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ZIMA V LOPEJI
Je tu zima, je tu mráz,
zas nám bude zuby triasť.
Ráno na bus čakáme,
dočas sa ho aj dočkáme.

Každé ráno autobusy napratané sú,
pomaly to pneumatiky neznesú.
Cez zimu to ešte horšie je,
keď ľad našu cestu naleje.

Výstup z autobusu býva hrozivý,
veď je to smrť ísť do zimy.
Pod schodami pauza býva,
je tam banda, občas milá. Zahrejú nás už len schody,

každé ráno to tak chodí.
Vrátnik už z diaľky pozerá,
či si každý čipku vyberá?Pípanie je ranná zvučka,

pozná to už každá učka.
Uniformy už v skrinke čakajú,
všetci ich s radosťou obliekajú.

Pred ôsmou už zvoní zvonček,
je to taký ranný konček.
Učitelia už netrpezlivo čakajú,
za meškanie písomky dávajú.

Taký je život v Lopeji,
asi sa s ním nikto nezmieri.
Ešteže sa blížia Vianoce,
veď už bolo načase.

Anonym z II.H
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Milí čitatelia,

v školskom roku 2016/2017 sa vám dos-
táva do rúk prvé číslo časopisu Lopejík. 
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 2016/2017, 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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Programovanie hlavným bodom programu

     V dňoch 6. – 13. novembra 2016 sa v Kľačne konalo sústredenie začínajúcich 
a pokročilých programátorov, na ktorom si mohli účastníci vymeniť svoje 
programátorské skúsenosti a podeliť sa o čistotu svojho kódu. Sústredenia sa 
úspešne zúčastnil Daniel Jacko, žiak Súkromnej strednej odbornej školy hut-
níckej ŽP.
Išlo o stretnutie mladých programátorov, ktorí sú súčasťou korešpondenčného 
seminára z programovania, súťaže v riešení algoritmických úloh, určenej pre 
žiakov stredných škôl. Súťaž začína vždy vo februári a septembri a po každom 
polroku vyberajú 32 najúspešnejších riešiteľov, ktorí majú možnosť ísť na 
týždňové sústredenie.
     Účasť nášho nádejného programátora, informatika, D. Jacka, teda nebola 
náhodná a už vôbec nie automatická. Výber na sústredenie bol náročný. Celé 

podujatie totiž zastrešuje hlavný organizátor Korešpondenčného seminára z programovania, Fakulta 
matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského. Súťaž je totiž organizovaná organizáciou 
Trojsten, ktorá má zázemie na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky na univerzite Komenského, 
okrem programovania organizujú taktiež súťaže a sústredenia z matematiky a fyziky.
     Sám D. Jacko sa o podujatí vyjadril nasledovne: „Mal som možnosť zúčastniť sa jedného sústrede-
nia. Na sústredení som nadobudol množstvo poznatkov, týkajúcich sa programovania a aj matematiky. 
Spoznal som veľa nových ľudí, ktorí mali oveľa viac skúseností s programovaním, takže som sa od nich 
mohol učiť. Na sústredení som mal možnosť zlepšovať si svoje algoritmické myslenie vďaka rôznym 
úlohám a hrám, ktoré pre nás pripravili vedúci. Počas celého sústredenia boli účastníci rozdelení do 
tímov, ktoré proti sebe súťažili, takže som mal možnosť naučiť sa pracovať v tíme. No sústredenie ne-
bolo iba o učení, skvelo som sa tam zabavil spolu s ostatnými účastníkmi pri rôznych hrách, aktivitách 
a rozhovoroch. 
     Som veľmi rád, že som sa mohol sústredenia zúčastniť a chcem povzbudiť aj ostatných žiakov, ktorí 
majú záujem o informatiku, matematiku alebo fyziku, aby sa zapojili do riešenia týchto súťaží, pretože 
mnohých bývalých KSPákov neskôr zamestnali firmy ako Google, Facebook či Eset.“

-red-
Interview s Danielom Jackom

1. Daniel, kedy si sa prvýkrát dostal do kontaktu s počítačom?
Bolo to už v škôlke, z času na čas nás brávali hrávať sa na ne, vtedy to pre nás boli iba veľké stroje na hranie.

2. Čo si myslíš o budúcom svete s informačnými technológiami v ňom?
Už teraz sme informačnými technológiami obklopení. Možno si to ani neuvedomujeme, ale sú všade okolo 

nás. Pretože sa nejedná iba o počítače, či je to už kalkulačka 
alebo bankomat, všetko má za sebou nejaký program, ktorý 
to riadi, a tak to môžeme zaradiť do tejto kategórie. Pokiaľ 
sa jedná o budúcnosť, tak ľudstvo spája bežné veci s IT čím 
ďalej tým viac. Veľa vecí v dnešnej dobe sa robí cez počítač 
alebo iné výpočtové zariadenie, pričom v minulosti to tak ne-
bolo. Verím, že toto bude pokračovať aj naďalej, a práve pre 
to bude treba v budúcnosti viac ľudí zaoberajúcich sa IT.

3. Môže umelá inteligencia nahradiť ľudskú inteligenciu?
Myslím, že v mnohých veciach sa tak už stalo. Počítače za nás robia veľa práce v rôznych oblastiach. Avšak 
stále je mnoho oblastí, kde nie je možné fungovať bez ľudského faktora. V tejto otázke si ešte ani sám nie som 
istý odpoveďou. Pretože si nemyslím, že počítače dokážu plnohodnotne nahradiť ľudské city a nadobudnúť 
vlastnosť porozumenia pocitom druhých. Avšak niekedy sme si taktiež mysleli, že počítače vedia iba to, čo ich 
mi naučíme, no dnes už tomu tak nie je a v niektorých oblastiach sa dokážu učiť novým veciam sami.
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4. Akú máš predstavu o modernom vzdelávaní, v ktorom budú použité technológie 21. storočia?
Asi sa neviem dočkať, keď to konečne uvidím, myslím si, že v oblasti školstva sme veľmi pozadu. Teda aspoň 
Slovensko, neviem, ako je to s ostatnými krajinami. Veľa veci sa už dávno mohlo robiť spôsobom 21. storočia. 
Z pohľadu študenta môžem povedať, že je veľa priestoru na inováciu. Samozrejme, je strašne veľa vecí, o 
ktorých by sa dalo rozprávať. Či už práca s počítačmi na hodinách, alebo dokonca učenie sa z domu.

