aby ten útek bol 
čo najdokonalejší.“ Klára sa rozplakala ešte viac. ,,Milujem ťa.“                                      Tereza Medveďová

Klára
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Anekdoty o slovenských spisovateľoch

Janko Kráľ išiel zo salaša domov...
Janko Kráľ išiel zo salaša domov. Cestou prešiel popri zemianskom kaštieli. Zeman stál vo dverách. Janko išiel zamyslený svo-
jou cestou. Zeman bol naučený, aby sa mu každý klaňal. Janko sa mu nepozdravil. I zakričí za ním hrmotným hlasom nahnevaný 
zeman:
„Kto si, že sa nepozdravíš? Či nevieš, že som zeman?“
Janko sa obzrie, nezastane v chôdzi a krátko odvetí: „A ja som KRÁĽ“ a ide ďalej.

***
Ján Francisci mal strýca Pavla...
Ján Francisci mal strýca Pavla, mäsiara najprv na Píle, potom v Tisovci, naposledy v Hnúšti. 
Pavel Francisci bol postavy strednej, ale svalovitej a obrovskej sily. Raz na jarmoku v Rimavskej 
Sobote jednal voly. K jednačke prišiel akýsi Maďar a medzi rečou zateremtotoval mu do „tótov“. 
Francisci vystrel ruku: „Či vidíš, ty Maďar, túto medvediu labu? Tak ťa ňou capnem, že nevstaneš 
viacej!“ Maďar naľakaný odišiel. 

***
Stalo sa raz, že Ludvik Kossuth...
Stalo sa raz, že Ludvik Kossuth ako samopašné dieťa padol u strýka v Košútoch do hnojnice na 
dvore, odkiaľ ho stryná vytiahla. Keď táto potom roku 1848 počula, čo Ludvik robí, vyslovila sa: 
Keby bola vedela, že vyrastie z neho taký „nezdarný syn“, bola by ho do tej hnojnice ešte posotila. 

***
Roku 1844 vyšlo nariadenie...

Roku 1844 vyšlo nariadenie, že sa musia písať matriky po maďarsky. Michal M. Hodža pomohol si tak, že písal matriky po 
maďarsky i po slovensky, tamtie pre stolicu, tieto pre svoju cirkev. V tom čase prišiel na krst ako kmotor mikulášsky lekárnik 
Moes, zarytý Hodžov nepriateľ. Moes spozoroval, že kaplán, ktorý dieťa krstil, zapisuje do slovenskej matriky. „Teraz ho mám 
v hrsti,“ pomyslel si a vec za horúca oznámil podžupanovi, Hodžovi nebárs naklonenému. Keď bola žaloba, že sa Hodža pro-
tiví zákonu, píšuc matriky po slovensky, na písme podaná, stolica vyslala deputáciu na tvár miesta i so žalobníkom Moesom. 
Deputácia príde a žiada ukázať matriku, na čo Hodža pokojne ukáže – maďarskú matriku. Moes sa díva, očiam neverí a celá 
deputácia doňho, že si taký posmech z nej urobil atď. Deputácia nič nevykonala a žalobník Moes od tých čias ešte väčšmi 
nenávidel Hodžu. 

***
J. Ľ. Holuby mal raz viacej hostí...

Jozef Ľudovít Holuby mal raz viacej hostí, medzi nimi i jedného, ktorý silou-mocou chcel byť 
duchaplným humoristom. Keď prišli do izby, kde bol herbár Holubyho vo dvoch policiach posta-
vený, vtipkár povedal:
„Veď bys’ ty tým herbárom i dobrú kravu nakŕmil!“ a dal sa nad touto „duchaplnosťou“ na celé 
kolo do smiechu.
Na to Holuby:
„Prečo nie, a ešte by zostalo i dosť bodľačia pre hodného somára, lebo kravy bodľačie nežerú.“
Od tých čias mal Holuby pokoj od vtipkára. 

***
Viliam Pauliny-Tóth ako študent komárňanský...
Viliam Pauliny-Tóth ako študent komárňanský chytro sa stal prvým žiakom nielen v škole, ale i 
na poli v hrách a pri plávaní v Dunaji.
„Kár, hogy nem magyar“ (škoda, že nie je Maďar), hovorievali jeho spolužiaci. Že je nie Maďarom, 
vedeli len odtiaľ, že im ho profesori ako slovenského chlapca (tót gyerek) za vzor a príklad pil-
nosti a pracovitosti kládli. 

