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Milí čitatelia,

v školskom roku 2012/2013 sa vám dostáva 

do rúk druhé číslo časopisu Lopejík. Od vy-

dania 1. čísla sa toho na oboch školách udialo 

veľa, preto sa vám budeme snažiť priblížiť 

všetky výrazné deje a udalosti, ale aj pocity, 

myšlienky, priania, želania a tvorivé nálady 

žiakov SSOŠH a SG ŽP.

Chceli by sme sa poďakovať všetkým, ktorí 
sa na čísle podieľali či už technicky, redak-

torsky alebo svojou tvorbou a umeleckým 

prínosom.

Vítame vaše ďalšie nápady, príspevky, ume-

lecké diela ale aj kritiku a podnetné riešenia, 

ktoré náš spoločný časopis ešte viac zdoko-

nalia. S týmto všetkým sa s nami môžete 

podeliť na e-mailovej adrese:

lopejik.sgzp@gmail.com.

Redakcia sa teší na vaše ďalšie príspevky, na 

rozšírenie redakčnej rady a na všetko dobré, 

kreatívne a prínosné, ktoré prostredníctvom 

Lopejíka chcete zdieľať s veľkou komunitou 

študentov, ale aj so širokou verejnosťou, 

keďže náš časopis do voľne dostupný 

aj elektronicky na internetovej stránke 

školskej knižnice a oboch škôl.

Veľké poďakovanie patrí vedeniu oboch 

škôl a vedeniu Železiarní Podbrezová, 

pretože iba vďaka nim môže časopis 

Lopejík žiť, dýchať a vychádzať 

pravidelne.

Na záver by vám redakcia časopisu chcela 

popriať krásnu jar, ktorá by bola plná pozitívnych zážitkov a počas ktorej by sa vaša osobnosť rozvinula 

naplno a harmonicky.

Redakcia časopisu Lopejík



4

Lopejík
Projekt Comenius

 Multikultúrny  projekt  Comenius  s  názvom „ A Choral Song“  bol vyt-
vorený  medzinárodnou  skupinou  učiteľov  s cieľom podporiť  záujem  o cudzie  
jazyky  a rozšíriť ich  medzi  mladých  ľudí. 
 Tento cieľ nemôže byť oddelený od kontextu, ku ktorému patria okrem 
záujmu o cudzie jazyky aj cestovanie a spoznávanie iných krajín a ich kultúr, čo 
má viesť k rozvíjaniu tolerancie a rešpektu medzi mladými ľuďmi. Cestovanie núti mladých, 
aby si uvedomili svoju identitu a spoznali širšie súvislosti európskeho spoločenstva. 
    Ak poznanie seba samých  a toho, čo nás odlišuje, nás obohacuje, potom poznanie toho, čo nás spája, rúca 

hranice a uľahčuje vzájomné porozumenie. 
Vďaka tomuto poznaniu bol vytvorený pro-
gram multilaterálnych školských partner-
stiev, ktorých mottom je: „Pracovanie v Eu-
rópe, o Európe a pre Európu.“ 
 Tento projekt je pripravený v spolu-
práci s rozsiahlou paletou európskych kra-
jín: Francúzsko, Španielsko, Portugalsko, 
Rumunsko, Turecko, Nemecko, Grécko, 
Poľsko, Belgicko a Slovensko.
 Projekt bol vytvorený na 2 roky (2012-
2014), počas ktorých budeme pracovať na 
rozličných témach, ktoré spojí pieseň.
 Počas prvého školského roka (2012-
2013) budeme s našimi študentmi pracovať 
na nasledovných témach:

1. Stereotypy – Čo si myslime o iných kra-
jinách a čo si cudzinci myslia o nás.
2. Môj deň – video, powerpoint.
3. Kontakty cez telefón.
4. Slovenské vianočné piesne a zvyky

5. Slovenská legislatíva o homosexualite.
6. Písomná komunikácia so zahraničnými študentmi na tému  - Charakteristika slova svetoobčan.
7. Stretnutia a pozdravy v našom jazyku.
8. Znaky a zvuky môjho jazyka.
9. Zábava, voľný čas, čo mám rád.
10. Aktívna komunikácia so zahraničnými študentmi na tému:  Čo je to priateľstvo? 
11. Monumenty mesta.
12. Geografi cké členenie našej  krajiny.
13. Obrazy a fotky našej krajiny.
14. Komunikácia so zahraničnými študentmi na tému: Zachráňme našu Zem.
15. Libdub, playback, karaoke a choreografi e.
16. Booklet a medzinárodný  slovník.
17. Celé dva roky – práca na piesňach s témou: tolerancia, jazyky a ochrana životného prostredia.
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Comenius -  zahraničná mobilita
Naša škola dostala v marci návštevu zo škôl v Grécku a Turecku.

5
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Comenius -  SLOVENSKÝ VEČER
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Lyžiarsky výcvik
Žiaci Súkromného gymnázia 

Železiarne Podbrezová absolvovali od 
4. - 8. februára 2013 lyžiarsky výcvik v 
rekreačnom prostredí Nízkych Tatier v 
stredisku Tále. Počas výcviku nechýbala 
medzi žiakmi vynikajúca atmosféra. 
Študenti sa zmenili na lyžiarov a 
obohacovali sa  novými zážitkami a 
skúsenosťami. O príjemnú a zábavnú 
atmosféru sa nám starali pedagogickí 
zamestnanci našej školy. Žiaci sa 
zdokonaľovali v lyžiarskych technikách, 
preto sa rozdelili do jednotlivých skupín 
podľa úrovne ovládania lyžiarskej 
techniky.
     V mene všetkých lyžiarov zo Súkrom-
ného gymnázia sa chcem poďakovať pedagógom za krásne prežitý týždeň a za výbornú lyžovačku. Sami 
posúďte podľa fotografi í. Škoda, že takto nemôžeme tráviť čas každú zimu až do maturitných skúšok.

Dávid Oravec (I.G)
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Interview with John
1. What is your favourite Slovak meal?
Halušky with cabbage. I enjoy langoš and I love soya.
2. Do you enjoy doing your job?
I love my job. I love Tuesday mornings and I teach snowboarding, as well. It´s my favourite job.
3. What is difference between Slovak people and people from New Zealand?
Not so much of a difference between Slovak and New Zealanders other than the language.
4. What you miss from New Zealand?
Rugby, beach, barbeque, my friends, watching rugby and dog Max. 
And I love vegemite. Vegemite looks like nutela, but it´s salted.
5. Do you like Slovakia?
I enjoy Slovakia, because here is beautiful nature and the little dif-
ference in culture.
6. What do you do in your free time?
Climb, climb, climb, climb....(laugh) I love climbing and listening 
music. My favourite bands are Pearl Jam and Red Hot Chili Pep-
pers. And I enjoy cooking goulash.
7. Do you like Slovak women?
Yes, they´re beautiful.
8. Which mountains are your favourite in Slovakia?
Bradavica near Gerlach Mountain and I like Kriváň but every mountain with snow is my favourite. 
Especially, I like Bradavica and Kriváň.
9. Do you like people in Slovakia?
Yes, I like. Slovak people are really kind as people from New Zealand. 
10. Are you looking forward to see us on Monday and Tuesday?
I always look forward to see you. I like my job. 

Everyday with John
       Sme žiačkami Súkromného gymnázia ŽP. Navštevujeme prvý ročník odboru 
Anglický jazyk. Pre zlepšovanie  našej komunikácie v anglickom jazyku nám naša 
škola umožňuje dvakrát do týždňa stretávať sa s lektorom. Volá sa John, pochádza 
z Nového Zélandu a hodiny s ním sú veľmi zábavné.
   Z jeho rozprávania vieme veľa o krajine, v ktorej sa narodil. Na výslovnos-
ti niektorých slov sa veľmi pobavíme, keď ho chceme naučiť nejaké slovenské 
slovíčka ako čučoriedka alebo hmla. Hovorí nám, ako obľubuje šport a rád chodí 
na Chopok, ktorý on nazýva "Čopok". :)
    Vždy sa na neho tešíme, pretože je veľmi zaujímavý a zábavný. Na jeho ho-
dinách sa  dozvieme vždy niečo nové a potrebné pre rozvíjanie našej komunikácie 
v anglickom jazyku. 

(žiačky I.G)

Interview - preklad
1. Aké je vaše obľúbené slovenské jedlo?
Halušky s kapustou. Rád mám aj langoš a sójovú tyčinku.
2. Máte rád svoju prácu?
Milujem svoju prácu, hlavne utorňajšie rána. Okrem učenia na 
škole učím snowboardovať. To je moja najobľúbenejšia práca.
3. Aký je rozdiel medzi Slovákmi a ľuďmi z Nového Zé-
landu?
Skoro žiadny rozdiel medzi nimi nie je, iba iný jazyk.

4. Čo vám chýba 
najviac z Nového 
Zélandu?
Rugby, pláž, pikniky, 
moji priatelia a 
spoločné sledovanie 
rugby zápasov, môj 
pes Max.

5. Páči sa vám Slovensko?
Áno, páči, lebo tu máte krásnu prírodu a trocha inú kultúru a 
zvyky. 
6. Čo rád robíte vo svojom voľnom čase?
Leziem, leziem, leziem, leziem...(smiech) Milujem 
horolezectvo a počúvanie hudby. Moje obľúbené kapely sú 
Pearl Jam a Red Hot Chili Peppers. Rád varím guláš.
7. Páčia sa vám slovenky?
Áno, sú krásne.
8. Ktorý je váš obľúbený vrch na Slovensku?
Bradavica blízko Gerlachu. Páči sa mi aj Kriváň, ale každý 
zasnežený vrch je môj obľúbený, no najradšej mám Bradavicu 
a Kriváň
9. Máte rád ľudí na Slovensku?
Áno, mám. Slovenskí ľudia sú veľmi láskaví ako ľudia z 
Nového Zélandu.
10. Tešíte sa, že nás znova uvidíte v pondelok a utorok?
Stále sa na vás teším. Mám rád svoju prácu. 
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Prečo by si odporučil(a) žiakom 9. ročníka naše 

V Hornej Lehote bývam už od mala. Je to krásna malá 
pokojná dedinka na úpätí Nízkych Tatier. Žijú tu milí 
a usmievaví ľudia. Máme tu školu, do ktorej som 
chodila, keď som bola menšia, dva obchodíky,  futba-
lové hrisko, v zime klzisko, krásny gotický kostol  a 
dva malebné cintoríny. Najradšej ale mám kopec,  kde 
sa chodievam aj teraz cez zimu snowboardovať. Vždy 
si s kamarátmi postavíme skoky, skáčeme, jazdíme 
cez les, alebo sa len tak spúšťame po upravenej zjaz-
dovke. Keď sme už unavení, zájdeme na čaj do chaty, 
ktorá je pod kopcom. Milujem Lehotu takto v zime 
celú pokrytú snehovou perinou. Nie je nič pokojnejšie 

ako kráčať bielou tichou 
krajinou. No niekedy 
ešte radšej ako v Leho-
te som v mojej milo-
vanej škole v Lopeji. 
Nemyslela som  si, že 
niekedy budem tak rada 
chodiť do školy,  ale tu 
je naozaj výborne. Som 
veľmi rada, že môžem 
navštevovať túto školu plnú milých ľudí.

Grexová Diana (I.H)

Vyznanie škole

     Štyri roky štúdia boli super. Nielen kvôli skvelým ľuďom, ale aj vďaka mladému 
učiteľskému zboru, podmienkam k štúdiu a nepochybne aj modernou výbavou školy. 
Som študent športovej triedy a mojím športom je golf. Na škole máme 2 golfové 
simulátory a 2 stany na tréning švihu počas zimnej prípravy, keď golf nemôžeme 
hrať na čerstvom vzduchu. Počas celého roku máme pri sebe kvalifi kovaných tré-
nerov, ktorí na nás dozerajú. Na škole sú však aj iné športy (futbal, biatlon, atletika), 
ktoré sú taktiež podporované. Vďaka žiackej školskej rade máme mnoho zaujíma-
vých študentských akcií, pri ktorých sa každý zabaví.

Trajteľ Lukáš (IV.G)
                                ***

Ako študent SG ŽP so zameraním na informatiku môžem túto školu len odporúčať, a 
to nielen kvôli výbornému učiteľskému zboru a priateľskému 
prístupu, ale hlavne pre vybavenie, ktoré je na oveľa vyššej 
úrovni, ako na iných stredných školách.