5. Prečo Ťa láka programovanie?
V prvom rade ma to baví, a to je dôvod, prečo sa tomu venujem. Taktiež v tom vidím obrovský potenciál 
ako v mojom budúcom zamestnaní. Je ťažké opísať, čo ma na tom fascinuje, myslím, že množstvo vecí, či 
už využitie IT v dnešnej dobe alebo to, ako veľa nad tým človek musí premýšľať. Často strávim viac času 
premýšľaním nad konkrétnym problémom, než samotným písaním kódu.

6. Myslíš si, že každý absolvent obornej školy alebo gymnázia by mal vedieť programovať?
Programovanie je veľmi rozsiahla oblasť a je ťažké určiť si hranicu, a povedať, čo znamená, že niekto vie 
programovať. Ak by to znamenalo chápať nejaké základné pojmy, príkazy a dokázať napísať riešenia veľmi 
jednoduchých úloh, tak áno. V tom prípade som za to, aby 
sa to v dnešnej dobe učili takmer všetci. Ale ide fakt iba 
o pár vyučovacích hodín, kde študenti môžu zistiť, či ich 
to baví a ide im to. Nemá zmysel, aby sa tomu venoval na 
silu niekto, kto o to nemá záujem. Nie je to tak potrebné, 
ako napríklad znalosť slovenskej gramatiky alebo ovládanie 
cudzieho jazyka.

7. Je mladý programátor človekom, ktorý dokáže 
porozumieť súčasnej spoločnosti? Nemá to mladý pro-
gramátor ťažké v súčasnej spoločnosti?
Programátori nie sú nejaká špecifická skupina ľudí s určitou 
osobnosťou. Myslím si, že sa tu vyskytujú všetky druhy 
ľudskej osobnosti. Preto si myslím, že sa nedá jednoznačne 
odpovedať. Určite sa nájdu takí, ktorí majú problém 
porozumieť dnešnej spoločnosti a začleniť sa do nej. Ale myslím si, že to je len veľmi malé percento.
Myslím si, že programátori sa majú celkom dobre. Pokiaľ majú vo svojom obore dostatočnú kvalifikáciu, tak 
nemajú problém sa zamestnať, keďže programátorov je nedostatok a za svoju prácu sú taktiež patrične ohod-
notení.

8. Čím sa chceš v budúcnosti zaoberať. Čo je Tvojím snom?
Ako som už povedal, programovanie ma baví, a preto by som to chcel mať aj ako zamestnanie. Presnú oblasť 
zatiaľ neviem špecifikovať, ale asi by ma bavilo pracovať s bezpečnostnými softvérmi.

9. Čo by si odkázal čitateľom Podbrezovanu?
Chopte sa toho, čo vás baví a snažte sa z toho vyťažiť čo najviac. Keďže  žijeme vo svete inovácií, kde každým 
dňom prichádzajú nové pre nás doposiaľ neznáme veci. Je potrebné, aby sme pozorne sledovali svet okolo nás 
a zostali informovaní.

10. Aké iné záľuby, koníčky okrem programovania máš?
Rád behám, cvičím a chodím na turistiku, taktiež hrám s kamarátmi rôzne netradičné športy a hry. Patrí medzi 
ne napríklad aj airsoft. Rád čítam knihy, počúvam hudbu alebo proste sedím za  počítačom a surfujem po in-
ternete.

Redakcia časopisu ďakuje za rozhovor.
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Detstvo kedysi a dnes
     Kedysi sa deti hrávali pri činžiakoch rôzne hry od schovávačiek, cez loptové 
hry až po skákanie na gume. Prišli domov až na piskot, volanie svojich rodičov, 
za tmy. Nemuseli sa o nich báť, či sa im dačo náhodou nestalo. Všetci nosili také 
isté oblečenie, špinavé a bolo im fuk či majú na nich 3 pásiky alebo fajku.
    Takéto detstvo som mal vcelku aj ja. Hrávali sme sa na „obstreľovačky“, hrali 
sme futbal, skrývačku a mnoho ďalších hier. Za to som vďačný mojim rodičom. 
No terajšie detstvo je už iné, samozrejme, doba sa mení, ale aj tak. Deti si vedia 
pustiť video už ako 3 ročné. Majú veľa zbytočností. Tie deti, ktorých nezlákali 

a úplne nepohltili smartfóny, PC hry (samozrejme sa treba niekedy odreagovať aj takto) a dali sa na 
nejaký šport, majú môj rešpekt. Keď zabíjajú svoj čas pred počítačom, facebookom, kde 13 ročné 
dievčatá posielajú polonahé fotky neznámym ľuďom, jedia čipsy a zapíjajú ich „cukrom“. Nedivím 
sa, že sú potom nešťastní tak, ako vyzerajú. Robia si z toho ťažkú hlavu, majú depresie a sklony k 
sebapoškodzovaniu, čo pred tým skoro vôbec nebolo.
     Podľa mňa bolo kedysi detstvo ľahšie, bezstarostnejšie ako dnes.