***
Gabriel Kovács-Martiny demonštroval raz...
Gabriel Kovács-Martiny demonštroval raz svojim žiakom, aký tlak robí povetrie, keď sa z istého priestoru vyčerpá. Vyzval ku 
ka-tedre najbližších žiakov, aby prikryli dlaňou nádobu, z ktorej mal vyčerpať povetrie. Jeden z fi čúrov ochotne prikryl nádobu 
dlaňou, ale sotva Martiny pár ráz skrútol kľukou, už nemohol odchytiť ruku. Práve tak obišiel i druhý. Pristúpil i Štefan Daxner 
a prikryl stroj svojou pevnou, od práce mozoľnatou rukou. Martiny skrútol kľukou, keď myslel, že je už dosť, ale Daxner len 
povedal: „adhuc“. Martiny ešte raz skrútol a milý Daxner ani fúzom nemrdol, ale Martiny uznal, že dosť, napustil povetria do 
stroja, vypustil Daxnera a s úsmevom uspokojenia povedal: „Videtur, est Slavus“. (Hľa, to je Slovák). 
Z knihy:
Dr. Ján V. Ormis: Zo života slovenského. Liptovský Sv. Mikuláš: Tranoscius, 1933.
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Jazykové okienko
Okamžik?
V  jazykovej  praxi  sa  nez-
riedka  môžeme  stretnúť  
so  slovom  okamžik.  Ide  o  
zložené  slovo,  v  ktorého  
prvej  časti  je  tvar  podstat-
ného  mena  oko  a  druhá  časť  
súvisí  so  slovesom  mžikať.  
Ibaže  také  sloveso  spisovná  
slovenčina  nepozná,  ale  
namiesto  neho  má  sloveso  
mihať.  Preto  na  označenie  
veľmi  krátkeho  časového  
úseku  by  sme  mali  používať  

podstatné  meno  okamih,  napr.  vrátiť  sa  za  okamih,  prísť  
v  poslednom  okamihu,  v  okamihu  sa  rozhodnúť.  Ne-
dokonavé  sloveso  mihať  je  základom  aj  ďalších  slov,  
dokonavého  slovesa  mihnúť,  príslovky  mihom,  pod-
statného  mena  mihot  i  nedokonavého  slovesa  mihotať.

***
Elektronická pošta a pravopis
Pri sledovaní elektronickej pošty adresovanej inštitúciám 
si môžeme všimnúť, že mnohí pisatelia nemajú jasno v 
tom, ako písať mejly. V komunikácii prostredníctvom e-
lektronickej pošty s inštitúciou, ak od nej očakávame ne-
jakú informáciu, mali by sme rešpektovať základné pra-
vidlá písomnej komunikácie, ako sú oslovenie alebo aspoň 
pozdrav na začiatku mejlu a záverečná formula, ako je napr. 
predložkové spojenie S pozdravom, a napokon podpis, teda 
krstné meno a priezvisko. Nestačí iba krstné meno. Okrem 
toho by sme mali rešpektovať aj základné pravopisné pravid-
lá, ako sú písanie veľkého začiatočného písmena v oslovení 
či pozdrave a, pravdaže, aj každú vetu by sme mali začať 
s veľkým začiatočným písmenom a vetu zakončiť bodkou.

***
Schéma – schematický, téma – tematický
Niektorí používatelia slovenčiny majú problémy s náležitým 
utvorením a písaním prídavného mena od podstatných mien 
schéma a téma. V prídavnom mene vyslovujú a píšu  dlhé é, 
ako je to v podstatnom mene, teda schématický a tématický. 
Môžeme sa o tom presvedčiť aj na internetových stránkach. 
V spisovnej slovenčine však pred príponou -atický nastáva 
striedanie dlhej samohlásky za krátku. Správne podoby uve-
dených prídavných mien sú s krátkou samohláskou e, sche-
matický, tematický, napr. schematický pohľad, schematická 
značka, schematické znázornenie, tematický plán, tematický 
zájazd, tematická mapa, tematická inšpekcia.

***
Z technickej stránky, nie po technickej stránke
V jazykovej praxi sa nezriedka  stretáme s vyjadreniami 
po technickej stránke, po odbornej stránke, po umeleckej 
stránke, napr. technická kontrola je kontrola motorového 
vozidla po technickej stránke; absolvent je po odbornej 
stránke pripravený; maľba je po umeleckej stránke význam-
ná. V tejto súvislosti sme dostali otázku, či sú tieto vy-
jadrenia s predložkou po v poriadku. So zreteľom na to, že 
sa citovanými spojeniami s predložkou po vyjadruje zreteľ, 
vhodnejšie je v nich používať predložku z: z technickej 
stránky, z odbornej stránky, z umeleckej stránky, teda tech-

nická kontrola je kontrola motorového vozidla z technickej 
stránky; absolvent je z odbornej stránky pripravený; maľba 
je z umeleckej stránky významná.