Patrik Hlásnik (IV.H)
                                ***

Na školu som prišiel až v polovici druhého ročníka a svoje 
rozhodnutie vôbec neľutujem. Zo začiatku som bol ako každý 
nováčik zmätený, no akonáhle som potreboval s niečím 
pomôcť, obrátil som sa na učiteľov, ktorí mi bez problémov pomohli. Bol som milo 
prekvapený, pretože boli veľmi priateľskí a ochotní. Do kolektívu som sa preto zaradil 
veľmi rýchlo. Naša škola má v širokom okolí najmodernejšie vybavenie, čo vám dáva 
výhodu v technike alebo v športe. Ak máte záujem o kvalitné štúdium vo skvelom 

kolektíve učiteľov a žiakov, odporúčam vám štúdium na škole, ktorá vám ponúka nielen kvalitné vzdelanie, ale 
aj kopu nezabudnuteľných zážitkov. Príďte a presvedčte sa sami.

Matej Babiak (IV.H)
                                                                                 ***
Milí deviataci, odporúčam vám túto školu, pretože naše gymnázium je moderné, veľmi dobre až nadpriemerne 

vybavené, zamerané na rôzne športy, informatiku alebo angličtinu. Učitelia 
v ňom majú skvelý prístup k študentom, vždy sa im snažia pomôcť a vyhovieť 
im v akejkoľvek situácií. Okrem učenia sa tu dá zapojiť do všelijakých 
mimoškolských aktivít. Keby som si mala znovu vyberať školu, neváhala by 
som znovu!

Júlia Auxtová (IV.H)
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Pocity žiakov v III.H pred krúžkovaním na konci 1. polroka

Milé moje zámky, ďakujem za to, že ste boli pri mne po celý čas. Kde ste sa tu nabrali? 
Vôbec som Vás neočakával. Prišli ste bez môjho vedomia. Veľmi ma to teší a najmä 
ste ma prekvapili. Pozdravte pani učiteľky a pánov učiteľov, ktorí Vás ku mne po-

slali. Určite museli mať dobrotivé srdce. Ale divím 
sa trochu, prečo tie nezbedné zlé známky tento pol-
rok neprišli. Azda im zmeškal vlak alebo autobus? 
Rozhodli sa neprísť? Budem rád, ak ďalší polrok ani 
neprídu. Naposledy boli neposedné a narobili samú 
skazu. Za toto by mali sedieť doma za trest! Dopočul som sa, že k mo-
jim spolužiakom prišli na návštevu aj také známky, ktoré im prevrátili celý 
domov hore nohami. To ale museli byť poriadne nezbedy! Premýšľam o tom 
počas toho, keď píšem tento list. Prosím Vás, povedzte pánom učiteľom a 
učiteľkám, nech už tieto zlé známky k nám nikdy neposielajú. Nikto sa na 

ne neteší a ani nie sú vítané. A Vám, dobré známky, ešte raz ďakujem, že ste ma prišli pozrieť. Teším sa na 
Vás v ďalšom polroku. Dodržte svoj sľub a nezabudnite na mňa! S pozdravom, Váš Patrik

Patrik Varl
***

Milé známky, píšem Vám preto, lebo s Vami nie som spokojný. Musíte sa mi snažiť viac vyjsť v ústrety, 
nesmiete byť na mňa také zlé, ja za to nemôžem, že mi tá škola až tak nejde. Do nového polroka žiadam 
jednotky, dvojky a poprípade trojky, aby ste sa na mňa lepili čo najviac. Štvorky a päťky, s Vami nechcem byť 
dobrý kamarát, ale keď už navštívite riadok s mojím menom v klasifi kačnom zázname, tak čakajte, že k Vám 
pribudne nejaká tá jednotka alebo dvojka, aby vás skrotila. Predsa nikto nechce ísť do školy už v auguste. 
Takže jednotky, dvojky a trojky, rád Vás v júni privítam na vysvedčení. Dúfam, že tento polrok budeme spolu 
dobre vychádzať a že náš vzťah sa bude prehlbovať, až pokým nezmaturujem. S pozdravom Tomáš.

Tomáš Dziad
***

Je po polroku a na mojom vysvedčení samá zlá známka. Kde sa podeli všetky dobre znamky? 
Vystrašene pozerám na svoje vysvedčenie a všetky moje dobre známky su fuč. Utešujem sám seba, že to 
nie je až také zlé, no nakoniec zistim, že je to hrozné. Zisťujem, že moje vysvedčenie je horšie, než som si 
myslel. Neštastný zo svojho vysvedčenia pobral som sa domov. Doma neboli tiež veľmi nadšení. Zavrel som 

sa vo svojej izbe a rozmýšľal, kde sa podeli všetky dobré známky. Zrazu som na to 
všetko prišiel, moja slabá príprava zapríčinila, že všetky dobré známky su preč. Už 
nemám možnosť opraviť si polročné vysvedčenie, ale stále je tu možnosť mať všetky 
dobré známky späť a začal som sa ctižiadostivo pripravovať na vyučovanie. Odvtedy 
dostávam samé dobré známky, z čoho som veľmi spokojný. Naučil som sa so svojimi 
známkami dobre vychádzať, takže už nemusia odo mňa odchádzať. Na koncoročnom 
vysvedčení budú len tie najlepšie známky a ja sa budem  pyšiť dobre odvedenou 
polročnou prácou.                                                                                Martin Vlček

***
Drahá škola, blíži polrok a ja na Teba čoraz intezívnejšie myslím a venujem Ti oveľa 
viac času, než inokedy. Aj napriek tomu sa obávam toho, čo ma čaká 31. januára. 
Dúfam, že ma milo prekvapíš. Viem, že mi nechceš v žiadnom prípade ublížiť a 
určite ma nesklameš. Verím Ti! Zažila som s Te-

bou veľa zážitkov. Boli to pekné chvíle, občas boli aj ťažšie, no spolu sme 
ich vždy zvládli. Bola to drina, ale určite sa mi to niekedy v živote ešte 
vráti. Veľa som sa od Teba naučila a ešte stále sa mám čo učiť. Strávime 
spolu ešte veľa chvíľ, a tak dúfam, že spolu budeme vychádzať dobre ako 
doteraz. Viem, že občas som na Teba zlá a nevenujem Ti toľko času ako 
iným, zanedbávam Ťa kvôli volejbalu, kamáratom a rôznym iným veciam. 
Ale sľubujem, že to zmením k lepšiemu. S láskou a s pozdravm, tvoja 

polročnou prácou.                                                                                
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študentka Nika :-).                                                          Nikola Žabková
Milé známky, chcel by som Vás požiadať a čo najlepší priemer. Je totiž veľmi 
dôležité, aké známky budeme mať, pretože to môže rozhodnúť o prijatí na vysokú 
školu. Chcel by som od Vás, aby môj priemer bol do 1,5 a aby som nemal žiadnu 
trojku. Tiež by som Vás chcel milo požiadať, aby som mal jednotku z angličtiny 
a slovenčiny, pretože z nich pôjdem maturovať. Ak totiž dosiahnem priemer do 
1,5, bude mi škola prispievať aj fi nančne. A niekoľko eúr naviac sa vždy hodí. Ak 

by ste mi toto všetko dokázali splniť, sľubujem, že ďalší polrok sa budem učiť viac. 
Ďakujem Vám, milé známky a verím, že prinútite učiteľov, aby mi splnili môj sen. 
Verím Vám a dúfam, že mi pomôžete.                Ján Molent

***
Moje milé známky, blíži sa polrok a očakával som viac tých dobrých, ako zlých 
známok. Veď sme mali predsa spoločnú dohodu: Ja sa budem učiť a Vy my naskáčete 
do klasáku ako plavci do bazéna. Aj ste naskákali, ale aké? Vari som stál v nesprávnom 
rade, keď ich rozdávali? Alebo už nezostali žiadne na sklade? Ja som svoj sľub spl-
nil, tak prečo sa mi otáčate chrbtom?! Vari som Vám ublížil? Nemám taký pocit. Snažil som sa naučiť, čo 
bolo potrebné, no nie vždy si človek všetko zapamätá. Sú predmety, o ktorých môžem povedať, že ma bavia 
a naopak, sú také, ktorým síce na chuť neviem prísť, ale aspoň sa snažím. Ale keď vy takto! Mám sa snažiť 
ešte viac? Veď už teraz skoro všetok čas venujem štúdiu, ale výsledky nie sú podľa mojich predstáv. Keď 
Vám mám pravdu povedať, myslím si, že známky nie sú všetko. Mne stačí pocit, že to skutočne viem a ne-
musím pritom podvádzať všelijakými spôsobmi, len aby som mal dobré vysvedčenie. Pevné verím a dúfam, 
že v nasledujúcom polroku sa nad sebou zamyslíte a budete viac ústretové. Nerád by som sa s Vami hádal 
a niečo Vám musel dokazovať. Ja sa na oplátku budem snažiť naučiť čo najviac a čo najlepšie. Ak to bude 
v mojich silách, vylepším si priemer. Dúfam, že sme sa pochopili a nebudeme si robiť navzájom prieky.                                                                                                                                    
Michal Mikloško

***
Blíži sa polrok a známky sú pestré. Čo mám robiť? Učenie je zdlhavé, opravovať treba skoro všetko. Nemčina a 
matika, informa a slovina. Stále sa učím, učím, ale za učivo neručím. Čas pomaly dochádza a polrok prichádza.
Známky si chcem opraviť, ale teraz nemôžem nič stratiť. Hlavný je však druhý polrok, to zas bude o skok. Do 
školy stále chodím, aj vodičák si robím. Dobré známky stále nechodia, no bonusové body sa mi hodia.

L. Stehlík
***

Milé šťastie, píšem Ti ohľadom blížiaceho sa vysvedčenia. Chcem Ťa poprosiť, 
aby si sa ku mne obrátilo a pomohlo mi s dobrými známkami. Samému sa mi 
ťažko učí, hlavne teraz, keď sa polrok blíži a ja musím opraviť ešte veľa známok. 
S Tebou by to bolo všetko určite lepšie a jednoduchšie. Dohovor známkam, aby 
sa zlepšili. Ak budem mať zlé známky, rodičia určite budú nahnevaní. Ja viem, 
že stojíš pri mne dosť často, za čo Ti veľmi ďakujem, no ak mi teraz nepomôžeš, 
bude to veľmi zlé. Moje známky ma vôbec neposlúchajú a jediný, kto mi s tým 
môže pomôcť si Ty. Dúfam, že touto prosbou Ťa prehovorím a postavíš sa ku mne 
pri opravovaní posledných známok, až kým nedostanem vysvedčenie. Ešte raz ďa
kujem.                                                                                           Jaroslav Matula

***
Milé dobré známky, ako ste sa celý rok mali. Píšem Vám v čase, keď Vás najviac potrebujem.Viem, že asi 

nie som dobrý priateľ, pretože som si na Vás celý rok nespomenul a ozývam 
sa Vám, len keď Vás súrne potrebujem.  Spomínam si na časy, keď sme boli 
veľmi dobrými priateľmi a nielen na konci roka, ale aj počas neho. To už bolo 
naozaj dávno. To som sa ešte len učil čítať a písať. Odvtedy sa naše cesty akosi 
rozdelili. Sem-tam sa prihodí, že sa počas roka stretneme, ale dobre vieme, že je 
to len na hodine telesnej výchovy. Už ani nedokážem spočítať, koľkokrát som 
Vám písal list, no ani raz ste mi neodpovedali. Budem sa pokúšať spriateliť sa 
s Vami a dúfať, že Vás uvidím na vysvedčení. Stretneme sa.

Váš verný dopisovateľ Martin Nikel
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Snow Downhill Chopok, Snow parade Bachledova,

RedBull zjazd na doraz
 Tohtoročná zima, aj napriek skeptickým predpovediam, priniesla hojnú snehovú nádielku. Tomu sa 
iste tešili najmä lyžiari a nadšenci iných tradične zimných športov. A aj keď sa považujem za zimný živel, 
nevydržím celú zimnú sezónu len prelyžovať. Preto bolo už od začiatku jasné, kam sa budú moje kroky uberať 

aj počas zimy. Netrpezlivo som čakal na dátumy a miesta možných 
zimných akcií pre cyklistov.

