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Milí čitatelia,

v školskom roku 2010/2011 sa vám dostáva 
do rúk prvé číslo časopisu Lopejík. Vydanie 
prvého čísla sa trošku oneskorilo, ovplyvnili 
to rôzne faktory  súvisiace s technickou real-
izáciou do výslednej formy. Všetky ťažkosti 
sa však vyriešili a ďalším meškaniam sa bu-
deme snažiť vyvarovať.
 Časopis má ambíciu vychádzať 
pravidelne každé dva mesiace a zlepšovať sa 
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, bu-
deme radi, ak sa stanete pravidelnými 
prispievateľmi a radi vás privítame aj v našej 
redakcii, ktorej súčasťou sa môžete stať.
 Štruktúra časopisu sa ešte len pro-
filuje, preto vás prosíme o zhovievavosť a 
trpezlivosť. Ustaľujú sa pravidelné rubriky 
a informačno – populárno – náučno – ume-
lecký ráz časopisu. Ďalšie číslo by už malo 
prísť v trošku pozmenenom šate. Nechajte sa 
prekvapiť a možno aj sami prispejete svojím 
dielom k tvorbe nového šatu.
 Prajeme vám úspešný školský rok 
2010/2011, 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  poz-
itívnych životných skúseností.

 S pozdravom
   Štefan Fedor.

Vaše  postrehy, otázky, pripomienky 
a príspevky nám môžete posielať na 

adresu lopejik.sgzp@gmail.com
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Šikana

 Ak zažívaš pocit, že ťa niekto šikanuje a že ti šliape po tvojej osobnosti, po tvojich citoch, po 
tvojich právach, napíš o tom na e-mailovú adresu lopejik.sgzp@gmail.com. Tvoje súkromie nebude 
prezradené, nik z tých, ktorý sa k tebe správajú takto zle sa nedozvie, že si sa vyjadril.
 Radi by sme však vedeli, či sa to na našich školách stáva. Ak nám dáš svoju dôveru, určite ju 
nesklameme.  Tvoje poníženie sa časom môže zmeniť. Ten, kto šikanuje, je totiž vo svojej podstate 
veľmi slabý a úbohý človek. Svoju sebadôveru si buduje na ubližovaní inému človeku. Inak to nevie 
a v tomto je neschopný a úbohý. Nevie nič, v hlavičke nemá nič iba seba a svoju neschopnosť.
 Napíš o svojich negatívnych zážitkoch a nebude ti určite ublížené. Keď však nenapíšeš, 
nemôže sa ani nič zmeniť k lepšiemu. Zmena k lepšiemu bude naša zbraň, zmena k lepšiemu bude 
vietor v našich plachtách.

Štefan Fedor

Úsmev a štúdium

    S úsmevom sa študuje lepšie.
                                Úsmev má neuveriteľnú energiu, zvlášť, keď ho vnímame na tvári  
    druhého človeka. Vtedy sa v nás rozlieva ťažko definovateľný pocit  
    pokoja, pohody a krásneho rozpoloženia duše, pretože cítime, že ten 
druhý nás vníma, rešpektuje a považuje za dôležitého.
 Žiaden slovník, žiadna definícia nedokáže vystihnúť podstatu tohto komunikačného zázraku, 
ktorý ľudstvo vymyslelo už strašne dávno a sprevádza ho podnes. Popri úsmeve však človek využíva 
aj mnoho iných prostriedkov, ktorými dáva iným vedieť, čo sa v ňom odohráva, čo ho trápi a ako 
nás vníma. Zachmúrená tvár, tvár plná nezáujmu a odporu, smutná alebo nahnevaná tvár. Nekonečné 
množstvo výrazov vieme pochopiť hneď, aj keď nás to nikto neučil.
 Zo všetkého je pre nás vždy najpríťažlivejšia a najkrajšia usmievavá osoba. Nezáleží na tom, 
či ju poznáme, alebo či ide o úplne neznámeho človeka.
 V čom spočíva čaro tohto javu? Je to preto, že necítime ohrozenie? Spôsobuje to pocit, že nás 
ten druhý má rád alebo že nás vníma ako partnera? Určite. Najdôležitejším sa však zdá to, že sa v 
spoločnosti usmievavého človeka cítime dobre. Zvyčajne sa totiž usmievame na blízkych ľudí, ľudí, 
ktorých máme hlboko vo svojom srdci. Patria tu rodičia, súrodenci, dobrí priatelia, „frajer“, „fra-
jerka“, manžel, manželka. Ide o ľudí, s ktorými spoločne zažívame pocity domova, lásky, pokoja a 
súkromia. Táto skúsenosť s úsmevom pri blízkych ľuďoch sa prenáša aj na tých, ktorých až tak dobre 
nepoznáme.
 Ak sa na nás usmeje cudzí človek, jeho úsmev nám pripomenie domov, ktorý prežívame s 
ľuďmi nášho srdca. Aj pri človeku, ktorého nepoznáme až tak dobre, môžeme teda zažiť pocit šťastia 
a domova. V tom spočíva čaro úsmevu a usmievavej tváre.
 Keďže úsmevu nie je nikdy dosť, mali by sme sa na seba usmievať častejšie a pestovať tento 
nádherný výdobytok ľudského spolunažívania, pretože aj usmievať sa dá falošne. To však dokážeme 
vycítiť vždy.
 Milí žiaci našich škôl, čitatelia časopisu a učitelia, majte na tvári úsmev vždy, keď sa to dá, 
aj keď sa to dá ťažšie. Priestor, v ktorom žijeme od 700 do konca vyučovania sa takto stane naším 
druhým domovom a do tohto priestoru budeme chodiť ešte radšej ako doteraz.
 S úsmevom sa študuje úžasne.