S. Floch (II.H)
Rodina včera a dnes

     Medzi rodinou v minulosti a dnes je veľmi veľký rozdiel. Možno je to výsledkom doby, možno 
modernejšieho zmýšľania. Myslím si však, že sa „moderný krok“ vpred neposunul práve najšťastnejším 
smerom.
      V dnešnom svete sa rodičovstvo odkladá na neskôr a s pribúdajúcim vekom matiek stúpa aj 
neplodnosť, a tým aj rozvody. Rozvodovosť na Slovensku je viac ako 40%, čo je prevratné číslo. V 
minulosti slová „v šťastí aj v nešťastí, v zdraví aj v chorobe, v bohatstve i v chudobe“ boli položené na 
reálnych základoch a držalo sa ich väčšina manželstiev. Dnes však tieto slová sú len poväčšine  akousi 
formalitou, strácajú alebo si novomanželia neuvedomujú ich ozajstný význam.
     K veľkej miere rozvodovosti  prispieva aj fakt viaznucej komunikácie. Ľudia medzi sebou vďaka 
sociálnym sieťam zabúdajú normálne komunikovať a nevyriešené problémy sa len nabaľujú, čo neskôr 
spôsobí rozpad manželstva. 
     Inak sa pristupuje aj k výchove detí. Kedysi  po uliciach pobehovali stovky detí a hrali sa spolu. Aj 
rodina ako taká trávila spolu viac času, neboli mobily, počítače a rodina večery trávila poväčšine spolu. 
Dnes, bohužiaľ, na uliciach toľko veselých, detských tvári nevidieť. Ulice sú väčšinou prázdne a tiché. 

Počítače zabrali miesto pouličným hrám na schovávačku, naháňačku.
     Tento virtuálny svet ovplyvňuje aj výchovu a správanie detí. Na internete 
je množstvo deťom nevhodných materiálov, návodov a obrázkov. Rodičia by 
ich mali pred týmto chrániť. Myslím si, že je pozitívne, že dnešná doba má viac 
možností. Rodičia s deťmi môžu cestovať a spoznávať nové kraje, ale veľa rodín 
tieto možnosti nevyužíva aj vďaka finančným možnostiam. Namiesto cestovania  
je však  možnosť aj prechádzky alebo ľahšej turistiky. Veď najkrajšie spomienky, 
na ktoré spomína moja babka, sú tie, ako sa ako malé deti víkend čo víkend, vy-
brali navštíviť svojich starých rodičov 5 kilometrov pešo. Neraz mi hovorila, že 

ich na konci cesty čakal pekáč buchiet.

Zábavné hodiny ETV s M. Gregušovou
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     V súčasnosti  sa od zamestnancov vyžaduje, aby v práci trávili oveľa viac času.  Mnoho rodičov 
tak má neustále nedostatok času, stupňuje sa nervozita a stres. Často nemajú náladu na komunikáciu s 
dieťaťom a na spoločné hry, a tak dieťa neustále trpí trvale nenasýtenou potre-
bou naplneného kontaktu s rodičmi. Tak isto sa v slovenských rodinách často 
rozoberá finančná stránka, čo bohužiaľ nie je vo väčšine slovenských rodín 
šťastná téma, a často vedie k hádkam, napätiu v rodine, čím samozrejme trpí aj 
samotné dieťa.
     Zatiaľ čo v minulosti predstavovalo dieťa pre rodinu ekonomický prínos, 
dnes je bohužiaľ dieťa skôr ekonomickou záťažou. Tým pádom sa veľa 
rodín rozhoduje pre odloženie rodičovstva. Väčší dôraz kladú na materiálne 
zabezpečenie a kariéru. Rodičovstvo odkladajú do neskorého veku. Vtedy sa 
väčšinou stretávame len s rodinami s jedným dieťaťom. 
     V minulosti sa rodina stretávala pokope častejšie. Na sviatky sa príbuzní chodili navštevovať, či len 
tak cez víkend. Dodržiavali sa rôzne tradície a ľudové zvyky. Aj napriek chudobe a ťažkému životu mali 
ľudia v tomto minulom období šťastnejší život. Nemali toľko stresu a život si užívali.

Z. Zajková, N. Roháčová (II.G)
December skoro už je tu
oco sa hrá na Santu.
Mínus na teplomery je
každý zimné bundy vyťahuje.
Deti už sánky vyberajú
po potokoch sa korčuľujú.

Na Vianoce každý stromček zháňa,
keď diviak v reklame dievča naháňa.

Michal Košík (III.H)

Zima vonku tuhá je,
každý sa rád sánkuje.
Blížia sa už prázdniny,
snehu sú plné dediny.

Drievko v krbe tíško praská,
mamka pečie, ocko mľaská.
Vianoce už klopú na dvere,
sú to sviatky o dôvere.

Darčeky na nás už čakajú,
deti snehuliakov stavajú.
Pokoj a láska nech je s vami
a sviatky prežívajte s rodinami.

Vianoce sú krásny čas,
rozdávajú radosť každému z nás.
Veď stromček sa už ligoce,
prajeme šťastné a veselé Vianoce.

Anonym z III.H

Zima už je za dverami,
babka nás vybavila svetrami a rukavicami.
Keď za dverami už veľká zima je,
teplo domova nás vždy zahreje.
Deti sa tešia na Vianoce,
veď už aj stromček sa ligoce.
Oblátky, koláčiky a iné maškrty,
no mamky robia často aj iné špecialitky.
Na darčeky sa tešia malí i veľkí,
na tie nie sme nikdy priveľkí.

S. Cabanová (II.H)

              ZIMA
Vonku je už zima riadna,
tato zima bude asi veľmi chladná.
Kabáty už treba vybrať
a drevo ku krbu pobrať.
Pri ohníčku je predsa lepšie,
u nás doma bude najteplejšie.
A stromček už vianočný svieti,
aha, veď Ježiško už na saniach letí.
Darčekov asi veľa donesie,
kým ich všetky roznesie,
zatiaľ radosť do všetkých nás vnesie,
no zlým deťom darčeky neprinesie.
Keď na streche niečo zaklepoce,
to je Vám prajem krásne Vianoce.