 Podobne ako minulý rok to celé odštartovali preteky na Chopku. 
Konal sa tu už v poradí 4. ročník, ktorý nadväzoval na úspechy z 
minulých rokov. Spočiatku to vyzeralo na ďalší krásny ročník, no 
už po prvej obhliadke trate sme zistili nemilé prekvapenie, v noci 
pripadlo dvadsať centimetrov čerstvého snehu a v kombinácii s 
novými rovnými úsekmi nám to začalo robiť vrásky na čele. A akoby 
to nebolo dosť, pridalo sa ešte zhoršenie počasia. Na horách to už 
tak býva, vychutnávate si slnko na tvári a skôr než stihnete povedať 
vietor, už sa na vás valia mračná so silným nárazovým vetrom. Nás 
to samozrejme neodradilo a vybrali sme sa zmerať si svoje sily. Po 
krátkom tréningu nasledovalo prvé kolo. V prvom kole išlo hlavne o 
to, uchmatnúť si dobrú pozíciu do fi nálových jázd. Mne sa aj napriek 
pádu podarilo dosiahnuť čas, ktorý stačil na 2. kvalifi kačné miesto. Po 

týchto jazdách prišlo na rad zoradenie jazdcov podľa ich časov a rozdelenie do skupín. Ďalej to už pokračovalo 
veľmi jednoducho, na trať sa vydá štvorica jazdcov v rovnaký čas a súperia lakeť na lakeť o miesto v cieli. 
Prvý dvaja postupujú ďalej, až kým sa neutvorí fi nálová štvorica. 
Mne sa podarilo úspešne prebojovať až do fi nále, kde sa už stretli 
len tí najrýchlejší z celého dňa. Tu sa rozhodovalo o všetkom. Po 
malinkej chybe som z tohto boja vyšiel ako druhý, čo je pekné, ale 
víťazstvo ušlo len o malý rozdiel. 
 Ešte sme sa ani nestihli poriadne ohriať a vyklepať si sneh z 
topánok a už tu bola pozvánka na ďalšiu skvelú akciu. Tentokrát vo 
Vysokých Tatrách, konkrétne v stredisku Bachledova dolina. Túto 
akciu, na rozdiel od predošlej, organizoval slovenský ale svetovo 
známy pretekár Filip Polc. Ten pri dizajnovaní a stavbe trate myslel 
na všetky aspekty, ktoré by nemali byť vynechané:
 FILIP POLC: „Posledné tri roky som nebýval počas zimy  
doma, a tak som sa veľmi tešil, že si zajazdím aj na snehu. Stredisko Bachledová privítalo nápad na zimné 
preteky a umožnilo nám pozrieť sa, v akej sú kondícii jazdci počas zimy.” (vyjadrenie organizátora)
     Pri takýchto predpokladoch už stačilo len trochu slnečného dňa. Tentokrát nám počasie doprialo a 
umocnilo pekný výhľad na štíty hôr. My sme sa ale neprišli kochať prírodou, vybalili sme všetko potrebné a vydali 

sa na trať. Už podľa očakávaní bola trať hodná svojho staviteľa, aj 
napriek obmedzeným možnostiam strediska. Voči predchádzajúcej 
súťaži bola trať pre jazdcov technicky náročnejšia a pre oko diváka 
zaujímavejšia. Príjemnou zmenou bol aj štýl súťaže, kde sa už na 
trať nevydávali jazdci v skupinke ale samostatne. To dávalo šancu 
menej priebojnejším presadiť sa a vyhrať nad samotným Filipom 
Polcom. To sa, bohužiaľ, nepodarilo ani mne, a tak som sa musel 
uspokojiť znovu len s druhým miestom. 

 Príjemne však prekvapil Adam Kvietok, ktorý v kategórii juni-
orov do 18 rokov dosiahol skvelé prvé miesto. 

  Poslednou akciou, aj keď len pre vybranú skupinu bajkerov, bol 
Red Bull Zjazd na doraz. Túto akciu vystihuje už vo veľkej miere 
jej názov. Išlo o veľmi unikátnu súťaž  s hromadným štartom na 
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Barbierik
Škola - hlboká studňa, z ktorej naberáme vedomosti.
Škola - vlak, kde nastúpia deti a vystúpia dospelí.
Je zložitý  ako vzorce v matematike.
Písomka - Sedemhlavý drak...
Prestávka - Víla, čo nás osvieti...
Zvonček - Dobrý anjel...

Dobrocký, Grilli
Tabuľa hovorí divnou rečou.
Stolička ma chytá za zadok.
Má dlhšie nohy ako deň v škole.
Keď čakám na zvonček, cítim sa ako mravček.

Hevešiová
V krásny slnečný deň sa na mňa slnko usmieva.
Chcem už počuť ako šepoce dážď.
Prázdniny sú  ako  sladké slová slobody.

Filip:
Sedieť v škole je ako zomierať za živa.

Grexová, Kutliak:
Má chôdzu pomalú ako hodina matematiky.
Jeho historky sú nudné ako lomené výrazy.
Je to také občasné ako jednotka z matematiky.
Je bledý ako žiak v riaditeľni.
Je hlučný ako futbalista 
Kto fajčí, zle skončí.

Presperín:
Môj internet bol rýchly ako chemická  reakcia.
Bol som tak ticho ako zvonec po hodine matematiky.
Čas sa vliekol ako ja cestou do školy.
Bol som taký šokovaný, ako keď som vyvolaný cez 
hodinu matematiky.

Kvietok, Turňová:
Voľná hodina je pre nás ako soľ nad zlato.
5 z matiky ako chlieb náš každodenný.
Naša trieda je ako planéta opíc.
Kvety sú zvädnuté ako naše hlavy na hodine 
matematiky.

Múdrosti našich žiakov – príslovia, metafory

vrchole Chopku a cieľom v najspodnejšom bode severnej strany zjaz-
dovky. Túto akciu mohol absolvovať však len vybraný počet jazdcov 
a mne sa, vďaka umiestneniam z predošlých pretekov, podarilo dostať 
medzi tých šťastných desať. Pravidlá boli jednoduché, prvý dole vy-
hráva všetko, povolené sú strkanice, blokovanie, jednoducho všetko, 
čo pomôže predbehnúť toho druhého.
 Zo štartovej čiary na vrchole 
nádherne vidieť na celú liptovskú 

kotlinu a hlavne na ten kopec, čo sme sa chystali prekonať. Bicykle boli 
položené 20 metrov od štartu a po zaznení výstrelu sme k nim museli najskôr 
dobehnúť. To bolo pre nás trochu netypické, ale o to viac zaujímavé. Hneď 
od štartu sa začal boj o čo najlepšie miesto. Mne sa podarilo vybehnúť a 
nenechať sa strhnúť iným pretekárom. V takom návale adrenalínu a hlavne 
za skutočne veľmi nízkych teplôt bolo problematické za behu schmatnúť 
svoj bicykel. Aj napriek malým zaváhaniam sa mi štart vydaril a držal som 
sa v tesnom závese za Filipom Polcom.

Pri strmhlavom rútení sa dole svahom a pomýšľaní nad čo najlepším 
výsledkom nebolo prípustné použiť akúkoľvek brzdu. Aj to napomohlo k 
vytvoreniu nového slovenského rýchlostného rekordu na snehu, a to na 113 
kilometrov za hodinu. Áno, touto rýchlosťou sme sa snažili dostať dole čo 
najrýchlejšie. Naše snahy boli zase raz márne voči ostrieľanému Filipovi 
Polcovi, ktorý dokázal prísť do cieľa prvý. Avšak každý, kto dorazil do cieľa 
celý a s primrznutým úsmevom na tvári, môže byť považovaný za víťaza. 
Preto, ak ste váhali, či sa na preteky prihlásiť, určite to o rok skúste!

Marian Škultéty (IV.H)
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Školské akcie vo fotkách

Regionálne kolo v basketbale - Revúca
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Dorast - Kalinovo

Dorast - Čierny Balog

Dorast - Tisovec

Dorast - Brusno
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1. Na stupnici od 1 po 10 (1 - nezáujem) vyjadri svoj vzťah ku športu? A čo umenie?
Jednoznačne 10. Bez športu si neviem predstaviť deň. Mám veľmi rada hudbu. 7 rokov hrám na priečnu fl autu.

2. Kedy si bola vo svojom živote najšťastnejšia?
Snažím sa byť šťastná stále. Keď sa darí a moja rodina a ja sme zdraví, som šťastná.

3. Ktorý zimný a letný šport, okrem tvojho, ťa zaujíma?
Veľmi ma zaujíma biatlon a beh na lyžiach. Počas zimy máme 
niekoľko sústredení na bežkách. V lete veľa iných športov 
nestíham, no niekedy som behávala beh na 800 metrov. Celkovo 
mi je veľmi sympatická atletika.

4. Máš rada Veľkú noc?
Je to veľký kresťanský sviatok a, keďže ja som kresťanka, mám 
ho rada, no oblievanie na Veľkonočný pondelok neznášam. Som 
veľmi rada, keď nie som cez veľkú noc doma.

5. Predstav čitateľom časopisu Lopejík šport, ktorému sa pro-
fesionálne venuješ.
Venujem sa cyklistike. Pre 
mňa  je to ten najkrajší šport. 

Cyklistika ma veľa odvetví, ako napr. horská cyklistika, cyklokros, cestná 
cyklistika, BMX, DH.... a ešte oveľa viac. Ja sa venujem najmä prvým trom 
vymenovaným disciplínam a najradšej mám cestu a cyklokros. Na tieto 2 
disciplíny sa chcem do budúcna zamerať najviac.

6. V čom je náročné byť súčasťou vrcholového športu?
Keďže som ešte veľmi mladá, pre mňa bol tento rok veľmi namáhavý takmer 
vo všetkom, najmä druhá polovica roka, v ktorej som  už mohla štartovať 

na svetových pohároch v cyklokrose. 
Náročnosť je najmä v množstve tré-
ningov. Mám málo času na iné veci. 

7.  Prečo študuješ na SG ŽP?
Na SG ŽP som sa rozhodla študovať, 
pretože jazdím v tíme ŽP Šport a.s. 
Táto škola bola tiež blízko a chcela som ísť na gymnázium, vyhovuje 
mi vo všetkých smeroch. 

8. Vytvára škola podmienky, aby si mohla skĺbiť štúdium a šport?
Áno. Škola mi vytvorila veľmi dobré podmienky. Tento rok som začala 
študovať formou individuálneho študijného plánu. Je to pre mňa takto 
lepšie, pretože počas sezóny veľa cestujeme a kvôli tréningom a prete-
kom nemám toľko času na školu ako ostatní. Aj napriek tomu mi vďaka 
učiteľom škola ide. Sú vždy ochotní vysvetliť mi učivo, dohodnúť sa na 
termínoch písomiek. Škola je ku mne ústretová.

Interview – Tereza Medveďová

Svetový pohár C2 vo Frankfurte
(ženy elite)

Svetový pohár v Koksijde 
(Belgicko, ženy elite)

Majstrovstá Slovenska
v cyklokrose - Krupina
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9. Aký názor máš na tech-
nické vybavenie školy?
Či už z hľadiska informatiky 
alebo športu, myslím, že naša 
škola má všetko, čo športovec 
potrebuje. 
10. Máš čas na oddych? Pri 
čom si dokážeš oddýchnuť 
najviac?
Samozrejme, čas na oddych 
si vždy nájdem. Najviac 
si oddýchnem, keď celý 
deň ležím a čítam knihu 
alebo na prechádzke v  prírode. 
To je pre mňa najlepší relax.

11. Čo zaželáš terajším maturantom?
Terajším maturantom želám najmä úspešné zvládnutie maturitných 

skúšok a úspešný štart či už na vysokých školách alebo v práci. 

12. Šport nie je iba o fyzickej aktivite, jeho dôležitou súčasťou je aj snaha, vôľa a túžba zvíťaziť. Stáva 
sa, že počas súťaže musíš kruto bojovať so svojou psychikou a vôľou ísť ďalej?
Už sa mi to párkrát stalo. Športovec musí byť odolný nielen fyzicky ale aj psychicky. Keď mám pocit, že už 
nemôžem ísť ďalej, musím sa vedieť duševne a psychicky skoncentrovať a motivovať. Niekedy je to veľmi 
namáhavé, ale všetko sa dá zvládnuť, najmä keď pri trati stoja moji rodičia a povzbudzujú ma.

13. Skús nám opísať pocity, ak zvíťazíš alebo sa umiestniš na fantastickom mieste.
Je to úžasný pocit. Vtedy si môžem povedať, že všetka tá drina za niečo stála.

14. Ktorý človek ťa v živote ovplyvnil najviac?
Najviac ma ovplyvnili moji rodičia. Bez nich by som sa k cyklistike asi nedostala. Rodičia mi veľmi pomáhajú 

a podporujú ma. Dá sa povedať, že sa môžem bezstarostne venovať tomu, 
čo ma najviac baví.

15. Ak by si mala ísť niekam na výlet, kam by si šla?
Navštívila som už veľa krásnych miest vo svete. No obľúbené miesto mám 
na kopci oproti domu.

16. Ktorú lokalitu by si svojim spolužiakom odporučila na prechádzku?
Mám rada turistiku. Najradšej chodím do Nízkych Tatier a výstup na 
Ďumbier odporúčam všetkým.

17. Vieš si predstaviť, že by si celý týždeň iba pasívne oddychovala pri 
televízii?
Nie. To si neviem predstaviť. To by som musela byť veľmi chorá.