Štefan Fedor



6

Lopejík

Organizácia školského roka 2010/2011

Prázdniny Termín prázdnin Začiatok 
vyučovania         

jesenné 29. október –2. november 2010 3. november 
2010

vianočné 23. december 2010 – 7. január 2011 10. január 
2011

polročné 31. január 2011 1. február 2011

jarné 14. február –18. február 2011 21. február 
2011

veľkonočné 21. apríl –26. apríl 2011 27. apríl 2011

letné 1. júl –2. september 2011 5. september 
2011

Poznáme termíny školských prázdnin na tri roky vopred:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR bude zverejňovať na svojej internetovej stránke ter-
míny prázdnin na tri po sebe nasledujúce školské roky. Doteraz sa táto informácia poskytovala len na jeden 
školský rok. Rezort školstva tak vychádza v ústrety všetkým subjektom verejnej i podnikateľskej sféry, pre 
ktoré sú termíny školských prázdnin dôležité.

Prázdniny
Termín prázdnin v šk.roku 

2011/2012
Začiatok 

vyučovania 

jesenné 28. október – 31. október 2011 2. november 
2011 

vianočné 23. december 2011 – 5. január 2012 9. január 2012 

polročné 3. február 2012 (piatok) 6. február 2012 

jarné 5. marec –9. marec 2012 12. marec 
2012 

veľkonočné 5. apríl –10. apríl 2012 11. apríl 2012 

letné 2. júl –31. august 2012 3. september 
2012

10 študentských prikázaní

1. Štvrtáci majú vždy pravdu, aj keď to nie je pravda.
2. Slovo staršieho je sväté.

3. Daj prednosť v jazde na chodbe staršiemu žiakovi!
4. Drž sa pravidla: „Čo je tvoje, to je aj staršieho a čo je staršieho, do toho ťa nič.“

5. Cti štvrtáka a triednu svoju.
   6. Prikazuje sa ti v triede v kope držať, nikoho nezradiť, k ničomu sa nepriznať, aj 

keby ťa mali z kože zdrať.
7. Neuč sa! Život ťa naučí. Na odbornom výcviku nepracuj! Na to je majster, ty na neho len dohliadaj, či 

robí dobre.
8. Počas prestávky navštevuj starších svojich s plnou taškou desiaty.

9. Prvý ročník víkendy nepozná.
10. Keď večer piatkový stretneš staršieho, bez opýtania mu kúpiš pohár kofoly.

          (Martina Cisáriková, III.H)
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Žiacka školská rada

 V školskom roku 2010/2011 sa opäť predstaví naša Žiacka školská rada. Tak ako aj minulý rok, tak 
aj v tomto roku sa nám bude snažiť spestriť štúdium na našich školách. Konal sa už Deň masiek spojený s 
Kabu.  
 Medzi ďalšie aktivity, ktoré pre vás pripravujeme, patrí „Šťastný deň“ a chvíľu potom bude nasledovať 
„Deň čiapok”, počas ktorého si môžete, tak ako po iné roky, zakúpiť mikulášsky balíček. V príprave je aj jarný 
školský ples. Nezabúda sa ani na  športovcov, a preto aj tento rok usporiadame zopár športových turnajov. 
Priania na tento rok, prípadné návrhy či skvelé nápady môžete prezentovať hociktorému členovi rady.
           (Michal Smoleň, III.D)
   Koordinátor- Mgr. Ľudmila Peťková

Členovia za SSOSH:   Členovia z SGZP:
I.A- Martin Pavličko  I.G- Ján Straka
I.B- Miroslav Faško  I.H- Michaela Starke
I.C- Miroslav Makovník II.G- Lukáš Trajteľ 
II.A- Jakub Kozárik  II.H- Andrej Vágner
II.B- Matúš Oravčík       III.G- Jaroslava Mečiarová
II.C- Jaroslav Giertl    III.H- Martina Cisáriková
III.A- Peter Kupec   IV.G- Lucia Rochovská
III.B- Marek Kráner             Andrea Piliarová
III.C- Jozef Sáder
III.D- Michal Smoleň
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Školské akcie vo fotkách

Otvorenie školského roka 2010/2011

Divadelné predstavenie Helverova noc
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Exkurzia študentov III.ročníka SGZP v Novom závode v ŽP

Branné cvičenie Predajná
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Študentská kvapka krvi

Odovzdávanie notebookov prvákom - informatikom
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Kabu

27.10. sa v našej škole konal deň masiek spojený 
so zasvätením prvákov do radu študentov. Masky 
súťažili ako jednotlivci, skupinové masky alebo 
triedne masky. 