B. Fiľová (III.H)
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Biela pastelka

Školské akcie vo fotkách

Darovanie krvi
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Divadelné predstavenie
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ZRUČNÝ MLADÝ HOREHRONEC 2016

Praktická časť
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Teoretická časť
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Zručný mladý Horehronec 2016 - vyhodnotenie
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Mikuláš
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Nórsko - Norge

Druháci v Nórsku M. Gregušová
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Estónsko - Eesti

Projekt „Ruský jazyk vo svete fotografie a videa“
Do tohto projektu sú zapojení žiaci 2.H a 3.G/H triedy. Našou úlohou je natočiť video a urobiť foto-

grafie o sebe a o škole. Okrem toho sme si poslali navzájom vianočné pozdravy a budeme pracovať aj na 

iných zaujímavých úlohách, aby si mohli zlepšiť komunikáciu v ruskom jazyku a nájsť si priateľov zo 

zahraničia. Komunikujeme spolu aj cez fcb.

K. Tajbošová

v projekte sme zapojení s 3 strednými školami z Turecka (Stredná odborná škola v Gaziantep, Stredná od-
borná škola z Istanbulu a Obchodná škola z Ankary)  a 1 strednou školou - gymnázium z predmestia Paríža 
vo  Francúzsku.
V projekte budeme porovnávať oslavy sviatkov v rôznych krajinách, zvyky a tradície a zoznámime sa s 
novými sviatkami (keďže máme v projekte Turkov - iné náboženstvo- spomínali Ramadán).

K. Kvačkajová

Žiaci I.H triedy - projekt Intercultural celebrations (Medzinárodné oslavy)
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FUTSAL - krajské kolo v Detve, kde SSOŠH ŽP obsadilo 2. miesto.

VOLEJBAL - okresné kolo chlapcov v Brezne, kde SG ŽP obsadilo 3. miesto
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Odovzdávanie notebookov prvákom
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IBOBOR
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Naši chlapi zo Zváračskej
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Básne mladých poetov - Стихотворения молодых поэтов

na hodinách K. Tajbošovej
«Блюда и сраны»
В Италии любят еду,
за блюдами там поеду.
Я закажу тесто, пиццу,
а также десерт тирамису.
В Австралии тёплая погода,
мороженое моё любимое блюдо.
Zajková, Roháčová, Medveďová (II.G,H)

«Я люблю путешествие»
 Путешествовать я люблю, 
в Австралию я поеду.
Я увижу кенгуру прыгать
и я буду на море загорать.

А потом я билет куплю,
в Японию поеду.
Я сакуру там куплю,
и кусочек Японии домой привезу.

Я опять деньги тратить могу,
а в Канаду путешествовать буду.
У них есть красивый флаг,
там я могу тоже и в хоккей играть.
Andreánska, Mikovíny, Marhula (II.G,H)

«Мы бы поехали ... »
Куда бы мы поехали,
чтобы целый мир узнали?
В каждую страну путешествовать,
новых друзей поискать.

В Братиславе трамвай, но в Москве метро. 
мы полетим туда быстро.
На поезде в Прагу,
там зимой тоже много снегу.

Полетим на самалёте,
Возьмём с собой новое платье.
поплывём и на гондоле,
и будем петь оле – оле.

На автобусе, на трамвае и на такси,
поедем во все страны в гости.
На машине мы поедем,
по всем миру ездить будем.
Krnáčová, Pančíková, Nepšinská  (II.H)

«Путешествие»
Я поеду  на юг,
со мной поедем и мой друг.
На море тепло и приятно,
мы будем в Хорватии конечно.

Я поеду на север,
возьмём с собой и свитер.
На севере находится Россия,
со мной поедет вся моя семья.
Slepička, Golian, Bútor (II.H)
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«Мой день ...»
Утром я глаза открыю,
потом я завтракаю.
Я тоже чищу зубы,
пусть мне не воняет от 
губы.

Утром я тоже кофе пью,
а в школе на уроках 
изучаю.

Я радуюсь домой,
потому что сегодня день плохой.

Из школы я приду очень голодная,
сегодня и зима холодная.
Быстро я обед сделаю,
а затем книгу читаю.

Потом я обычно маме помогаю,
и домашние задания делаю.

Вечером я иду в гости,
но я не делаю глупости.

В десять часов я домой прихожу,
в телевидении я смотрю Медведя и Машу.
Потом я ложусь спать,
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Ukážky GRAFITI tvorby našich žiakov - Demos (anonym)
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Olympiáda z ANJ

Krajské kolo Zenit v programovaní – kategória Webdizajn
     Posledný novembrový deň roku 2016 patril krajskému kolu súťaže Zenit v programovaní – kategória Web-
dizajn. Naši žiaci z III.H – Ivana Kováčiková a Patrik Gavura sa prebojovali zo 

školského kola do krajského kola súťaže, ktorá sa konala 
v Školskom výpočtovom stredisku v Banskej Bystrici.  
     Počas 4 hodín kreatívne a s optimizmom vytvárali 
webové stránky na zadanú tému. Ich úsilie im v silnej 
konkurencii prinieslo pekné 4. miesto.
     K tomuto úspechu im blahoželáme, ďakujeme za dôsto-
jnú reprezentáciu našej školy  a tešíme sa na ďalší ročník 
súťaže.                                         Mgr. Ľudmila Kroupová

     Už tradične sa naša Súkromná stredná odborná škola hutnícka, Železiarne Podbrezová zapojila do 18. 
ročníka strojárskej  súťaže ZENIT.
        Zenit je symbolom dosiahnutia vrcholových vedomostí a zručností žiakov stred-
ných škôl. Túto súťaž organizujú jednotlivé školy pod záštitou Štátneho inštitútu 
odborného vzdelávania na Slovensku. Do krajského kola postupujú najlepší jed-
notlivci, ktorí sa presadili a postúpili zo školských kôl.
      Súťaž medzi deviatimi strednými odbornými školami Banskobystrického kraja sa 
konala 30. novembra 2016 na Strednej odbornej škole techniky a služieb v Brezne.  
Súťažilo sa v štyroch kategóriách. Kategória A – žiaci stredných priemyselných 
škôl,  kategória B1 – žiaci študijných a učebných odborov zameraných na strojové 
obrábanie kovov, kategória B2 – žiaci študijných a učebných odborov zameraných 
na ručné spracovanie kovov a kategória C – žiaci študijných a učebných odborov 
zameraných na programovanie CNC strojov.
     Našu školu reprezentovali žiaci druhého a tretieho ročníka odboru mechanik 
strojov a zariadení, Marek Banas a Dávid Dzimko. V odbore obrábač kovov žiaci 
tretieho ročníka, Martin Majerník, Peter Kurák a Denis Zaplatílek. V tohtoročnom 
1. ročníku novej  kategórie C obsadil Peter Kurák pekné druhé miesto. V kategórii B1 sa na prvom mieste 
umie-stnil Denis Zaplatílek, čím postupuje do ďalšieho kola a bude nás tak reprezentovať na celoslovenskom 
kole v Trnave.
     Všetkým našim súťažiacim žiakom ďakujeme za šírenie dobrého mena našej školy. Poďakovanie patrí aj 
učiteľom a majstrom OV, ktorí ich na súťaž kvalitne a dobre pripravili. Denisovi držíme palce, aby dosiahol 
čo najlepšie  umiestnenie v rámci celoslovenského kola súťaže ZENIT. O jeho dosiahnutých výsledkoch vás 
budeme informovať.                                                                                                                                   -red-