18. Nedávno sa prevalila kauza dopingu v cyklistike a fi nančné 
ovplyvňovanie futbalu. Aký názor máš na tieto fenomény?
Som zásadne proti akýmkoľvek nekalým praktikám v športe, a nielen 
v športe. 

20. Každý človek má svoje sny. Čo je tvojím snom (túžbou)?
Ja mám len také obyčajné sny, aby bola moja rodina a blízki zdraví a 
šťastní a samozrejme v cyklistike chcem dosiahnuť čo najviac.

Redakcia časopisu ďakuje Terezke za rozhovor.
17

3. kolo Slovenského pohára - 
Podbrezová

Svetový pohár v cyklokrose
Tábor (ženy elite)
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Exkurza do pivovaru Urpiner

Deň otvorených dverí

Školské akcie vo fotkách
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Darovanie krvi v škole
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Výrobky našich žiakov
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Snehová kalamita
Jedno ráno som vstala, pozrela von oknom a nevidela som tak-
mer nič. Sneh padal, ako by múku sypali na zem. Tak som sa 
obliekla a v takom nečase šla na autobusovú zastávku. Autobus 
meškal vyše pol hodiny. Keď už konečne prišiel, nastúpila som 
a pohli sme sa. Dlhšiu cestu zo Závadky do Lopeja som ešte 
nezažila. Trvala takmer dve hodiny. Cestou do školy bola veľmi 
šmykľavá cesta. Na autobuse nestíhali ani len stierače. Už som 
ani len nedúfala, že do školy dorazíme v poriadku.
Po takmer dvoch hodinách som konečne vystúpila a utekala 
na hodinu. Už sa neviem dočkať, kedy príde jar. Žiaden sneh, 
žiaden mráz, iba kvitnúce stromy všade navôkol. 

Nika Paceková (III.H)
Zimná prechádzka
Je zimné ráno. Všetko vôkol je biele a pokojné. Zimná príroda 
priam láka na prechádzku do lesa. Chodník, ktorý je vyšliapaný 
rovno do lesa, sa leskne ako zrkadlo. Stromy sú obťažkané 
bielym snehom. Vyzerajú akoby mali biele štrikované čiapky. 
Biela inovať na konároch, elektrických drôtoch a kríkoch akoby 
ich chránila pred mrazom. Na neďalekom malom učupenom 
domčeku zo strechy visia veľké priesvitné cencúle.
Snehová perina je všade navôkol, na kopcoch, lúkach, v lese. Keď máme šťastie, v snehu nájdeme stopy srnky, 
zajaca či líšky. Snehová perina sa leskne ako najtrblietavejšie striebro.  Pod touto snehovou perinou oddychuje 
celá príroda. 
Zrazu z oblohy začne padať sneh a mnoho snehových vločiek, z ktorých každá má iný tvar. Sneh padá stále 
hustejší a vločky sú väčšie a pomaly zakrývajú chodník do lesa, stromy a celú krásnu zimnú krajinu.

Ján Spáč (I.H)
Zima
Ráno som sa prebudil a pozrel sa z okna. Neveril som vlastným očiam, koľko snehu stihlo za noc napadnúť. 
Bolo ho viac, ako zvykne bývať obvykle. Po rannej hygiene som sa obliekol a vyrazil na autobus, ktorý ma 
odvezie do školy. Keď som vyšiel von, ešte stále snežilo. Dorazil som na autobusovú zastávku. Väčšinou 
autobus mešká, hlavne cez zimu. Dnes, ale meškal o čosi viac, ako je zvyčajné. Po polhodine čakania som 
začínal byt nervózny, pretože som už meškal na prvú hodinu. Autobus stále neprichádzal. Po hodine sa konečne 
dostavil náhradný autobus. Od šoféra sme sa dozvedeli, že ten, čo mal prísť, zapadol niekde na pol ceste. Do 
školy som sa nakoniec dostal aj keď to nevyzeralo nádejne.               

Michal Mikloško (III.H)

SNEEEH, SNEEEH, SNEEEH
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Písomné maturitné skúšky

 V dňoch 13. – 14. marca sa na Súkromnom gymnáziu a 
Súkromnej strednej odbornej škole hutníckej Železiarne Podbrezová 
konali písomné maturitné skúšky, ktorých hlavnými aktérmi sa stali 
žiaci štvrtých ročníkov a žiaci päťročného študijného odboru Mechanik 
mechatronik. Priebeh maturitných skúšok môžeme hodnotiť ako 
pokojný, bezproblémový a časovo zvládnutý.
 Atmosféra v triedach sa spočiatku dala krájať nožom, čo je 
pri takej, pre budúcnosť žiakov dôležitej skúške, pochopiteľné, no 
po prečítaní prvých otázok a zadaní sa ovzdušie v triedach zmenilo 
na príjemné a pracovné. V utorok (12. marca) sa duch maturitných 
skúšok oboch škôl niesol v 

znamení slovenského jazyka a literatúry, v stredu (13. marca) na 
školách zavládli cudzojazyčné pomery (angličtina, nemčina, ruština) a 
vo štvrtok (14. marca) sa Súkromného gymnázia zmocnila neúprosná 
logika matematiky. Maturitné skúšky celkovo absolvovalo 84 žiakov, 48 
žiakov z odbornej školy a 36 žiakov z gymnázia.
 Z mnohých žiakov žiarila po skúškach spokojnosť so sebou, z 
niektorých kritickosť k sebe a k svojmu výkonu, ale viera a presvedčenie 
v úspešné absolvovanie písomnej maturitnej skúšky nezomrela v nikom. 
Žiaci sa totiž výsledok skúšok dozvedia až v nasledujúcich mesiacoch, 
presnejšie 7. – 10. mája 2013.
 Priebeh prvých dvoch maturitných dní možno rozdeliť do dvoch etáp. V prvej a náročnejšej etape 
žiaci od 930 písali test, ktorého dôležitou súčasťou bolo čítanie textu s porozumením. Žiaci vpisovali svoje 
odpovede do špeciálnych tlačív, odpoveďových hárkov, dvojakého druhu: do jedného zaznačili svoju voľbu 
zo štyroch možností krížikom a do druhého vpisovali celé slová. Hárky, do ktorých žiaci vpisovali slová, sa 
hodnotili hneď v ten deň na škole pod dozorom pedagóga z inej školy, ktorého ako dozor určil Obvodný úrad 
v Banskej Bystrici. Takto mal každý predmet písomnej maturitnej skúšky externý dozor z inej školy. Na ma-
turitné skúšky dozeral na každej škole jeden predseda školskej maturitnej komisie, ktorý taktiež musel byť 
nominovaný z inej školy. Komplexné hodnotenie oboch odpoveďových hárkov a ich výslednú klasifi káciu 

zastrešuje Národný ústav certifi kovaných meraní, ktorý celú agendu oko-
lo písomných maturít každoročne pripravuje a organizuje.
            Po absolvovaní testu a hodinovej prestávke sa žiaci dostali k druhej 
a príjemnejšej etape skúšok, k písaniu slohovej práce. Témy slohových 
prác, ktoré boli zverejnené prostredníctvom Slovenského rozhlasu a 
internetových stránok Ministerstva školstva SR, NÚCEM-u a Štátneho 
pedagogického ústavu okolo pol jednej, sa žiakom páčili a hneď sa vrhli 
do tvorivej činnosti. Slohy, vytvorené žiakmi, budú hodnotiť učitelia 
slovenského jazyka a cudzích jazykov v škole a ich následnú kontrolu 
majú na starosti pedagógovia z iných škôl, ktorí majú funkciu predsedu 
predmetovej komisie počas ústnych maturitných skúšok v máji. Najlepšie 

slohy si budete môcť prečítať v školskom časopise Lopejík, ktorý školy 
vydajú počas mesiaca jún v printovej ale aj v elektronickej podobe 
na internetových stránkach škôl a stránke školskej knižnice (http://
kniznica-sgzp.webnode.sk). 
 Naši maturanti majú za sebou náročný týždeň, na ktorý určite 
dlho nezabudnú. V čase od 27. – 30. mája ich však ešte čakajú ústne 
maturitné skúšky, ku ktorým im poprajme veľa úspechov, pokoja a aj 
šťastia. Táto druhá skúška dospelosti ich prenesie do sveta dospelých, 
do sveta zodpovednosti za seba, za svoj domov a za svoje činy. 

-red-
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Slovenčiny som sa vôbec nebál. Bol som 
síce vystresovaný ako každý, avšak bol som 
naučený a celkovo som spokojný s tým, čo 
som napísal a čo som vedel. Som si istý, že 
odpovede slovom som napísal celkom slušne 
a celkovo test sa mi nezdal až taký náročný. 
Sloh mi nahnal strach, keďže sme boli pod 

stresom a rýchlo vytvoriť 1 a pol strany textu tak, aby bol text 
súvislý a bez chýb, je ťažké. Dúfam však, že som podal dobrý 
výkon. 
Matematika bola ťažším orieškom. Ak stres dokáže niečo 
ovplyvniť, tak je to práve schopnosť sústrediť sa. Potrápili ma 
hlavne príklady, v ktorých sa odpoveď vyberala z viacerých 
možností, tie sa totiž veľmi podobali.
Celkový dojem z maturít mám dobrý, aj keď sa mi zdá, že som 
mohol byť v niečom lepší a naučiť sa viac, ostáva mi však už 
len čakať, ako som vlastne dopadol.              (Erik Citterberg)

***
Písomná časť maturitných skúšok je 
konečne za mnou. A moje dojmy? Každý si, 
pravdaže, hovorí, že to mohlo dopadnúť aj 
lepšie. A tak je to aj v mojom prípade. Ak 
aj výsledky nebudú podľa mojich predstáv, 
nemôžem nikoho obviňovať, pretože otázky 
položené v testoch boli, aspoň podľa môjho 

názoru, na úrovni stredoškolského vzdelania. Každopádne, 
môj celkový dojem je dobrý. Všetko prebiehalo hladko, podľa 
časových predpisov a nikde nenastali žiadne problémy.

(Andrej Vágner)
***

Maturoval som z predmetov slovenský ja-
zyk, anglický jazyk a matematika. Pred 
písomnými maturitami som sa najviac obával 
cudzieho jazyka, čo sa nakoniec aj potvrdilo, 
lebo práve ten ma najviac potrápil. Aj keď si 
myslím, že všetko sa to dalo zvládnuť vďaka 
svedomitej príprave bez väčších problémov. 
Mladším študentom preto odkazujem, aby sa 

poctivo učili a nebudú sa mať čoho báť.
(Patrik Hlásnik)   

V pondelok večer pred maturitami som mala 
menší stres, lebo som nevedela, čo presne 
mám očakávať. Najhoršie momenty pre mňa 
boli tesne pred zverejnením tém na sloh, ale 
potom to už bolo len lepšie. Koniec – kon-
cov, písomky neboli až také strašné, ako som 
čakala, ale som rada, že sú konečne za mnou.

(Katarína Čerňanová)
***

Aktuálny školský rok sa maturovalo s niekoľkými novými zme-
nami, ktoré okrem iného zaistili, aby sme písomnú, resp. externú 
časť maturitnej skúšky, brali vážnejšie. Reálne to skôr viedlo k 
tomu, že takmer každý študent, tohtoročný maturant, mal ťažké 

srdce na ľudí z NÚCEM-u, ktorí sa o tieto 
zmeny postarali. Napríklad opakovanie v 
prípade neúspechu je možné len budúci 
školský rok. Napriek tomu môžem už teraz 
povedať, že som celkom spokojný, aj keď 
defi nitívne výsledky ešte nie sú zverejnené.
Slovenský jazyk nebol pre mňa veľký prob-
lém, čo sa už nedalo povedať o štvrtkovej 

matike, nakoniec ale verím, že dopadne úspešne aj to.
Anglický jazyk som si poistil už skôr certifi kátom, na základe 
ktorého mi bola maturitná skúška z jazyka uznaná a dosť mi 
to pomohlo, nemusel som riešiť tento týždeň 3 predmety, ale 
sústrediť sa na zvyšné dva.
Toľko k mojim postrehom z tohtoročnej "polovice" takzvanej 
skúšky dospelosti. Už to zostáva len patrične, ale samozrejme 
vo všetkej počestnosti osláviť a pripravovať sa na ústnu časť.

(Róbert Ostrihoň)

Anketa medzi žiakmi: Aké si mal pocity počas písomných maturitných skúšok?

matike, nakoniec ale verím, že dopadne úspešne aj to.

boli tesne pred zverejnením tém na sloh, ale 
potom to už bolo len lepšie. Koniec – kon-

Priania maturantom:
Prajem vám veľa šťastia k 

maturitám, nech ich všetci spravíte na 1, aby 
ste sa dostali na vysokú školu, akú vy chcete, alebo nech máte 
prácu, ktorá vás bude baviť.