Kabu sa konalo od 12:15 v priestoroch školy, konk-
rétne na hlavnej chodbe. Prváci z gymnázia aj z od-
bornej školy sa zapojili do rôznych zasväcovacích 
disciplín, za ktoré mali odmeny. Tresty sa našťastie 
veľmi používať nemuseli, no našli sa štyria, ktorým

 „nechutila“ šľahačka, a tak museli zjesť niečo celkom 
iné a hlavne takmer nejedlé. Jednohubky, ktoré sme 
použili ako trest, síce vyzerali lákavo, no myslím si, že 
po prvom zahryznutí do tejto dobroty by ste už nemali 
chuť na nič, ale predsa ak by ste to chceli ochutnať, 
zmiešajte si doma pretlačený cesnak, asi 3 polievko-
vé lyžice korenia, 2 surové vajcia, paštétu, horčicu, 
maslo a strúhanku, vyformujte zo zmesi malé guľky, 
tie obaľte v čokoláde a ozdobte lentilkou - a môžete si 
zapriať dobrú chuť. 

Disciplíny,  ktorých sa prváci zúčastnili, boli rôzno-
rodé. Na začiatku boli pokrstení vazelínou a práškovým 
cukrom, na prípitok dostali za „štamperlík“ slanej 
vody s octom. Možno si niektorí žiaci aj poplakali, 
keď 6 prvákov malo na strúhadle postrúhať cibuľu, 
prvák, ktorému sa to podarilo ako prvému, dostal 
cenu väčšiu ako jeho porazený súper. Naši chlapci si 
vyskúšali depiláciu nôh voskovými pásikmi, táto dis-
ciplína sa zapáčila dokonca aj tretiakovi a vyskúšal 
si to aj on, túto situáciu využil prvák a nohu odep-
iloval tretiakovi vo forme pomsty za kabu. Takisto si 
prváci vyskúšali holenie balónov, možno si pokazili 
žalúdok jogurtom, ktorý bol zmiešaný s horčicou a 
tak isto naše prváčky využili svoju ženskosť a zna-

losti z každodenného ranného skrášľovania sa pri 
zrkadle a pomaľovali chalanov, no ani oni sa nedali 
zahanbiť a dievčatám to vrátili. Zaujímavé bolo, že 
chalani presne vedeli, ktorá šminka sa na čo používa. 
2 chalani už môžu doma pomáhať mame pri pečení, 
počas kabu sa totižto naučili šľahať sneh, táto dis-
ciplína bola časovo ohraničená, chalani za 2 minúty 
mali vyšľahať vaječné bielka do správnej konzisten-
cie a ich kvalitu si overiť prevrátením misky nad hla-
vu. Jednému vajíčka vytiekli na hlavu, no ten druhý to 
so zápästím fakt vie. Na jeho hlave by sneh neskončil, 
keby ho pán S... silou nevyfrcol z misky. Poslednou 
disciplínou bolo tzv. ťahanie pokladu, niekde v troch 
trojlitrových pohároch boli ukryté prstene, no nie len 
tak hocako. Prvý pohár obsahoval lekvár, druhý pil-
iny a tretí želatínu. Úlohu sme sťažili tým, že sme 
prvákom zakryli oči a ruku sme im postupne pono-
rili do všetkých troch pohárov. Takto sme dosiahli, že 
boli pekne zamazaní, na lekvár sa prilepili piliny a na 
piliny sa zamotala želatína.

 Z nedostatku času a nízkej účasti prvákov neboli 
všetky disciplíny zrealizované.  Celá žiacka rada 
ďakuje všetkým, ktorí sa zúčastnili a praje im šťastné 
roky štúdia v našich školách.

Od 17:00 sa v disco klube Magic v Brezne konala 
Haloweenska párty ktorú organizoalo SGŽP a SSOŠH. 
Na párty za zúčastnili žiaci a niektorí učitelia našich 
škôl, študenti z ostatných stredných škôl v okolí Brez-
na. Študenti SGŽP a SSOŠH mali možnosť vyhrať 
v tombole ceny od firiem Rexona, Dove, Axe, ale aj 
rôzne predmety, ktoré do tomboly dala škola. Disko-
téka sa veľmi vydarila, všetci sa zabávali a nevznikli  
žiadne problémy.