ZENIT
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Šport zbližuje
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     Súčasťou 
krajského kola 
XXXIII. ročníka 
súťaže Zenit v 
elektronike sa 
stali aj študenti 
SSOŠH ŽP. 
Už niekoľko 
ročníkov sa 
súťaži v dvoch 

kategóriach. Do kategórie A patria starší žiaci z 3. a 
4. ročníkov, našu školu reprezentoval žiak Miroslav 
Antal tretiak odboru mechanik mechatronik. Mladších 
žiakov 1. a 2. ročníka kategórie B zastupoval druhák 
Dominik Géč rovnakého odboru. Súťaž sa konala na 
pôde SPŠ Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici dňa 1. 
decembra 2016.
     Študenti sa riadili podľa organizačno-technických 
pokynov v zmysle Smernice Ministerstva 
školstva,vedy, výskumu a športu SR č. 6/2013. Po 
úvodných slovách riaditeľa školy a organizačných 
pokynov sa spoločne pustili do prvej teoretickej časti. 
Táto bola realizovaná testom s 30-timi otázkami z ele-
ktrotechiky a elektroniky s jednoznačnou odpoveďou 
z výberu 4-och možností. Za každú správnu odpoveď 
si na svoje konto pripísali po jednom bode.
     V druhej praktickej časti si mohli maximálne 
pripočítať 90 bodov. Tieto boli rozdelené nasledovne:  
za správny návrh plošného spoja 20 bodov, za kvalitu 
spájkovania 15 bodov, 5 bodov za čistotu prevedenia 

a posledných 50 bodov za funkčnosť celého výrobku. 
     Úlohou bolo vytvorenie „Elektornického rozhod-
cu“, podľa predloženej schémy zapojenia. Je to 
vlastne zapojenie, ktoré pomáha pri ťažkých rozhod-
nutiach typu ÁNO alebo NIE. Po stlačení tlačidla 
začnú striedavo blikať červená a zelená LED, pričom 
rýchlosť blikania sa postupne spomaľuje, až nakoniec 
ostane svietiť len jedna odpoveď. Následne po pár 
sekundách zapojenie samo vypne. Návrh plošného 
spoja naši študenti realizovali pomocou programu 
EAGLE. Museli sa dosť potrápiť s knižnicami, ktoré 
slúžia na výber púzdier jednotlivých pasívnych a ak-
tívnych súčiastok. Keďže máme len demo verzie, je 
potrebné pre budúcnosť tento stav zmeniť, ak chceme 
pokračovať v takomto type súťaží.
     Našim žiakom sa nepodarilo dané zapojenie oživiť. 
Svoje chyby nedokázali v časovom limite odstrániť a 
tým sa neprebojovali na popredné miesta. I napriek 
tomu je to  veľmi krásny výsledok, pretože bojovali 
so svojími rovesníkmi z takých škôl ako je SPŠ J. 
Murgaša v Banskej Bystrici, SOŠ informačných tech-
nológii Banská Bystrica, SOŠ G. Viesta č.6 Revúca, 
SOŠ technická Lučenec, SOŠ technická a agro-
potravinárska Rimavská Sobota, SOŠ technická v 
Žiari nad Hronom.
     Podarilo sa nám zo cťou reprezentovať školu a na 
budúci rok sa pokúsime obsadiť popredné miesta.

Lucia Vojčíková (učiteľka odborných predmetov)

Miroslav Antal: Je to pre mňa nová skúsenosť 
a, samozrejme, je to iné ako súťažiť na pôde 
školy. Budem potrebovať venovať väčšiu 
pozornosť práci s EAGLE, aby som neostal 
zaskočený, ako sa to stalo na tohoročnom kraj-
skom kole súťaži.

Dominik Géč: Mrzí ma, že výrobok nebol 
funkčný. Moja snaha na nájdenie chyby bola 
veľká, no nepodarilo sa mi to v časovom limite. 
Budúci rok, ak sa mi podarí dostať sa na krajské 
kolo, rád by som sa umiestnil na popredných 
miestach. Už teraz viem, ktoré medzery musím 
doplniť.

Lucia Vojčíková učiteľ odborných predmetov: Som veľmi rada, že máme takých šikovných študentov a 
ďakujem im za reprezentáciu školy na takejto môjmu srdcu blízkej súťaži. Je naozaj veľmi príjemný pocit, 
keď naše úsilie dokážu naši študenti takto zúročiť.