Daniel Makuch (I.H)
Milí maturanti, želám vám, aby ste úspešne zmaturovali, aby ste 
sa nebáli a nemali stres. My všetci vám budeme držať palce, aby 
vás všetkých zobrali na vysoké školy. Držte sa!                           

Filip Alex (I.H)
Milí štvrtáci, čakajú vás asi najťažšie a najdôležitejšie skúšky  
života, skúšky dospelosti, takže by som vám chcela popriať 
veľa šťastia, nech sa vám darí. ;)

Mária Češeková (I.H)
Prajem vám úspešné maturitné skúšky, aby ste ich urobili na 
samé jednotky a aby vás neovládla tréma.

Natália Hevešiová (I.H)
Maturantom v tomto roku prajem, aby úspešne zvládli maturu, 
skúšku, cez ktorú musí prejsť každý gymnazista. V deň maturo-

vania prajem, aby sa im rozsvietilo a pero písalo od ruky. :)
Adam Kupčík (I.G)

Študent musí vedieť všetko, asistent všetko, čo je v knihách, do-
cent musí vedieť, kde sú knihy a profesor, kde je asistent. Veľa 
úspechov na mature.

Nicolas Balla, Adam Petrík (I.G)
Chcem vám popriať veľa úspechov, nech sa vám darí, tiež veľa 
šťastia pri maturite, nech si vyberiete otázky, ktoré vám prinesú 
dobré výsledky. Prajem vám tiež veľa úspechov v ďalšom štúdiu 
na vysokej škole, ktorú ste si vybrali. Dúfam, že na túto školu 
budete spomínať v dobrom a že vás veľa naučila.

Kristína Tkáčová (I.G)

Všetkým maturantom prajem veľa úspechov na maturite, aby ste 
mali skvelé výsledky a aby ste potom nezametali chodníky za 
pár drobných. Prajem aj nervy, ktoré iste na skúškach treba. A 
hlavne, aby ste ju skončili bez toho, aby ste nezošaleli.

Michal Vysočan (I.G)
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Dôležitosť štúdia pre moju budúcnosť

      Štúdium je pre moju budúcnosť veľmi dôležité. Pokiaľ človek vie, čo chce a má svoje plány, sny a ciele, 
štúdium je veľmi dôležité. Počas štúdia človek získa vedomosti a skúsenosti, ktoré sú podstatné pre vašu 
budúcnosť, dobrú budúcnosť. Nie každý má sny a nie každý chce študovať. Myslím si, že to nie je správny 
postoj k životu a štúdiu, pretože podľa štúdia sa odrazí vaša budúcnosť.
      Škola a štúdium mi krôčik po krôčiku pomáhajú ísť za mojím snom a verím, že jedného dňa sa to uskutoční. 
Štúdium samotné však nie je všetko, čo potrebujeme pre svoju budúcnosť. Treba sa snažiť a vynaložiť i 
vlastné sily na uskutočnenie svojich snov, zapájať fantáziu, byť kreatívny, vedieť sa správať v spoločnosti a 
byť sebavedomý, že jedného dňa vaša budúcnosť bude taká, akú ste si ju vy sami vysnívali. Môj osobný názor 
je, že, keď človek chce, dá sa všetko.                                                                      Simona Štulajterová (III.H )

                Pozdrav z Viedne
 Takto pred rokom som ešte sedela v laviciach SG ŽP a 
stresovala som pred maturitou, akoby to bolo to najťažšie, čo 
môže byť. Teraz to už všetci berieme tak akosi s nadhľadom, 
lebo vieme, že tie ťažké veci v živote nás ešte len čakajú.
     A tak sme sa, klasicky, celá trieda roztrúsili s maturitnými 
vysvedčeniami po Slovensku a po svete. Po dlhom rozhodovaní 
som zakotvila vo Viedni. A tu som zistila, že vysokoškolský 
život nevyzerá ako v amerických fi lmoch :). Čím viac človek 
študuje, tým sa nároky naňho zvyšujú. Vysoká škola vyžaduje aj 
celkom dosť zodpovednosti. A preto všetci vysokoškoláci, ako 
aj ja, radi spomínajú na strednú. No ale to vám asi hovorí každý. 
Každopádne, vysokoškolský život je super. Väčšinou to býva 

tak, že prvý rok si to človek musí vytrpieť, čo v mojom prípade platí dvojnásobne, keďže som začala študovať 
po nemecky. Prvý semester som sa popri anatómii a 
fyziológii učila len nemčinu, a boli to muky. Našťastie 
dve skúšky z troch som úspešne urobila a tretiu, dúfam, 

urobím čoskoro.
     Univerzita vo Viedni  
(Universität Wien; od-
bor Ernährungswis-
senschaft - výživa) má 
úplne iný systém, ako 
majú školy na Sloven-
sku. Študenti si celý 
chod štúdia, skúšky, 
predmety, aj všetko 
ostatné plánujú sami 
každý semester. Aj 
život je tu úplne odlišný. No aj napriek tomu využijem každú voľnú chvíľu 
a idem domov.
     Pár kamarátov zo strednej mám už do konca života a super je na tom to, 
že vždy, keď sa dá, prídem do Brezna a pripomíname si "staré dobré časy na 
strednej". Strednú si totiž treba užiť. Tak, ako aj každý deň nášho života. :)
 Maturantom a všetkým žiakom  oboch škôl prajem veľa úspechov, 
šťastia, pohody a nezlomnej vôle byť dobrým.

Jarka Mečiarová (minuloročná maturantka, IV.G)
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Vianoce suché boli, ani sniežik poriadne nepadal,
Aj Silvester to zanedbal.
Po novom roku prišiel mráz,
Stalo sa to toľko ráz.
No škola prišla,
A ja v snehu zaborená som išla.
Počasie mi neprialo, 
Ale povedala som si, že idem do toho!
V škole za oknom sa sniežik chumelil,
Kalamity nám narobil.
Ale mne to nevadí, 
V škole sa mi to vyplatí.
Dobrú známku dostať chcem,
Preto do nej aj zajtra pôjdem.
Iveta Bartošová (III.H)

Prišla zima, sneh a mráz,preto máme radosť zas.Napadlo nám veľa snehu,Autobusy zase nejdú.

V škole nás už čakajú,no všetky spoje meškajú.Osem hodín a my nikde,nech už ten sneh konečne zmizne.
Na ceste sú záveje,
Do školy sa nejdem dôjsť,Smutný plačem na ceste,máme toho všetci dosť.Jaroslav Matula (III.H)

Prišla zima, napadlo snehu,

Máme z toho veľkú melu,

Na cestách sa robia záveje,

Nás to čoraz viac nahnevá 

Stále treba pratať sneh,

Je to každoročný kolobeh,

Nech už sneh nepadá,
A bude zase dobrá nálada

Cesty sú zapadnuté,
Do školy sa nedá ísť,
V škole nás čakajú zástupkyne,

Musíme tam aj tak prísť

Chceme, aby skončila zima,

Lebo ten sneh nás stále ubíja,

Konečne nech príde jar,

Na zemi bude zase všade raj.

Igor Hučko (III.H)

Keď  som ráno vstal, pozrel som sa von,
toľko snehu napadlo, že nám zapadol dom.
Cesta rýchlo zapadla a škola nám odpadla.
Do školy som sa nedostal,
lebo nik cesty neodpratal.
Do školy som chcel ísť rád,
lebo obed orazený mám.

Táto zima bola tvrdá, 
Napadlo nám veľa snehu,
Do školy sa dostať nemohlo,
A ja som bol veľmi smutný.

Teším sa už na jar,
Keď bude pekné počasie,
Pekné počasie a teplo
A budem môcť ísť do školy.
Ján Molent (III.H)

Sneh
Napadlo nám veľa snehu
V tomto celom kolobehu,
Do školy prísť nemôžem,
Tento sneh nepremôžem

Kedy bude pekne teplo,
Ale nie zas ako peklo,
Na jar sa už tešíme,
Kedy sneh už odíde.
Martin Nikel (III.H )

Keď som išiel do školy,
Sneh už padal na domy,
Na ceste sa veľmo šmýka,
To bude ale drina.

Dnes sa veľmo ponáhľam,
Z nemčiny stále prepadám,
Vlaky žial dnes meškajú,
A učitelia nečakajú.
Lukáš Stehlík (III.H)

Sneh náš každodenný

Nech sa už sneh roztopí,
nech môžeme ísť do školy.
Nech už príde jar
v Gastre si obed dám.
Martin Vlček (III.H)
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SNEH....
Ráno som vstala,

z okna udivene pozerala.
Vonku je všetko biele,

Perinbaba sa na nás smeje.
Všetci rozčúlení,

že budú celí zamočení.
Cestou do školy

šmýka sa, cesty sú bez soli.
V botaskách kilo snehu mám,

natiekol mi tam sám,
čľupká mi tam,

mokré ponožky mám.
Do školy meškám,
matiku nestíham.
Čo zase poviem?

Ako sa z toho dostanem?
Autobus mi meškal, to poviem!

Výhovorka vymyslená,
už len vyriešiť to, že som cela zamočená.

Do uniformy sa prezlečiem,
suché veci si oblečiem.

Nechcem dostať chrípku,
už aj mi treba kýchnuť...

Nech je už leto,
bez snehu lepšie je to.

Žiadna zima, žiadne vlhko,
iba teplo a slnko.

To je to, čo milujem,
keď sa na slnku vyvaľujem.

Musím počkať, kým sneh zmizne,
a slniečko konečne vykukne.

Žabková Nikola (III.H)

Zima, to je krásny čas, 
hurá, veď už prišla zas.
Na okná nám kreslí mráz, 
mrazivým perom veľa zimných krás.

Krajinu prikryje bielou perinou, 
budem sa sánkovať s celou rodinou.
Lyžovačku mal som krásnu, 
prepojili Juh a Jasnú.

Klzisko mám pod oknami,
ber korčule a poď s nami.
Vezmeme  aj hokejky,
kĺzanie je pre dievky.

SNEH
Bol to tuším pondelok, všade začal padať sneh,
každy prišiel domov zo školy a ponáhľal sa vonku hneď.
Lyžovačka, sánkovačka, gule len tak lietali,
a chudáci cestári hlavu v smútku z toho mať začali. 
"Bum" jedna guľa do nohy, 
"Prásk" druhá guľa do hlavy,
ani sa nenazdáš a monokel máš na tvári.
Deti zrazu nevedeli, čo od toľkej radosti robiť, 
mňa zase otec vyhnal vonku odpratávať sneh a robiť chodník. 
Večer prišiel pomôcť pluh, konečne kus zmeny,
ráno cestou do školy na šmyku, hneď som bola na zemi.
Vstanem a poviem si "veď sa nič nedeje", 
oprášim sa a idem ďalej, robila som si nádeje.
Po škole zas detvákov vonku ako smetí,
áno, sneh ešte stále padá, radujme sa deti!
Celý týždeň dookola stále to isté,
už toho začína byť veľa, chce to zmenu iste. 
Vidieť zas zelenať sa vonku trávu, 
a nie už mrznúť a vidieť stále tu istú bielu farbu.
Michaela Starke (III.H)

Vonku nás to znova láka,
postavíme snehuliaka.
Budeme sa guľovať,
musíš sa nám dobre schovať.

Zima nám už skončila,
poriadne nás  bavila.
aj sneh sa už rozpustil,
krajinu nám opustil.
Datko (I.H)

ZIMA
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Snehu zase veľa padlo,
Mama v byte suší prádlo,
Ja si beriem lopatu,
Mám roztrhanú topánku.

Stále musím niečo robiť,
Sneh je horší ako drogy,
Nebaví ma čistiť chodník,
Keď skončím mám mokré nohy.

Musím ho upratať, 
Nemá to kto spraviť,
Musím ho na kopu ukladať,
Vôbec nie som šťastný.

Ten čas sviatočný
Nebolo to zas tak dávno, čo som vstával o dvanástej, áno,
Bol totiž čas sviatočný a ja som nemusel chodiť do školy.
Pospal som si dlho, dobre, ach, už priahnem po domove,
Škola sa už začala, moja radosť prestala.

Počas sviatkov, to je život, sedím doma, pijem pivo,
Občas trochu povarím, zvyšok dňa sa zabavím.
Vonku sa sneh ligoce a ty cítiš, že už idú Vianoce,
Tešíš sa ako malý chalan, cítiš sa ako starý šaman.

Na Štedrý deň vianočný, doprajem si pôst malý,
Večer potom s rodinou, jeme aj za slonov,
Tešíme sa, modlíme sa, ľúbime sa
A keď už ôsma odbije, darčeky si užijem.