(Martina Cisáriková, III.H)
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Zo žiackej tvorby
Ako zbaliť chalana

 Na balenie chalana potrebujeme približne 3 m2 baliaceho papiera, mašľu alebo stužku a lepiacu pásku. 
Chalan by mal mať vek od 16 do 26 rokov. Papier rozložíme na väčšiu plochu, napríklad na podlahu alebo 
na väčší stôl. Najlepšie by bolo, keby farba papiera ladila s pokožkou dotyčného. K tmavšiemu tmavý, k 
svetlejšiemu svetlý. Potom položíme chalana na papier tak, aby mu nepretŕčali končatiny a môžeme začať 
baliť... Jednu stranu papiera preložíme cez chalana, druhú stranu preložíme cez druhú stranu a zalepíme le-
piacou páskou. To zopakujeme aj nad hlavou a pod nohami. Ideálne a istejšie by bolo ešte párkrát prelepiť 
lepiacou páskou. Nakoniec ozdobíme stužkou alebo mašľou. A chalan je zbalený! :) 

Júlia Auxtová, II.H
Jednoducho voda

Voda je modrý umelec,
no na svoje maľby nepotrebuje štetec.

Vyfarbí brehy sebou,
pohladí ich svojou rukou.

Trblietavým závojom pokropí každú skalu,
slnečné lúče farebnú symfóniu hrajú.

Voda je tiež veľký zvedavec,
ticho načúva a pozná každé tajomstvo, každú vec.
Keď si obloha oblečie čierny oblek s hviezdami,

pozoruje ich belasými očami.
V nich sa ukryje celá obloha,

milión hviezd v hlbinách pochová.
Ligotavé vlasy vĺn sa ukladajú k spánku,

aby sa zobudili k sviežemu ránku.
*      *      *

Neničte lásku, ona žije!

Prečo ničíte živú lásku?
Prečo robíte všetko nasilu?

Už mi neprehrávajte tú istú pásku,
nehaste to, čo niekto zhasil už.

Znova to vzplanulo,
tak prečo zabíjate lásku, ktorá je.
Myslíte, že sa tým niečo zmenilo?

Ona vždy prežije.
Nedá sa udusiť to, čo stále horí,

nezabíjajte dvoch ľudí,
ktorí proti zlu činia vzdory

a celý život sa im rúti.
Tak prosím, neničte ich,

nechajte lásky túžbu im pocítiť.
Už tak dávno planie v nich,
hoci vy s tým nechcete žiť.
Pochopte ľudí, ktorí ľúbia,

ktorí ešte chcú,
ktorí pre lásku niečo robia,

ktorí sa milujú.
Možno neskôr zistia,

že to bol klam,
že to bola len iskierka šťastia,
ktorá nedoletí ku hviezdam.

Nechajte ich samých,
aby prišli na to,

že to bolo pár nôt hraných,
ktoré milenci v inej tónine hrali...
No aj tak neničte lásku, ktorá žije,

aby každý mohol prejsť celým kolom
a mohol zistiť, že to tak je.

Že láska vždy nekončí veľkým defilé.
Tak ju nezabíjajte,

Nech každý ju prežije,
Nech každý to svoje

MILUJEM!
Zažije.

Svetlana Harvanová, II.H
*      *      *

        Vtáky 1. časť

Anjeli zomreli,
a sny zostali s nimi spať v hroboch,
strážené umrlcami tam osireli,
pozerajú ako ich páli Moloch.

A bosorky blúdiac lesom,
ťahajú na nás strach,
obetovať nás idú nočným besom,
veď z anjelov bude čochvíľa prach
a jediné čo zostane v tejto klietke z nás,
budú od nechtov ryhy na stenách.

Otázka nie je, či vieme,
ale či máme vôbec právo
narušiť tie podzemné siene,
budiť anjelov z večného spánku...

nie je čas, ideme,
bubny počuť, a krv cítiť z vánku.

Erik Citterberg, II.H

Aj tvoja tvorba môže byť uverejnená v školskom časopise, 
stačí napísať na e-mail redakcie lopejik.sgzp@gmail.com.
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Futbal

Starší dorast U-19

   Hráčsky káder:

 Meno hráča Ročník Post EX - klub
1. Marek Hermanský 1992 brankár odchovanec
2. Igor Katreniak 1993 brankár Hnúšťa
3. Matej Prukner 1992 obranca odchovanec
4. Ivan Varga 1992 obranca Vranov n/T.
5. Tomáš Cibuľa 1993 obranca K. Kosihy
6. Marcel Mucha 1992 obranca odchovanec
7. Marek Očenáš 1992 obranca Čierny Balog
8. Róbert Smrek 1993 obranca Revúca
9. Matej Kochan 1992 stredopoliar odchovanec