Snaha sa cení, no hodnotia sa výsledky......
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Úspechu predchádzala zodpovedná príprava

     Dňa 16. novembra 2016 sme sa zúčastnili Maj-
strovstiev Slovenskej republiky v CNC progra-
movaní, ktoré sa konali v Martine. Náš zástupca, 
Michal Kamenský, žiak III. D triedy sa vyprofiloval 
z okruhu žiakov, ktorí sa v rámci výučby na SSOŠ 
hutníckej Železiarne Podbrezová venujú programo-
vaniu obrábacích strojov s operačným programom 
SIEMENS 840D. Celkovo sa do súťaže zapojilo 25 
škôl v dvoch kategóriach (CNC frézovanie, CNC 
sústruženie), zastúpené boli všetky regióny Sloven-
ska. Pri hodnotní sa nezávislí experti zamerali na 
zhodu s výkresom, dosiahnutý čas, ale najmä na 
dosiahnutú presnosť hlavných ale aj vedľajších rozmerov. Náš súťažiaci sa dokázal popasovať s náročnými 
kritériami, preukázal dostatočnú psychickú odolnosť, dodržal rezné podmienky a presnosť rozmerov.
     Výsledkom snahy Michala, ale aj pedagógov, ktorí sa podieľali na jeho príprave je tretie miesto z Majstrovs-
tiev SR v CNC frézovaní, za čo sme na neho hrdí. Okrem finančnej odmeny od organizátorov súťaže si získal 
Michal Kamenský aj rešpekt zainteresovaných expertov z oblasti programovania. Každý takýto prenikavý 
úspech zvyšuje kredit našej školy, ale je aj záväzkom do budúcnosti. Sme nadšení z toho, že študent s takýmto 
potenciálom dostane možnosť uplatniť sa po skončení štúdia v spoločnosti Železiarne Podbrezová a.s.
     Umiestnením v prvej trojici získala naša škola pozvánku zúčastniť sa finálového kole súťaže, ktoré sa 
uskutoční v apríli budúceho roku v školiacom stredisku firmy EMCO rakúskom meste Hallein neďaleko Salz-
burgu.  Je to výzva aj pre nás pedagógov, aby sme sa s úlohou pripraviť žiaka na súťaž takéhoto charakteru 
čo najlepšie popasovali. Všetci veríme, že tento úspech nezostane ojedinelý, bude motiváciou aj pre ostaných 
žiakov a dodá im odhodlanie na sebe pracovať.                                                              Ing. Miroslav Hruška 

Pani Biela je tu zas,
obszpala všetko vôkol nás,
takisto aj jej priateľ mráz.
Vari prišiel už ten zimný čas?

Priniesla nám svoj biely plášť
a s ním radosť vyčaila v nás.
Pokryla nám všetko zvlášť,
všetok sneh nám je po pás.

Z okna pozriem, deti tam,
tešia sa a spievajú,
robia radosť nám,
snehuliaka už stavajú.

Doma pokoj, nálada,
už sme všetci spolu,
na stromčeku - ozdoba,
tento rok nemáme smolu!
Medveďová, Klimentová (II.H)

            ZIMA
Je to obdobie čarovné,
pre naše peňaženky varovné.
Vonku biela prikrývka padá,
za túto krásu som neskutočne rada.
Vločky rôznych tvarov poletujú,
deti sa na zasnežených svahoch sánkujú.
Darčeky v obchodoch sú vykúpené,
nepokoje za radosť sú vymenené.
Stromčeky sa už pomaly ozdobujú,
dospeláci svoje výplatné pásky ľutujú.
Slnko darmo zub si brúsi,
teraz predsa sneh byť musí.
V zime sa pozerám do zázračna,
lebo sú vločkové mračná.
Kraj, v ktorom si žijem,
najkrajší je v zime.

Počas sviatkov úsmevy rozdávam,
vďaku za darčeky ľuďom vzdávam.
Dobrá súdržnosť sa šíri vzduchom,
domov už neprídem počas zimy v suchom.
Toto obdobie je pre mňa najkrajšie,
aj pre medovníky najsladšie.

Vladka Kuviková (II.H)
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Na oblôčku balíčky,
v očiach detí iskričky.
V izbičke sú radosti
a v balíčku sladkosti.

V tichej noci o polnoci
začal padať biela sneh.
Zakryl lúky, lesy, polia,
zvestovali nám krásnu vec.
anonym z II.H

Zima chladná je,
keď vonku prituhuje.
Za oknami sniežik padá,
na svet pomaly si sadá.

Zakrýva ho bielou dekou
už od veky vekov.
Každý sa tu rehoce,
ve´d už zasa sú tu Vianoce.

S. Floch (II.H)

Zapadol kraj bielym snehom,
púšťame sa dolu brehom.
Ako sa mi púšťame,
pesničky si spievame.

Kopa snehu nás tam láka,
postavíme snehuliaka.
Bielučký je ako z múky,
usmieva sa na nás z lúky.

Dávid Ridzoň (II.H)

V novembri už sniežik padá,
ladne si on na zem sadá.
Deti už vonku húkajú,
že snehuliaky stavajú.

Deti sniežik zbierajú
a rovno sa aj obhadzujú.
Guľu hodia do okna,
vyletí hneď stará svokra.

Anonym z II.H

Deň zdravej výživy
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Anekdoty o slovenských spisovateľoch

Jozef Ľ. Holuby raz pri botanickom výlete poriadne zmokol
Jozef Ľ. Holuby raz pri botanickom výlete poriadne zmokol. Ukryť sa nemal kde, pod 
stromom stáť nechcel, lebo hrmavica bola, pustil sa preto v blate a vo vode do doliny, až 
sa konečne mokrý ako zmok dostal do kopanickej školy. V dedine nič nepršalo a keď celý 
umazaný a zablatený poza humná domov dorazil, žena ho privítala, zalamujúc rukami:
„Ale, človeče! Kde si sa tak zamazal, keď blata nikde neni?“
Holuby: „Paroma neni! Len ho hľadať treba!“

***   ***
Jozefa Kačku pre „vlastizradu“ šikovali z Košíc do Leopoldova
Keď Jozefa Kačku, katolíckeho farára v Donovaloch, odsúdeného pre „vlastizradu“, 
šikovali vo svetovej vojne z Košíc do Leopoldova, v Trenčíne vošli do vlaku nemeckí 
vojaci, cestujúci do Bukurešti. Jeden z nich sa opýtal Kačku:
„Fahren Sie auch nach Bukarest?“
„Ja, aber ohne buk“ (Nach arest), odpovedal vtipne Kačka, čomu však Nemec neporo-
zumel.