Počkám týždeň, potom ďalší a Nový rok vítam v daždi,
Tento rok nám snežilo, petardy to hasilo.
A s príchodom polnoci starý rok sa odprace
A nový sa dostaví, ponúka nám zábavy..
Andrej Tkáč (I.H)

Zima
Bolo leto, bola jeseň,
teraz už nie je  žiadna zeleň.
Je tu zima, zimička,
už mám červeň na líčkach.
Všetko je von zafarbené na bielo,
vyzerá to ako veľké umelecké dielo.
Deti sa von hrávajú,
snehuliakov stavajú.
Z  kopca sa spúšťajú,
na sánkach priam lietajú.
Zima je krásna,
v zime som šťastná.
Karmen Kvietková (I.H)

Ráno idem do školy,
Vôbec sa mi nechce,
Večer zase robiť,
Kedy to bude lepšie?

Márne čakám,
Nech sa už roztopí,
Dennodenne makám,
Som ako Vilo Rozboril.
Kristián Schwarzbacher (III.H)

SNEH
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PRÁCA V KRÚŽKOCH

Mladý elektronik

Oprava a renovácia učebných pomôcok
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SolidWorks CNC

Nemecky k maturite
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 Motoristi ani v zime nespali. Asi takto jednoducho by sme mohli začať konštatovať činnosť 
motoristického krúžku. Aj keď sme v prevažnej väčšine mali v pláne údržbu techniky, neodolali sme tomu, 

aby sme si na vlastnej koži nevyskúšali 
zimné podmienky a správanie sa 
štvorkolky na snehu. Z poznatkov, 
ktoré sme mali v teoretickej rovine 
naštudované a zvládnuté, sme sa po 
prvýkrát v zime  vydali jazdiť. Po 
dôkladnej príprave sme si naplánovali 
MOTO-SKI deň, kde sme skúšali 
nielen jazdu štvorkolky na snehu, ale 
aj jazdu na lyžiach – ťahanie lyžiara 
za štvorkolkou a zopár odvážlivcov 
si vyskúšalo vozenie sa na ,,duši z 
nákladiaka“ a boboch, ktoré sme tiež 
ťahali. 
 Príprava našich aktivít spočívala 
vo vhodnom výbere terénu, kde by 

sme mohli jazdiť. Nesmeli sme v žiadnom prípade jazdiť po cestných komunikáciách, ohrozovať bezpečnosť  
premávky a dôraz sme kládli aj na bezpečnosť jazdcov. Vyber terénu padol na lúku pod školou, ktorá je 

Motoristi ani v zime nespali.

Literatúra hrou
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majetkom nášho zriaďovateľa a celková plocha ako aj vzdialenosť od hlavnej cestnej komunikácie bola 
vzhľadom na bezpečnosť dostatočne veľká.  Po prvých opatrných metroch na snehu, kde si spočiatku stroj 

robil s jazdcami, čo chcel, začali ho postupne 
ovládať podľa svojich predstáv. Technika 
jazdy v snehu je úplne odlišná od jazdy na 
pevnom teréne. V zákrutách  sa odstredi-
vé sily správali  mimo zákonov fyziky, ale 
správne narábanie s plynovým pedálom, 
pretočenie zadnej trakcie, uviedli stroj do 
kontrolovateľného šmyku a pôžitok z jazdy 
začal naberať správne dimenzie. Po uplynutí 

niekoľkých kôl a privyknutí na spôsob a štýl jazdy žiak Tomáš Giertl z 3.C triedy 
skúšal ako jazdec na lyžiach svoje schopnosti v lyžovaní uplatniť pri tvorbe stopy 
za štvorkolkou. Odlišnosť lyžovania v ťahaní a v zjazde je úplne iná. Jazdec na štvokrolke musí jazdiť plynule, 

sledovať cestu pred sebou a zároveň v spätných zrkadlách 
sledovať jazdca na lyžiach. Vyžaduje to určitý zvyk a schopnosť 
sústrediť svoje zmysly viacerými smermi. Jazdec na lyžiach 
zase musí dávať pozor, aby stroj, ktorý ho ťahá, zrazu nezastal 
a on do neho v rýchlosti nenarazil. Sústredenosť a zohratosť 
takéhoto tímu je nevyhnutná.
 Na postoch jazdca na štvorkolke sa vystriedali viacerí 
žiaci. Kto z nich jazdil najplynulejšie, najrýchlejšie, najlepšie 
držal stopu by vedel vari najlepšie povedať len Tomáš. Po 
niekoľkých hodinách strávených vonku na snehu nám začala 
,,haprovať“ mašina. Odišiel 

nám štartér, ktorý nevydržal otrasy. Zrazu zisťujeme, že pri výfuku sú 
uvoľnené skrutky, povrazy pri stúpačkách sú uvoľnené a zadné kolesá sa 
začínajú chvieť.
 Musíme končiť. Jednak z časových dôvodov, jednak  to chce 
odkontrolovať mašinu, niečo privariť, dotiahnuť, skontrolovať. Musí 
nám niečo vydržať,  máme v pláne ďalšie aktivity. Čaka nás DRIFFT. 
Tak pár ďalších slov snáď nabudúce. 

Mgr. J. Zákalický
31
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Milá školička,
chcela by som sa Ti prostredníctvom tohto listu poďakovať za toľké roky, čo si mi druhým domovom. Vďaka 
Tebe som spoznala veľa nových ľudí, z ktorých sa niektorí stali mojimi veľmi dobrými priateľmi. Naučila si ma 
písať, čítať, počítať a mnoho ďalších vecí a nie vždy to šlo tak ľahko, ako som si predstavovala. Keď som bola 
malá, veľmi som sa na teba tešila a nevedela som sa už dočkať toho dňa, kedy sa s Tebou zoznámim. Boli sme nao-
zaj dobré kamošky, 
pamätáš?  Dnes už je 
všetko trošku inak, 
ale predsa len si vždy 
nájdem dôvod na to, 
aby som Ťa nezaned-
bávala. Dúfam, že 
nám to spolu pôjde 
aj naďalej aspoň tak 
dobre, ako doteraz a 
že to spolu vydržíme, 
zvládneme a úspešne 
dotiahneme až do 
konca.

S pozdravom Miška 
(M. Starke - III.H)

Pozrite, akú krásnu prírodu máme navôkol školy
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Milá moja škola,
poznáme sa už 13 rokov. Spolu s Tebou som vyrastala a aj vyrastám, učila sa i učím, ba i trápila a aj sa trápim. 
Naučila si ma písať, počítať, správať sa a bojovať. Začiatky však boli ťažké. V škole som dostávala včeličky ako 
jednotky, sem tam aj prasiatko ako päťku, no a to patrí k životu, pretože neúspech človeka niekedy „nakopne“ 
viac, než úspech. Spoznala som nových ľudí, s ktorými som bola celých 9 rokov. Škola však prináša z každého 
rožku trošku a treba si brať príklad z každej veci. Dala si mi veľa možností ako ukázať talent, ktorý sa vo mne 
skrýva (reprezentovať školu, recitovať, kresliť alebo moderovať). Otvorila si mi bránu do sveta a ukázala, že 
úsilím a tvrdou prácou sa človek môže vypracovať na vyšší level. Na konci deviatich rokov základnej školy 
si ma otestovala, či som pripravená opustiť prvú časť môjho štúdia a či som pripravená pokračovať ďalej. 
Vďaka Tebe som to zvládla a som na strednej. Stále si tu so mnou a učíš ma novým veciam každý deň. O 
rok budem končiť druhú časť štúdia a verím, že s Tvojou pomocou to znova zvládnem a budem pripravená 
na poslednú časť Tvojej skúšky a tou je vysoká škola. Už to nebude také jednoduché a ja si to uvedomujem, 
preto sa snažím, aby som Ťa nesklamala 
a aby som Ti ukázala, že všetko, čo si ma 
naučila, bolo na niečo dobré a že vďaka 
Tebe budem vzdelaný a mladý človek, 
ktorý je pripravený vyjsť do sveta. Verím, 
že Ťa nesklamem a týmto listom by som Ti 
chcela poďakovať, že si tu stále pre mňa a 
že vďaka Tebe viem, čo v živote chcem a 
motivuješ ma k tomu. Drahá moja školička, 
ďakujem, že si. 

Simona Štulajterová (III.H)
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Interview s Ing. Vlastou Kyseľovou,

učiteľkou odborných predmetov na SSOŠH ŽP – odbor obrábač kovov, hutník, 
mechanik strojov a zariadení

1. Žena a stroje – zvláštna kombiná-
cia. Ako ste sa vlastne dostali k odbo-
ru, ktorý vyučujete?
Pôvodne som chcela študovať jazyky, 
ale potom sa to zmenilo, moja mamina 
je inžinierka dopravných stavieb, tak 
som sa vybrala aj ja týmto technickým 
smerom. Jazyky sú aj naďalej mojou 
súčasťou, len ich nevyučujem.

2. Máte radi odbor, ktorý učíte? 
Skúste sa nám z neho vyznať.
Je pravda, že technický smer sa skôr 
spája s mužmi ako so ženami, ale mňa to 
naozaj baví. Človek sa len musí do toho 
dostať, vo svete techniky a technológie 
sa stále niečo deje, a baví ma spoznávať 
nové výrobné postupy a rada sa s nimi 
podelím aj so žiakmi.

3. Aký vzťah máte k domácim prácam technic-
kého charakteru – oprava čohokoľvek, aj výme-
na žiarovky.    
No tak žiarovku si viem vymeniť, aj vyčistiť sifón 
nie je problém, ale do iných prác sa radšej nepúšťam, 
radšej to nechám na profesionálov.

4. Aký názor máte na postavenie ženy v súčasnom 
IKT svete?
Bolo obdobie, keď ženy boli podceňované a mohli 
vykonávať len ženské zamestnania, ale v dnešnej 
dobe práve v oblasti vedy a techniky sa uplatňujú 
čím viac a získali si svoje pevné miesto, dali najavo, 
že s nimi treba počítať v každej pracovnej oblasti.

5. Ako dlho pôsobíte na  SSOŠH ŽP a kde ste pôsobili predtým?
Na tejto škole učím osem rokov a predtým som v školstve vôbec nepôsobila, dostala som sa k tomu náhodou, 

ale neľutujem.

6. Čo vravíte na absolútny boom informačných a komunikačných 
technológií v súčasnom svete?
Všetko má svoje klady, ale aj zápory. Na svete je veľa ľudí, ktorí 
dokážu každú technickú, vedeckú vymoženosť nielen využiť ale aj 
zneužiť, a to je potom dosť veľký problém.

7. Uľahčili výpočtové systémy človeku v 21. storočí život?
V dnešnej dobe si žiaden človek nevie predstaviť život bez počítača, 
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mobilu a rôznych technológií, avšak ľudia sa 
stávajú zavíslí.  Komunikácia medzi ľuďmi je 
často obmedzená len na SMS správy.

8. Máte radi prácu so študentmi?
Mám rada prácu so študentmi, aj keď je 
niekedy veľmi ťažká, človek musí mať veľa 
trpezlivosti a musí vidieť v študentoch len tie 
dobré vlastnosti.

9. Ako trávite Veľkonočné sviatky? Nechá-
vate sa šibať?
Nemám rada Veľkonočné sviatky, myslím si, 
že muži si ich užijú, ale my ženy nie.

Príde mi to absurdné, aby ma muži oblievali studenou vo-
dou a šibali korbáčom a ja sa mám tváriť, že som nesmierne 
šťastná. Zbožňujem Vianoce, ale to asi väčšina ľudí.

10. Čo by ste odkázali čitateľom a čitateľkám časopisu 
Lopejík?
Život je veľmi krátky, a preto ho treba žiť naplno. Žite tak, 
aby ste sa ráno mohli pozrieť do zrkadla bez toho, aby ste 
mali výčitky svedomia, že ste niekomu niečo urobili alebo 
povedali slová, ktoré neskôr môžete ľutovať.