10. Gabriel Scholtz 1992 stredopoliar Tornaľa
11. Ján Spodniak  1992 stredopoliar Čierny Balog
12. Tomáš Hudec  1992 stredopoliar Čierny Balog
13. Marcel Ferenčák 1993 stredopoliar Olešná
14. Patrik Paprčka 1993 stredopoliar Detva
15. Peter Kupec 1992 stredopoliar odchovanec
16. Maroš Kurek 1993 útočník odchovanec
17. Michal Faško 1994 útočník Čierny Balog
18. Lukáš Štefanka 1992 útočník Žarnovica
19. Ján Tešlár 1993 útočník Závadka n/H.
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Atletika

Skok do výšky:
 Klára Ábelová – Zranená, ale pretekala.
        Preteky: Medzištátne stretnutie

Akademické majstrovstvá SR
Zlatá Tretra Európy
Osobný rekord: 182 cm

Táňa Dunajská- Zimná príprava:
Majstrovstvá Slovenska dospelých 1.
Majstrovstvá Slovenska juniorov 1.

         Dostala sa do medzinárodného programu v BB, kde skočila svoj osobný  
         rekord 177 cm a v medzinárodnej konkurencii skončila 9.

        Leto:
Juniorská liga Česka 1.
Majstrovstvá klubov dospelých  6.  Portugalsko
Školské MSR 1.
MSR dospelých 2.
MSR juniorov 1.
Európsky pohár družstiev juniorov 1. Taliansko - cieľ bol skočiť limit
180 cm a dostať sa na Majstrovstvá sveta, čo sa nepodarilo.
Ďalšie ciele sú, aby sa Táňa aj Klára dostali na ME juniorov.

 Lukáš Kaco: Majstrovstvá juniorov  2.   

Škola bude tento školský rok organizovať rôzne turnaje:
- Ping - pong
- Volejbal
- Florbal
- Basketbal
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Významné osobnosti života nášho regiónu

 V nasledujúcich odsekoch vám predstavíme významné osobnosti kultúry a spoločenského života v Pod-
brezovej a jej okolí. Všetci z nich prispeli k zveľadeniu, zviditeľneniu a k rozvoju nášho krásneho kraja. Keďže 
redakcia nášho časopisu pokladá za dôležité uctiť si týchto ľudí a porozprávať o ich prínose, chceli by sme sa 
pustiť do väčšieho projektu. Jeho leitmotívom by bolo: Zmapovanie a zviditeľnenie významných osobností zo 
života Podbrezovej a jej okolia. Hľadajú sa spolupracovníci. Záujemci o túto spoluprácu, hláste sa na e-mail: 
lopejik.sgzp@gmail.com. Pevne veríme, že ešte niekomu z mladých záleží na svojich koreňoch a na tom, aby 
vedel, odkiaľ ide a kam smeruje. 

František ŠVANTNER (pseudonymy Fraňo Bystran, Bystran, 29. 1. 1912, Bystrá - † 13. 10. 1950 Praha) bol 
významný slovenský prozaik. Pôsobil ako učiteľ v Mýte pod Ďumbierom a Podbrezovej – meštianska škola. 
Ďalšie pôsobiská - už ako ženatý (2 deti): Nová Baňa, Hronský Beňadik a Hronov pri Banskej Bystrici. Počas 
päťročného učiteľského podbrezovského pobytu napísal František Švantner takmer všetky novely zo zbierky 
Málka a väčšiu časť románu Nevesta z hôľ. Zomrel v Prahe 38 ročný 13. októbra 1950 po neúspešnej operácii 
mozgového nádoru.

Ján GÁL - PODĎUMBIERSKY (1890 - † 1964) sa narodil v Lopeji - publicista, spisovateľ a národovedec. 
Publikoval články, črty a životopisné príspevky v slovenskej i krajinskej tlači v Rakúsku aj v USA. Z jeho 
diela: Statoční zlodeji a iné rozprávky zo života slovenského ľudu (Ružomberok 1923), Spomínajme otcov a 
osvetlovateľov národa (Bratislava 1936) a Z kalicha utrpenia (Komárno 1947). V poslednej spracoval zážitky 
z ilavského väzenia. Používal aj iné pseudonymy: Čierťažan, Aničkin, Janko Hugáň a iné.

Ján MAKOVNÍK (13.11.1920 Banská Bystrica - Jakub - † 15. 2. 1980 Predajná, pseudonym -  Ján Mako-
vník - Tónin) Bol členom závodnej stráže vo Švermových železiarňach v Podbrezovej. Autor cestopisných 
a spoločenských románov. Debutoval románom Maharadža podsvetia (1942), ktorý s románmi Na pláňach 
Tibetu (1944) a U lovcov perál (1946) tvorí trilógiu Z tajomného Orientu.

Samuel MÁĽACH - PETROVSKÝ (15. 2. 1916 Bački Petrovac - † 3. 10. 1944, Podbrezová) – básnik. Písal 
lyricko - senzitívnu, neskôr vlasteneckú poéziu. Pochovaný je Banskej Bystrici.

Ervín HORÁČEK (4. 7. 1895, Podbrezová - † 8. 11. 1979, Trnava) - slovenský hudobný pedagóg.