***   ***
Eržika Mičátková so sestrou na návšteve u Bencúrov v Lipiku
Roku 1927 bola Eržika Mičátková so sestrou na návšteve u Bencúrov v Lipiku. V rozhovore Kukučín žarty stváral a zrazu sa 
opýtal Mičátkovej, ako dôveruje lekárom.
„Tak len, ako za Epikura, toľko asi vedia,“  odpovedala tá, celkom pozabudnúc, že hovorí s lekárom.
Kukučín sa veselo zasmial a začal živo vykladať o lekárskej vede, ako - s výnimkou chirurgie - málo pokročilej.

***   ***
Ján Hollý chodieval na koni
Ján Hollý, vysvätený za kňaza, stal sa kaplánom v Pobedíme (1808), kde bola vzdialená filiálka Streda. Do tejto Hollý chodi-
eval na koni; často jazdieval cez vodou zaliate pasienky, takže do kostola prišiel celkom umáčaný a v chladnom kostolíku od-
bavujúc služby božie, opätovne sa vo veľkej miere poprechládzal. Že bol umáčaný, zavinil jeho zlý kôň, ktorý sa s ním často 
do vody hodil. Následok bol, že náš básnik dostal hostec, lúpanie do nôh, na čo potom hlavne v starobe mnoho trpel.

***   ***
Slovákov v Komárne mučili a verejne palicovali
Slovákov v Lajoš Komárne (za Dunajom) preto, že nechceli prijať natisnutého im maďarského kňaza, vo Vespríme roku 1827 
mučili v žalári a verejne na námestí pred stoličným domom palicovali. Martin Bartoš dostal 64 palice, Juro Junáček 50, Pavel 
Rus 40 a Štefan Vrabec, ktorý by pre vysoký vek nebol viacej vydržal, 24 palíc. Štefan Vrabec umrel od bitia.

***   ***
Slavianofil Andrej Kuchárski chodil po Slovensku
Poľský slavianofil Andrej Kuchárski chodil po Slovensku v rokoch 1828-1829 a zhrozený zaznačil, čo počul na slovenskom 

východe pri stole u rodiny vysoko postavenej. Pri obede hodne sa i po slovensky hovorilo, 
a jednako Kuchárski počul tam o slovenčine vetu: „Die Sprache soll ausgerottet werden!“

***   ***
Ján Hollý dosť chodieval temer každodenne do hájika Mlíča
V Maduniciach mal Ján Hollý dosť jednotvárny život. V letnom čase, po odbavení služieb 
božích a kňazských povinností, chodieval temer každodenne do hájika Mlíča, kde stál v 
tom čase vysoký, rozvetvený mohutný dub, v tôni ktorého skladával pri speve vtáčkov, 
bzučaní včiel a šume lístia svoje básne. Tu v Mlíči ho prekvapil raz nečakane Ľudovít 
Štúr, ktorý ho prv ako by sa bol k nemu priblížil, nebadane pozoroval. Videl ho, ako 
svoju bielošedivú vážnu hlavu dohora dvíhajúc rozmýšľal a na to myšlienky si na papier 
značil. Všetko to pod holým nebom, v úplnej, len štebotom vtáčkov a šumom vetríka 
prerušovanej tichosti a v krásnej prírode. Keď nemohol pre dážď alebo inú prekážku do 
Mlíča, chodieval Hollý do záhrady farskej, alebo sa ukryl do pustovníckej, z kolov a roz-
kálaných vŕbových polienok spravenej a machom vypchatej búdky a tam pracoval.

***   ***
Turčiansky vyslanec Fraňo Justh ozval sa na sneme
Turčiansky vyslanec Fraňo Justh (bol vyslancom v r. 1832-1836) ozval sa na sneme v 
Prešporku, aby slovenčina bola diplomatickou rečou v Uhorsku. Za to dostalo sa mu 
posmešnej prezývky „tót király“ (slovenský kráľ).

Zknihy:
Dr. Ján V. Ormis: Zo života slovenského. Liptovský Sv. Mikuláš: Tranoscius, 1933.

http://botany.cz/cs/holuby/

https://sk.wikipedia.org
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Jazykové okienko
O slovesách štelovať, 
naštelovať, zoštelovať
V jazykovej praxi sa môžeme 
stretnúť s vyjadreniami 
štelovať polohu diaľkových 
svetiel, naštelovať brzdy, 
zoštelovať karburátor, 
vyštelovať prístroj. Sloveso 
štelovať a jeho odvoden-
iny naštelovať, zoštelovať, 
vyštelovať však nepatria 
medzi spisovné jazyk-
ové prostriedky. Sú to 
subštandardné, t. j. ne-
spisovné slová, ktoré majú 

pôvod v nemeckom slovese stellen, resp. v predponových 
slovesách einstellen, nachstellen. V spisovnej slovenčine 
namiesto slovesa štelovať je správne používať sloveso 
nastavovať, teda nastavovať polohu diaľkových svetiel, 
a namiesto slovies naštelovať, zoštelovať, vyštelovať treba 
používať sloveso nastaviť, t. j. nastaviť brzdy, nastaviť kar-
burátor, nastaviť prístroj.

O mesiac nie je to isté ako za mesiac
Istý poslucháč sa spytoval, či predložkové spojenia o me-
siac a za mesiac majú rovnaký význam, teda či vyjadrenia 
urobíme to o mesiac a urobíme to za mesiac značia to isté. 
Predložkovým spojením o mesiac s predložkou o sa vyjadru-
je časový úsek jedného mesiaca, po ktorom sa uskutoční dej 
vyjadrený slovesom, predložkovým spojením za mesiac s 
predložkou za sa vyjadruje časový úsek jedného mesiaca, v 
ktorom sa uskutoční dej vyjadrený slovesom. Ak teda pov-
ieme, že urobíme to o mesiac, značí to, že prácu začneme 
po uplynutí jedného mesiaca, ale sa nehovorí o tom, ako 
dlho nám bude práca trvať, ak povieme, že urobíme to za 
mesiac, značí to, že práca nám bude trvať mesiac, ale sa 
nehovorí nič o tom, kedy s prácou začneme.