Redakcia časopisu ďakuje za rozhovor.
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     Takmer každý človek na Slovensku, ktorý nemá základné informácie o modernom umení, ku ktorému 
patria aj graffi ti, považuje tento umelecký prejav za vandalizmus a obyčajné páchanie zločinu na cudzej veci. 
Títo ľudia však nie sú úplne v obraze. Graffi ti je samozrejme aj vandalizmus, pokiaľ sa maľujú vulgarizmy 
na fasády historických budov alebo na električky vo väčších mestách. Ale pri pomaľovaných trolejbusoch a 
podobných záležitostiach graffi ti ako umenie nekončí. Stále sa nájdu writeri (ľudia, ktorí sa venujú graffi ti) na 
legálnych miestach a neporušujú tým žiadny zákon o ochrane súkromného majetku. Toto je presne môj prípad.
     Prvýkrát som sa začal oboznamovať s týmto umeleckých svetom vo veku asi 12 rokov, ale boli to len 

také oťukávačky s papierom a ceruzkou. 
Prvú stenu som spravil ako 15 - ročný v roku 
2010. Predtým boli malé pokusy v tzv. Squa-
doch (staré, polozbúrané budovy, o ktoré sa 
nik nestará a nikomu neprekážajú umelecké 
výtvory na týchto objektoch), ale toto bol 
prvý ofi ciálny pokus spraviť niečo na stene. 
A tu máte výsledok.
         Proste, je to úplna katastrofa. Ani som 
poriadne nevedel, čo maľujem, len som 
maľoval na stenu, čo mi práve vtedy napad-
lo. Krivé linky, krivé tieňovanie, celé zlé.
           Samozrejme som neprestal a snažil 

som sa zdokonaľovať. Ďalší 
výtvor prišiel o pár mesia-
cov neskôr.

Moja druhá stena v živote
       Nemám k nej veľmi 
čo povedať. Otrasné tvary, 
nechutné tagy (podpisy). 
Jediná pozitívna vec na ce-
lom tomto je, že som trochu 
zlepšil tieňovanie a farebné 
výplne, ktoré nie sú až také 
zlé na to, že je to druhá stena 
v živote.
  Ďalej som sa skoro 
celý rok zdokonaľoval 
len doma s ceruzkou a pa-
pierom. Vytvoril som si konečne vlastný, originálny pseudonym, ktorý používam dodnes, a to „OWAD“ alebo 

Graffi ti ako umenie, nie ako vandalizmus
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aj „OWAD ONE“. Pridávam fotku z roku 2011, kde som graffi ti bližšie venoval niečo okolo roka.
Druhá z týchto stien sa mne osobne páči viac. Na prvej fotke, môžete vidieť nepresnosť v linkách 

a tvaroch. Na druhom obrázku som sa snažil na stene vyjadriť myšlienku sledovania ľudí na celom svete a 
sledovania sociálnych sietí a pod. Tvary aj linky sú už presnejšie. Oko, ktoré som umiestnil do výplne, malo 
vyzerať trochu odlišne, ale nepoužil som správne farby pre tieňovanie. Čo už. Aj tak si myslím, že v tom roku 
to bol najvydarenejší pokus.

 Prejdem teraz na leto minulého roka 2012, kedy som namaľoval, bohužiaľ, len málo vecí. Pridávam 
znova dve fotky:

Toto je fotka asi z najhoršej steny, na akej 
som kedy maľoval. Omietka z nej padala 
neskutočne, nemohol som ani poriadne 
natrieť podklad, pokým som tú stenu ne-
obúchal skalou. Vo výplni som nepoužíval 
klasické spreje, ale latexovú farbu zriedenú 
s obyčajným hnedým tonerom. Vidno tu 
už trochu presnejšie linky a rozvrhnutie na 
stene.
 Posledná fotografi a - aktuálne posledná 
moja namaľovaná stena, takisto leto 2012. 
Riadim sa tým, že počas zimy nemaľujem, 

lebo je to jednak náročné a počas 
zimy sa snažím hlavne zdokonaľovať 
doma s ceruzkou v ruke. Na tejto 
fotke môžete vidieť, ako sa snažím 
postupne pridávať detaily do mojich 
výtvorov na stenách. Nevýhoda tejto 
steny je, že to tam treba maľovať cez 
ten s prepáčením hlúpy, strašene ne-
domyslený, výklenok. 
   Mám aj veľa ďalších fotiek výtvo-
rov, ale tie si chcem nechať zatiaľ len 
pre seba.
      Z mojej strany asi všetko, sami 
si utvorte názor , či som sa niekde 
počas dvoch rokov posunul. 

Kristián Schwarzbacher (III.H)
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P r í b e h  n a  p o k r a č o v a n i e

Karolína Rochovská: Dievča, čo čakalo v tme (2. časť)
„Viete čo, kapitán, mám taký pocit, akoby som vás už niekedy videla,“ potichu zašepkala.
„To nie je možné!“ rázne ju odbil. „Nikdy predtým som tu nebol. Ale mám bežnú tvár.“
„A odkiaľ teda ste?“ 
„Vesmír je nekonečný, milióny hviezd, čo horia dokonca aj ľadom, špirály galaxií tisícky svetov a civilizácií 
a, ak sa bojíte strašidiel, buďte si istá, že existujú.“ Zrazu sa dvere zatvorili a v miestnosti by nebolo ostalo 
žiadne svetlo, ale jedno sa objavilo. Modré lámavé svetlo vychádzalo z rozbitej, predtým pípajúcej vecičky. 
„Aha, má to aj baterku!“ zasmial sa potichu Kapitán.
„Kapitán, ste tu preto, aby ste prešetrili tie čudné udalosti, tú TMU, tie vaše strašidlá? Ja si myslím, že je to 
nejake prísne tajné... čosi. Vyzeráte ako z armády, veď aj ste kapitán, no nie?“

„Áno, samozrejme som tu len pre 
to. Počkať, počula si to?“ Ďaleko 
v knižnici niečo klopkalo, niečo 
dýchalo a bežalo smerom k nim. 
Ako v hurikáne niečo letelo vzdu-
chom. Kapitán ju schmatol za 
ruku  a rýchlo bežali preč. Tá vec 
už bola pri nich, ale nič tam nevi-
deli. Akoby sa nemohla ukázať, 
nebola vo svetle živá. Zrazu sa 
kapitánová rozbitá vecička rýchlo 
rozpípala, začala blikať, svietiť 
oranžovo – modrým svetlom. 
V záblesku už kapitán nestál v 
knižnici. Zmizol a svetlo zhaslo. 
Amelia pocítila strach z tmy, 
ktorá ju sledovala. Obklopilo ju 
niečo vo vzduchu. Náhle ju za-
siahol pocit smútku a strachu tak 
veľkého, ako nikdy predtým.
„Kapitán, ja vás poznám...,“ dolu 
tvárou jej stekali slzy. Kapitána 
svetlo úplne pohltilo. Amelia sa 
zronená zviezla na studenú zem. 
Zakričala by, ale nemohla. Zostala 
opustená v tme.
Malé dievčatko sedelo na kufríku 



Lopejík

39

a čakalo. Zrazu sa pred ním objavilo modro - oranžové svetlo. V rukách pevne stisla malú baterku a šla 
preskúmať, čo sa tam stálo. Na zemi ležal vysoký muž v dlhom modrom kabáte, ktorého stretla pred troma 
dňami. 
 „Ahoj!“ tenkým hláskom sa ozvalo dievčatko. Muž si sadol a z vrecka vytiahol malý biely počítač či skôr 
mobil. Najprv sa k nemu vľúdne prihovoril a nakoniec ho aj tak začal trieskať o zem.
„Prepáč malé dievčatko,“ pozrel sa smerom k nej, „ja som Kapitán a tento môj skener  ma akosi transportoval  
niekde ...Kde?“
„Ahoj, to som ja  Amelia a si znova v našej záhrade,“ udivene povedalo dievčatko.
„V záhrade hovoríš, zaujímavé. Počkať, znova už som tu bol?“ kapitán vypúlil oči na dievčatko, akoby to bol 
duch. Pred ním stálo červenovlasé dievčatko s menom Amelia. 
„Bol si tu pred tromi dňami a dal mi tento kufrík. Vraj ťa tu mám počkať a odovzdať ti ho. Nepamätáš?“
„To určite nie, drahá Amelia,“ začudoval sa, no v tú chvíľu mu čosi napadlo a vyčarilo úsmev na tvári.
„Ó, ja sa tak zbožňujem. Milujem prekvapenia od samého seba. Ty nie?“  dal Amelii pusu na čelo a poďakoval.
Kufrík bol plný zvláštnych vecí. Mimozemských vecí. Kufrík plný vybavenia časového agenta. 
Boli to veci z budúcnosti. Manipulátor časového víru si ako náramok dal na ruku a úplne nový skener do 
vrecka. Kapitán totiž pochádzal z 31. storočia a úplnou náhodou jeho loď stroskotala v časopriestore. Ako 
časového agenta tieňového snemu ho poslali pre pomoc. Nanešťastie mu cestu skrivila telepatická vlna Ne-
rada.  A teraz sa ocitol v záhrade rodinného domu s dievčaťom, ktoré spoznal, keď bola ešte veľká.
Kapitána vystrelo na rovné nohy a začal vykrikovať: „Ale no, jasné, že ma poznáš. Dokonca aj v čase. Ja som 
si to predtým nevšimol. Malá Amelia Evansová. Meno ako  z rozprávky.“ Kľakol si pred ňu a zadíval sa jej do 
očí. „Všetko bude v poriadku.“
„Ďakujem pane, ste vtipný,“ smiala sa a pozerala na jeho vyjavený výraz tváre. On sa postavil a sledoval 
vzduch a tmu.
„Aj v čase, aj v čase....Vy malé beštie!“ obzeral sa dookola akoby to niekomu hovoril. „Potrebovali ste ma, ...to 
pre vás moja loď aj posádka zostali visieť niekde uprostred času a vesmíru. Len preto, že pár rozmaznaných 
Nerád, si nevie zdvihnúť svoj lenivý zadok a odkráčať niekam, kde nebudú prekážať! Som vážne nahnevaný! 
Bojíte sa?“ vykrikoval dookola ako blázon.  Amelia stála a ani sa nepohla. Chichúňala sa na Kapitánovi, ktorý 
ako zmyslov zbavený budil celé mesto. 
„Chceli ste ma ako zdroj energie, ale skener ma poslal na prvé miesto, čo mu v tej chvíli napadlo, aby ma 
zachránil. K malej Amelii.  To ste nečakali. A ty...“ pozrel na ryšavé dievča „Amelia Evansova, si úžasná. A 
teraz dáme všetko do poriadku.“ Z náramku na ruke zablyslo modro - oranžové svetlo a on zmizol. 
Vrátil sa na svoju vesmírnu loď Fénix a posádke vysvetlil to zdržanie a teleportáciu v čase. 
„Musím ešte niečo zariadiť.“
Zobral bezpečnostný kufrík a bežal. To on robil často. Kapitán prišiel k malej Amelii Evansovej a dal jej 
pokyny, kde, kedy, ale nie prečo má čakať s koženým kufríkom v záhrade presne o tri dni v noci. Ale najťažšia 
úloha bola vrátiť sa k dospelej červenovláske, ktorá sama v tme bojovala s Neradami. 
„To nie Amelia...“  trpko si spomenul.

(Pokračovanie v budúcom čísle)
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KRÁSA REGIÓNU VO FOTOGRAFIÁCH - JAR PRICHÁDZA

     Na nasledujúcich stranách sa s vami, milí čitatelia, podelí žiačka IV. H triedy,
Lenka Kolajová, o svoje videnie nášho krásneho HOREHRONIA.
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      Naša škola, ako máloktorá, sa môže pochváliť svojou vlastnou 
kapelou. Jej prví členovia ju minulý rok opustili ako úspešní 
maturanti  a my  sme ich miesto nahradili. Na začiatku tohto 
roku sme sa obávali, že sa nám nepodarí nahradiť post speváka a 
bubeníka, no našťastie sme sa mýlili.
    Do prveho ročníka nastúpil Vlado Turčan (I.H), ktorý  pri-
jal miesto speváka a Vojto Harvan (I.A) miesto bubeníka. Pridal 
sa k nám aj Jaro Matula (III.H) ako gitarista. Dve miesta sa od 
minulého roku nezmenili a to basgitara Matúš Hančák (III.H) a 
druhá gitara Martin Nikel (III.H). Usilovne cvičíme a pravidel-
ne vystupujeme na školských akciach ako Vianočná akadámia a 
vyraďovanie štvrtákov.
    Toto môžeme robiť vďaka našej pani riaditeľke Ing. Anne 
Pavlusovej, ktorá nám všetko umožnila a zakúpila hudobné 
nástroje. Veľká vďaka patrí pánovi učiteľovi PaedDr. Romanovi 

Snopkovi, ktorý má s nami veľa trpezlivosti a čas venovať sa nám.
Martin Nikel (III.H)

Školská kapela

Vojto Harvan (16) - bicie
Na bicie som začal hrať pred troma 
rokmi. Začal som ako samouk. Po 
roku som sa prihlásil do Základnej 
umeleckej školy v Polomke. Tam 
som chodil dva roky. Ako samouk 
som sa učil hrať aj na gitare. Hrám 
v skupine, hrávame revival od zná-
mych hudobných skupín ako je Iné 
Kafé, Horkýže Slíže a podobne.
Ja osobne najradšej hrávam 
a počúvam rock, veci od Avanged 
Sevenfold, Three Days Grace 
a Bullet for my valentine. Ale inak 
hrám to, čo mi povedia.