Peter HÝROŠ (10. 3. 1906 Podbrezová – † Lopej 19. 12. 1968 Bratislava), hudobný pedagóg, zbormajster. 
Učiteľ na viacerých miestach, od 1941 profesor učiteľského ústavu v Banskej Bystrici a v Bratislave..

Klára JARUNKOVÁ – významná autorka slovenskej detskej literatúry, žiačka základnej školy v Podbrezovej 
v rokoch 1932 - 1933.

Dr. Štefan KMEŤ (13. 7. 1868 Špania Dolina - † 5.11.1955 Sliač) - spisovateľ, študoval v Banskej Bystrici. 
Bol kaplánom v Banskej Bystrici, Selciach, farárom v Lopeji a Medzibrode. Venoval sa národnobuditeľskej 
a ľudovýchovnej práci. Publikoval prózy pre ľud a mládež s výrazne osvetovou, nábožensko - didaktickou a 
národnobuditeľskou tendenciou.

Arthur PETROGALLI (známy aj ako Prof. Artur Petrogalli, Artúr Petrogalli, 5. 1. 1850, Podbrezová - Va-
jsková (Dolná Lehota) – † 14. 2. 1894, Trenčín) – bol prírodovedec, pedagóg – profesor, botanik a zoológ 
– entomológ maďarského pôvodu, ktorý mal význam ako prieskumník entomofauny a prírodných pomerov 
okolia Trenčína.
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Rudolf SOJÁK (23. 8 1885, Predajná - † 2. 4. 1956, Bratislava) publicista, redaktor a učiteľ. Redaktor a 
šéfredaktor Ľudovej politiky a súčasne Ľudového chýrnika (1925-1927). Stredoškolský profesor v Bratislave 
(1927-1945 ), súčasne šéfredaktor časopisu Gazdiná (1933-1935). Popredný činiteľ Československej strany 
lidovej (Mičurovej), jej tlačový referent pre Slovensko. Autor učebníc maďarského jazyka pre Slovákov a 
slovenského jazyka pre maďarské stredné školy, divadelných a literárnych kritík a štúdií.

Michal FOLTÍN (23. 9 1905, Predajná – † 1. 12 1969, Bratislava) bol slovenský pedagóg, publicista.

Adam CHALUPKA (28. 10. 1767, Nemecká Ľupča, dnes Partizánska Ľupča -† 5. 7. 1840, Horná Lehota) bol 
slovenský evanjelický kňaz a náboženský spisovateľ; otec slovenských spisovateľov Jána Chalupku a Sama 
Chalupku.

Samo CHALUPKA (27.02.1812 Horná Lehota - 10.05.1883 Horná Lehota) - básnik, spoluautor Memoranda 
slovenského národa
           Pokračovanie v  ďalšom čísle

Š. Fedor
Zdroj údajov:
Slovenský biografický slovník.. I.-VI. zväzok. Martin: Matica slovenská 1986 - 1994

Halloween

 Sviatok, ktorý sa slávi 31. októbra väčšinou deťmi. Tie sa obliekajú do strašidelných kostýmov a 
chodia od domu k domu s tradičným porekadlom Trick or treat (Koledu, alebo vám niečo urobím).
Tento sviatok má korene v prastarej tradícii dávnych Keltov, ktorí sa lúčili s letom a slávili príchod nového 
roku presne v tento deň. Noc, ktorá lámala  október a november, niesla  názov Samhain podľa keltského boha 
Samhaina, ktorý bol podľa viery starých Keltov pánom mŕtvych. Sviatok teda nepochádza pôvodne zo Spo-
jených štátov alebo Anglicka. Do Ameriky sa Halloween dostal až v roku 1840 vďaka novým prisťahovalcom 
zo Škótska a Írska. Tí so sebou priniesli aj túto tradíciu Halloweenu. Sviatok si podmanil hlavne deti, ktoré 
sa v tento večer vydávali v maskách a prevlekoch strašidiel a duchov. Táto  podoba Halloweenu sa udržala v 
týchto krajinách dodnes a od konce 20. storočia pomaly preniká i k nám. 
 Etymologicky slovo pochádza z anglického All-hallow-even (doslovný preklad: predvečer všetkých 
svätých). V dobách rozmachu katolíckej cirkvi sa jej predstavitelia, zvlášť pápež Bonifác, snažili vykoreniť 
pohanské tradície a propagovať medzi ľuďmi kresťanstvo. Pretože bol Samhain medzi obyvateľstvom 
považovaný za jeden z najobľúbenejších sviatkov, nahradili ho novým kresťanským sviatkom Všetkých 
svätých. Pôvodné dlhé názvy ako All Hallows Evening, All Hollows Day alebo All Saint Day ľudia na vidieku 
skrátili do dnes dobre známeho Halloween.
 Tradičnými znakmi Halloweenu sú tekvice, špeciálne vyrezané a vo vnútri je sviečka, ďalej čarodejnice, 
duchovia, čierne mačky, metly, oheň, príšery, kostlivci a pod. Farby červená, žltá, oranžová.
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Osobný horoskop pre "Gymnázium Podbrezová“