Desať párkov, nie desať párok
Dostali sme otázku, či sa má vravieť desať párkov, alebo 
desať párok, t. j. či v tvare genitívu množného čísla je tvar 
párkov, alebo tvar párok. Genitív množného čísla v podobe 
párok predpokladá tvar nominatívu jednotného čísla v po-
dobe párka, t. j. ako podstatného mena ženského rodu. V 
spisovnej slovenčine sa však jemný údenársky výrobok 
v podobe tenkého dlhšieho šúľka pomenúva podstat-
ným menom mužského rodu párok, o čom sa môžeme 
presvedčiť aj v jazykových príručkách, a genitív 
množného čísla má podobu párkov. Správne teda je zjesť 
päť párkov, kúpiť desať párkov.

Operatér a operátor
Prevzaté podstatné meno operácia má dva základné význa-
my, a to význam „zložitý mechanický lekársky zákrok“, napr. 
operácia srdca, operácia žlčníka, a význam „riadený postup 
v zložitých úkonoch, napr. matematická operácia, bojová 
operácia. Na pomenovanie osoby, ktorá vykonáva nejakú 
operáciu, máme dve podoby podstatného mena podľa toho, 
o akú činnosť ide. Lekár, ktorý vykonáva operácie srdca, 
žlčníka a podobne, volá sa operatér, ale pracovník, ktorý 
obsluhuje počítacie stroje, osoba, ktorá obsluhuje rádi-
olokátor, železničný zamestnanec, ktorý podáva hláse-
nia podľa daných príkazov, či prevádzkovateľ, resp. 

poskytovateľ nejakej služby sa volá operátor, napr. op-
erátor telekomunikačnej siete, mobilný operátor.

Starnúť, starnutie, nie stárnuť, stárnutie
V jazykovej praxi sa nezriedka stretáme so slovesom 
stárnuť a s podstatným menom stárnutie s dlhou samohlásk-
ou á, napr. začína stárnuť, populácia stárne, všetci stárneme, 
spomaliť stárnutie, prejavy stárnutia, stárnutie dreva. Tieto 
podoby slovesa a podstatného mena s dlhou samohláskou 
á však nie sú v spisovnej slovenčine správne. Keďže v 
slovenčine máme prídavné meno starý s krátkou samoh-
láskou a, aj od neho utvorené sloveso a s ním súvisiace 
podstatné meno majú v spisovnej slovenčine krátku 
samohlásku a, teda starnúť, starnutie. Na začiatku cito-
vané spojenia majú takúto správnu podobu: začína starnúť, 
populácia starne, všetci starneme, spomaliť starnutie, pre-
javy starnutia, starnutie dreva.

Vokalizácia neslabičných predložiek
Neslabičné predložky s, z, v sa pred niektorými slovami 
vokalizujú, to znamená, že priberajú samohlásku o, aby sa 
spolu s nasledujúcim slovom ľahšie vyslovovali. Tak máme 
vokalizované predložky so, zo vo. Predložky s, z, v sa voka-
lizujú pred slovami, ktoré sa začínajú na rovnakú spoluh-
lásku, ako je neslabičná predložka, napr. so sestrou (vys-
lov. zo sestrou), zo zeme, vo vode, pred slovami, ktoré sa 
začínajú na príbuznú spoluhlásku z hľadiska znelosti a pri 
predložkách s, z aj z hľadiska mäkkosti, napr. so zvyškom 
(vyslov. zo zvyškom), zo stola, vo filme, so Števom (vyslov. 
zo števom), zo žiaľu, zo šatne, a pred slovami začínajúcimi sa 
skupinou spoluhlások, v ktorých je rovnaká alebo príbuzná 
spoluhláska, ako je neslabičná predložka, napr. so vstupen-
kou (vyslov. zo vstupenkou), zo vzdialenosti, vo štvrtok.

Na neho, naňho a naň
Osobné zámeno mužského rodu on má v akuzatíve jednot-
ného čísla okrem tvarov jeho a ho, napr. jeho naháňajú, 
vidím ho, aj tvar neho. Akuzatívny tvar neho po predložke 
na, teda v predložkovom spojení na neho používame, ak zá-
meno zastupuje osobu, napr. hneval sa na brata - hneval 
sa neho. Ak zámeno zastupuje osobu, môžeme použiť aj 
kratší tvar naňho, ktorý píšeme spolu ako jedno slovo, 
napr. volal na otca - volal naňho. Zriedkavo sa používa 
ešte kratší tvar naň, volal naň. Ak však zámeno zastupuje 
neživú vec mužského rodu, môžeme použiť iba tvar naň, 
napr. vyliezol na strom - vyliezol naň. Tvar naň používame 
aj vtedy, keď zastupuje podstatné meno stredného rodu, 
napr. raketa dopadla na mesto - raketa dopadla naň.

Viacerčatá
Na pomenovanie dvoch spolu narodených detí jednej matky 
máme slovo dvojčatá, na pomenovanie troch takto naro-
dených detí máme slovo trojčatá, na pomenovanie štyroch 
takto narodených detí máme slovo štvorčatá, na pomeno-
vanie piatich takto narodených detí máme slovo pätorčatá. 
V jednotnom čísle majú uvedené pomenovania tvar dvojča, 
trojča, štvorča, pätorča. Tieto slová sú utvorené od sku-
pinových čísloviek dvoje, troje, štvoro, pätoro príponou 
-ča, ktorou je utvorené napríklad aj slovo chlapča. Jazyk-
ová prax si však vyžiadala  potrebu mať osobitné pomeno-
vanie aj na spolu narodené deti jednej matky bez určenia ich 
počtu. Takýmto pomenovaním je slovo viacerčatá utvorené 
z neurčitej skupinovej číslovky viacero.

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas



32

Lopejík
Peter Vajdík (III.H): Abstrakcia I.