***
Písanie skratiek vedeckých hodností za menom
Často dostávame otázku, ako sa majú písať skratky vedec-
kých hodností kandidát vied, doktor vied, doktor filozofie, 
t. j. skratky CSc., DrSc. a PhD. Platí zásada, že skratky ve-
deckých hodností CSc., DrSc. a PhD. sa píšu za menom a 
od mena sa oddeľujú čiarkou, napr. Ing. Karol Vrba, CSc., 
prof. RNDr. Ján Novák, DrSc., Ing. Jozef Medveď, PhD. Ak 
za menom a skratkou vedeckej hodnosti pokračuje veta, za 
skratkou vedeckej hodnosti pred pokračujúcou časťou vety 
píšeme čiarku, to značí, že skratka je od ostatnej vety odde-
lená čiarkami, napr. Konferencia sa začala prednáškou Ing. 
Jozefa Medveďa, PhD., na tému Ako vzdorovať kríze.

***
Chyby pri vykaní
V spisovnej slovenčine sa totiž pri vykaní používa slovesný 
tvar v 2. osobe množného čísla, aj keď sa obraciame na jed-
nu osobu.
TEDA: pani, vy ste tam boli  NIE   vy ste tam bola
pán profesor, kde ste pôsobili NIE   kde ste pôsobil

***
O používaní predložky vďaka
Nedávno sme si vypočuli informáciu, že vďaka nepriaz-
nivému počasiu bola v minulom roku slabšia úroda. V tejto 
výpovedi našu pozornosť upútalo použitie predložky vďaka. 
Predložka vďaka vznikla z podstatného mena vďaka, ktoré 
má význam “pocit zaviazanosti za preukázané dobro”, a tak 
aj predložka vďaka má v sebe tento kladný príznak. Nie 
je preto vhodné, aby sme ju spájali s výrazmi, ktorými sa 
vyjadruje čosi negatívne. Na to nám slúžia iné predložky 
vyjadrujúce dôvod, príčinu. Je to predložka vinou, ktorá v 
sebe obsahuje záporný príznak, teda vinou nepriaznivého 
počasia bola v minulom roku slabšia úroda. Môžeme použiť 
aj predložku pre, ktorá v sebe neobsahuje ani kladný, ani 
záporný príznak, teda pre nepriaznivé počasie bola v minu-
lom roku slabšia úroda.

***
Skratka Európskej únie je EÚ
V  súčasnosti  sa  v  novinách  a  časopisoch  veľmi  často  píše  
o  Európskej  únii.  Z  úsporných  dôvodov  sa  v  písanom  texte  
pri  opakovaní  názvu  namiesto  plného  názvu  Európska  únia  
často  používa  iniciálová  skratka.  Pritom  sa  môžeme  stretnúť  
s  dvoma  podobami  skratky,  jednak  so  skratkou  EÚ  napísanou  
s  dlhým  Ú,  jednak  so  skratkou  EU  napísanou  s  krátkym  U.  
Keďže  však  v  slove  únia  vyslovujeme  a  píšeme  dlhé  ú,  je  
odôvodnené  dlhé  Ú  zachovávať  aj  v  iniciálovej  skratke  EÚ.

***
Prvý diel - v prvom diele
Podstatné  meno  diel,  ktoré  má  význam  “časť  nejakého  
celku”,  je  mužského  rodu  a  skloňuje  sa  podľa  vzoru  dub.  
V  genitíve  jednotného  čísla  má  pádovú  príponu  -u,  napr.  
od  prvého  dielu  románu.  V  lokáli  jednotného  čísla  má  pá-
dovú  príponu  -e,  v  prvom  diele  románu.  Niekedy  môžeme  
v  jazykových  prejavoch  počuť  v  lokáli  aj  tvar  s  pádovou  
príponou  -i,  v  prvom  dieli.  Ako  sme  však  povedali,  v  lokáli  
je  náležitý  tvar  s  príponou  -e,  teda  v  prvom  diele,  v  druhom  
diele,  v  poslednom  diele.

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

Príjemné hľadanie.