Napadlo vám už niekedy urobiť si vlastný horoskop? Verím tomu, že to už 
niekto skúšal. Ale skúsili ste dať do takého horoskopu svoju školu?... 
Ak nie, urobili sme to za vás a  tu sú výsledky:

Dominantné rysy
Zhluk planét na východe podtrhuje individualizmus, samostatnosť, 
sebestačnosť, ale aj niekedy prílišné zameranie na seba. Obvykle problémy 
so spoluprácou. Iniciatíva, progresivita, podnikavosť a odvaha začať niečo 
nové. 

Zdôraznené mutuálne (premenlivé) znamenia často poukazujú na sprostredkovací talent, pružnosť, 
prispôsobivosť, učenlivosť a na schopnosť kooperácie. Potreba  byť užitočný. Zvýraznené výsledné domy 
prinášajú rozšírené vedomie, potrebu slúžiť druhým a realizáciu skôr v mentálnom, psychickom svete. 
Hlavným motívom je rozumieť sebe, svetu a okoliu.  Nespokojná povaha so silnou motiváciou prekonávať 
samú seba (kvôli prežívaniu množstva kríz). 

Vychádzajúce znamenie (ascendent) v Panne je predzvesťou bystrého, kritického, účelného, opatrného, vy-
naliezavého a racionálneho správania. Snaha vypestovať si imidž šikovného, užitočného a zdravého jedinca. 
Sklony k úzkosti a prešibanosti. Svet vníma ako obrovské cvičisko, na ktorom môže cibriť rôzne techniky a 
napravovať osobné nedostatky. Sám seba nachádza v činnostiach spojených so sebareflexiou, introspekciou, 
prácou, cvičením, učením a očistou. Zmysel pre detail. Na prvý pohľad môže na okolie pôsobiť ako skeptický, 
chytrý a opatrný človek. 

Výrazný vplyv znamenia Panny so sebou prináša dôkladnosť, bystrosť, šikovnosť, pracovitosť, racionalitu 
a sebakritiku, pričom povaha je obzvlášť zameraná na sebareflexiu, zušľachťovanie a nápravu vlastnej indi-
viduality. Sklony k perfekcionizmu. Zmysel pre detail a talent oddeliť zrno od pliev. Schopnosť orientovať sa 
v chaose. Pragmatizmus a predvídavosť, ale v horšom prípade aj malichernosť, puntičkárstvo, úzkostlivosť, 
vypočítavosť, kritickosť a skepsa. 

Zvýraznený 12. dom je prísľubom humanity, obetavosti, fantázie a intenzívneho napojenia na kolektíve neve-
domie alebo zmätenosti, krehkosti a sklonov k únikom z reality. V živote budú hrať kľúčovú úlohu  skúsenosti 
spojené s izoláciou od bežnej spoločnosti alebo so sebaobetovaním sa vyššiemu celku (ľudstvo, vesmír...). 

Dominantný Mars je synonymom pre energické, rozhodné a aktívne správanie. Odvaha, dravosť a asertivita. 
Potreba realizovať sa v činnosti náročnej na výdaj energie (napr. šport, práca). Bojovný, nezlomný duch, ale 
aj sklony k drsnosti, výbušnosti a netrpezlivosti. 

Merkúr spálený (v blízkosti so Slnkom) symbolizuje podriadenie mysli a intelektu osobným cieľom. Myslenie 
a vyjadrovanie je kontrolované vôľou. 

Venuša ako Zornička (vychádza a zapadá pred Slnkom) je typická pre otvorené a bezprostredné nadväzovanie 
kontaktov. Je to citový postoj dospievajúceho (nespútaný, spontánny a impulzívny) zameraný na budúcnosť a 
na svoje skutočné vnútorné potreby bez ohľadu na mienku okolia. 
Narodenie počas prvej štvrti posilňuje vôľu, činorodosť, rozhodnosť a odvahu. Snaha o zdôraznení svojho 
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Skateboarding a jeho história

 Začiatok skateboardingu možno vypátrať v 60. rokov v Ka-
lifornii. Jazdilo sa  na vlastnoručne vyrobených doskách. Jazdilo 
sa jednoducho a zatáčalo sa prenášaním váhy. Žiadne triky ne-
existovali. Dosky boli primitívne, kolieska nekvalitné a o podvoz-
koch ani nehovoriť. V roku 1965 sa boardy začali vyrábať prie-
myselne. V tejto dobe vznikali prví triky ako státie na rukách a 
rôzne triky v bazénoch. Vznikali prvé skateparky a stavali sa rampy.
 Začiatkom 70. rokov verejnosť odsúdila skateboard-
ing ako nebezpečný šport. Zákon ho zakazoval, ale ako sa 
hovorí, zakázané ovocie chutí najlepšie, tak aj skateboard-
ing sa stal životným štýlom. V roku 1979 firma Powell vytvo-
rila prvé skejtové vi-deo, ktoré malo názov Future Primitive.
 V rokoch 1980 až 1984 sa skateboarding mohutne rozrástol, 
avšak stále bol ešte synonymom niečoho zakázaného. Veľmi tomu 
nepomohol ani vznik grafitov, pretože väčšina skaterov potom robila 
oboje a skateboarding bol vďaka tomu považovaný za vandalizmus. 
 So vznikom skateboardingu neskôr súvisel aj vznik prvých 
závodov. Prvým závodom sa stal World cup Skateboarding (WCS), 
ktorý sa neskôr stal súčasťou National Skateboard Association. Na 
rozdiel od toho, že v tej dobe bol skejtový priemysel na dne, bola 

potreba založiť spoločnosť, ktorá by zastávala potreby skateboardistov aj mimo územia USA. Po niekoľkých 
rokovaniach sa nápad stal skutočnosťou a v roku 1994 uzrela svetlo sveta prvá súťaž WCS v Kanade (Van-
couver) Slam City Jam. Súťaže, ktoré dnes voláme World Cup Skateboarding Tour sa začali v roku 1995. 
V tom istom roku sa k WCS pridal aj ESPN, a tak sa skateboarding mohol dostať k miliónom ľudí pros-
tredníctvom najznámejšej a dodnes aj najsledovanejšej súťaže X Games. Od roku 1996 vznikali ďalšie 
závody ako SPOT, Ventura is Skate Street, Mystic World Cup a Vans Triple Crown. V roku 1999 vytvorili 
WCS, Competition Guide a Rulebook knihu pravidiel a rozhodcovský manuál ako sa majú triky hodnotiť. 
 Na Slovensku sa každoročne uskutočňuje niekoľko závodov a najznámejším z nich je Quicksilver 
Skate Show v Bratislave. Pravdaže so vznikom skateboardingu neskôr vznikali aj časopisy, kde sa zapisovali 
všetky novinky, údaje a výsledky zo sveta tohto športu. Medzi najznámejšie dnes patria Transher, Skateboard-
ing a ďalšie. Na Slovensku vznikol v roku 2004 prvý časopis s týmto motívom a jeho názov je Boardlife. 

Peter Jaso, II. G
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1) Kto vynašiel žuvačku?
      a) američania,
      b) angličania,
      c) japonci,
      d) indiáni.
     
2) Kto bol v egyptskej mytológii 
najvyšším bohom a stvoriteľom?
      a) Apis,
      b) Atys,
      c) Aton,
      d) Aves.

3) Hranol s 27 hranami má:
       a) 9 vrcholov,
       b) 18 vrcholov,
       c) 27 vrcholov,
       d) 36 vrcholov.
       

4) Koľko kostí tvorí kostra 
človeka?
      a) 150,
      b) 180,
      c) 206,
      d) 230.
      
5) Ako sa volá najvyšší vrch v 
Egypte?
      a) Memnónové kolosy,
      b) Džebel Katherina,
      c) Ghát,.
      d) Magra
      
6) Ako sa volá obľúbené zemia-
kové jedlo?
      a) griláž,
      b) hot - dog,
      c) haruľa,
      d) halava.
     
7) Ako sa volá Saturnov mesiac, 
ktorý má atmosféru /plynný obal 
okolo telesa?
      a) Ganymedes,
      b) Titan,
      c) Triton,
      d) Europa.
     

8) Kto bol André Ampére?
      a) franský kňaz,
      b) francúzsky maliar,
      c) americký chemik,
      d) francúzsky fyzik a matematik.
      
9) Ako nazývame správanie človeka, 
ktorý berie úplatky?
      a) korupčné,
      b) charitné,
      c) korektné,
      d) mravné.

10) Kde sa nachádza prístav Tarifa?
      a) v Portugalsku,
      b) v Anglicku,
      c) v Španielsku,
      d) vo Francúzsku.

11) Prehnané zaoberanie sa vlastným 
zdravím sa volá:
      a) hypotónia,
      b) hypochondria,
      c) hypertenzia,
      d) hyperfunkcia,
      e) hygiena.

12) Ako sa volá najväčšie mesto v Aus-
trálii?
      a) Adelaide,
      b) Brisbane,
      c) Perth,
      d) Melbourne,
      e) Sydney.

13) Na vlajke ktorého štátu z vymeno-
vaných sa nachadzajú 3 vodorovné 
pruhy čiernej, modrej a bielej farby?
      a) Somálsko,
      b) Rakúsko,
      c) Bolívia,
      d) Estónsko.

Otestujme sa!

Odpovede posielajde na adresu lopejik.sgzp@gmail.com v tvare 1c, 2a ...  S menom, priazviskom a triedou.