Martin Nikel (18) - gitara
Prvýkrát som sa o hudbu začal 
zaujímať asi pred 5 rokmi. Doma 
ma zaujala stará gitara, ktorú už dlho 
nikto nepoužil, tak som si povedal, že 
sa na nej naučím hrať. Prvé úskalia 
mi pomohol prekonať môj oco, ktorý 
mi ukázal, ako na to. V tom čase som 
hudbu bral len ako zábavku, ktorej 
som nevenoval veľa času, no všetko 
sa čoskoro zmenilo. Asi po 3 rokoch 
som sa s kamarátmi rozhodol založiť 
kapelu ParadoX, s ktorou doteraz 
hrávame. Vtedy som si uvedomil, 
že hudba je pre mňa veľmi dôležitá. 
Robil som všetko pre to, aby som sa 
zdokonalil. Začal som navštevovať 
hudobnú školu a doma som za gita-
rou trávil množstvo času. Ukončil 
som 2. ročník ZUŠ, no ďalej už 
nepokračujem, odradila ma zdĺhavá 
teória. Teraz sa zdokonaľujem ako 
samouk, no o to intenzívnejšie. Moje 
vzory sú určite J. Hendrix, J. Frusci-
ante a z kapiel Red Hot Chili Peppers.  

Jaroslav Matula (18) - gitara, spev, bicie
Od malička som obdivoval hudobníkov, na-
jme bubeníkov, bol to detský sen. Neskôr sme s 
kamarátmi dostali nápad založiť kapelu, no neve-
deli sme skoro na nič hrať, a tak sme sa postupne 
učili. Zaobstarali sme si všetko, čo bolo treba 
na skúšanie a založili sme kapelu. Do hudobnej 
školy som nikdy nechodil, všetko som sa učil sám. 
Bicie mi šli od ruky a veľmi ma to bavilo. Hrali 
aj vystupovali sme s kapelou asi 2 roky, potom sa 
kapela rozpadla. Medzitým som sa učil hrať aj na 
gitare, s ktorou mi na začiatku pomáhali kamaráti, 
neskôr mi to už šlo ľahko. Nikdy som nič nerobil 
nasilu, hudbe som sa venoval, lebo ma baví.
Čo sa týka mojich „vzorov“, nemám nikoho 
špeciálneho, ale páči sa mi taký rockový štýl, 
napríklad slovenské INÉ KAFE a podobne.

Vladimír Turčan (16) - spev, gitara
S hudbou som začal asi v 2. triede na 
ZŠ. Začal som hrávať na klavír, no 
nebavilo ma to, tak som s tým prestal. 
Až v zime 2010 som začal hrávať na 
gitare. Otec ma naučil zopár akor-
dov a rytmiku. No potom som sa učil 
z videí. Popri tom, ako som hral na 
gitare, som si zvykol aj pospevovať. 
Nehral som v žiadnej kapele.

Teraz bližšie predstavíme členov kapely:

Matúš Hančák (18) - basgitara
Basgitare sa venuje už dlhšie a v hre na nej je 
samoukom, nechodil na žiadnu hudobnú školu.
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Recyklovanie Ivana Kraska:
V I.H žiaci rozstrihali niektoré básne I. Kraska, ale nebojte sa, to nie z neúcty, ale preto, aby zo slov poskla-
dali novú báseň, Teraz vám chcú predstaviť svoje tvorivé úsilie. Nielen papier sa dá recyklovať.

Plakal bôľom
a nepohol loďou.
Prečo oči moje po tebe svietili?
plakal sám a plachtou nepohol
hviezdy predsa svietili

Pršala dúha po tebe až k nebesám
Grexová, Spáč, Presperín, Filipiak
(I. Krasko: Nad vodami)

Chudobní a noc.
Je už pozde, už je veľký 
vrcholí nad horami, sťa mŕtvoly,
mráčky riedke, mesiac nemý, bledý
pozde tiahnu nebom tiene, kryjú obličaj.

Pokoj čuší, blúdia poľom nepamätáš!
Havrany letia niekde v diaľke,
ako mesiac zrovna pochvoji
v tichu duté vlnia ozveny.

Už je zrovna započaté, vtedy!
Pozdnú hodinu nočnú, padá za mesiac,
až závoji, dokončí, vyhynú hory,
pozde tie hovory, nepamätáš!

Hlásnik trúbi a ty sa nejdeš, vyplniť nádeje 
stmieva sa, hriešne sa chýrli k noci,
Od lesa sa duše chytia, oblaky nízko sú, zapadli
Kťos‘ príliš úbohý, veril, že čakal, že nestárne.

Zmráka sa, noc je zhora i zdola
Nebolo sily, od hory, od lesa! 
Tak plače, tak kvíli! 
Zapadli, zapadli príliš úbohí.
Grílli, Kováčik, Košík
(I. Krasko: Zmráka sa, Už je pozde)

Dnes prídi budem spásou mocných rúk
Dnes prídi budem spásou mocných rúk, 
jemné hriechy srdce zvodne vábili!
Jedno smutné slnko šepotalo, 
že teba chvelo v modrom svetle rosy. 

Milostivé mláďatá z ďatelinísk hučia,
Že skape ťažká bázeň hriechov
s čistými rannými hriechmi všetko vyprší.
Trpko čakám svoje sily,
 azda preto slnko zapadlo? 
Kvietok, Kvietková, Filip,  Turňová, Kubove
Dobrocký  (I. Krasko: Dnes)

Pôvodné básne:
I. Krasko: Dnes
Je milostivé ráno, svetla plné ráno,
a čakám ťa, kde naše modré jedle hučia.
Ó, prídi povedať mi tiché svoje: Áno!
Dnes vtáci mláďatá si žitiu spievať učia.
Dnes para v doline zvlášť mäkko onežnela, 
snáď trpkosť zo srdca ti dneska vyprší.
Než skape z ďatelinísk ťažká rosa biela,
tam budem čakať teba, v modrom návrší.

I. Krasko: Zmráka sa...
Zmráka sa, stmieva sa, k noci sa chýli.
– – –
Od hory, od lesa tak plače, kvíli...!
Výčitky neznámych duše sa chytia.
... Vyplniť nádeje nebolo sily –
zapadli, zapadli vo zhone žitia...

Oblaky nízko sú, tak letia, letia...!
Žaluje zúfale žaloby márne
ktos’ príliš úbohý z šíreho sveta,
že veril, že čakal, že starne, starne...

Zmráka sa, stmieva sa. Zhora i zdola
havrany veslujú do noci spešne...
ktos’ príliš úbohý o pomoc volá,
do tvári hádže nám spomienky hriešne...
– – –
Zmráka sa, pôjdeme... Noc je už spola.

I. Krasko: Už je pozde...

Už je pozde, nepamätáš - !
nad horami vrcholí
veľký mesiac, nemý, bledý,
obličaj sťa mŕtvoly;

riedke mráčky tiahnu nebom,
kryjú mesiac závoji;
tiene blúdia siným poľom,
pokoj čuší po chvoji;

niekde v diaľke hlásnik trúbi
pozdnú nočnú hodinu,
ozveny sa duté vlnia,
až kdes’ v tichu vyhynú...

zrovna, zrovnaj ako vtedy!
... mesiac padá za hory –
a ty nejdeš dokončiť tie
započaté hovory – –
– – –
Už je pozde, nepamätáš - !

I. Krasko: Už nad vodami
Už nad vodami ranné vetry viali 
a veľké hviezdy bledli, do vôd zapadali:
môj člnok ešte predsa prázdny bol...
Nik plachtou nepohol,
nik plachtou nepohol.
Ó, prečo, prečo?!
Až ráno, keď už slnko slávne na výšiny vzchodí
a sinavo sa lesknú veľké čierne vody,
ja k veslu sadol som samotný, sám a sám.
S otázkou pozrel som k mlčiacim nebesám.
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Pobyt dobrovoľníka v zahraničí sa fi nancuje z prostriedkov Európskej únie, dobrovoľník 
pôsobí v neziskovej organizácii a vykonáva činnosti v prospech miestneho spoločenstva. Viac 
o tom, ako to celé funguje, sa dozviete na nasledujúcich riadkoch.

Vďaka Európskej dobrovoľníckej službe a jej vzdelávaciemu rozmeru tak môžu dobrovoľníci:
  objaviť svoj osobný potenciál,
  získať schopnosti a zručnosti, ktoré potom môžu využiť v praxi,
  nadobudnúť nové kompetencie do života,
  vybudovať si postoje, ktoré im pomáhajú 

presadiť sa v pracovnom živote,
  formovať svoju osobnosť a postoj k svetu 

okolo.

Všetky nadobudnuté skúsenosti v závere svojej 
dobrovoľníckej služby zhodnotia a zahrnú do 
osvedčenia - Youthpass, ktoré je potvrdením 
výsledkov neformálneho vzdelávania počas 
dobrovoľníckej služby  a má dobrovoľníkom 
poslúžiť v ich ďalšom živote, napríklad pri 

Pridaj sa k nám – staň sa dobrovoľníkom!

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, ktorý sme 
predstavili v predošlom čísle, sa ako jediná štátna 
inštitúcia v našej krajine venuje práci s mládežou. Do 
širokého spektra aktivít IUVENTY patrí aj program 
Mládež v akcii, ktorý  je určený mládeži od 13 – 30 rokov. Tento program zastrešuje niekoľko 
akcií, no v tomto čísle sa budeme podrobnejšie venovať hlavne Európskej dobrovoľníckej 
službe.

Európska dobrovoľnícka služba (EDS) 
poskytuje mladým ľuďom:

  príležitosť, ako stráviť v zahraničí až 
jeden rok vo všetkých krajinách EÚ, kra-
jinách EZVO (Island, Lichtenštajnsko 
a Nórsko), programových krajinách 
a ostatných krajinách sveta,

  urobiť niečo pre seba,
  pomôcť druhým,
  spoznať inú krajinu, kultúru a pri tom 

sa niečo naučiť.



Lopejík

45

Školský ples 2013 
Tak ako každý rok, aj tento rok naše školy, Súkromné gymnázium a Súkromná stredná od-
borná škola, organizovali dňa 8. marca 2013 v kultúrnom dome v Podbrezovej školský ples. 

Účastníkmi tohto plesu sa stali aj zahraniční študenti z Turecka 
a Grécka. Ples sa niesol v štýle francúzskeho kabaretu Moulin 
Rouge. Ples začal príhovorom našich žiakov a pokračoval bohatým 
programom, v ktorom sa predstavil tanečný pár, ktorý predviedol 
ukážky zo spoločenských tan-
cov. Pokračovaním vystúpe-
nia bol spev ľudových piesní 
v podaní našich šikovných 
dievčat za sprievodu huslí a 
harmoniky. Účastníkmi pro-
gramu boli aj ďalší skvelí 
účinkujúci. Nenechali sa 
zahanbiť ani naši zahraniční 

študenti, ktorí nám predviedli typický grécky národný 
tanec a turecké piesne. Pokračovaním plesu bola skvelá večera, po ktorej nasledoval prvý tanec 
plesu. Tanečným večerom nás sprevádzal DJ, ktorý nás zabával nielen hudbou tohto storočia 

ale aj spomienkami na hudobný štýl 
našich rodičov. Tohtoročný ročník 
plesu ukončila tombola, ktorú podpo-
rili nielen sponzori ale aj naše školy. 
Za zorganizovanie tohto ročníka 
plesu chceme poďakovať hlavne Mgr. 
Janke Hudíkovej, vedeniu našich 
škôl a žiackej školskej rade, ktorým 
sa podarilo zorganizovať už 5. ročník 
školského plesu.

 S. Andrišeková

žiadosti o prijatie na štúdium alebo pri hľadaní si zamestnania.
Dobrovoľníci Európskej dobrovoľníckej služby sú zároveň akýmisi neformálnymi 
„veľvyslancami“ Slovenska v zahraničí. Často sa dostanú do takých kútov sveta, kde obyvate-
lia o Slovensku sotva počuli. Pre dobrovoľníka je to vždy príležitosť, aby predstavil svoju kra-
jinu. Európska dobrovoľnícka služba zásadným spôsobom obohatila životy tisícok mladých 
ľudí a vy máte možnosť sa k nim pridať. 

Všetky informácie o EDS sa dozviete na: http://www.iuventa.sk/sk/Mladez-v-akcii/O-nas/
Akcie-programu/Akcia-2-Europska-dobrovolnicka-sluzba.alej.
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JARNÁ PREDPOVEĎ TRENDOV

     Naše šatníky čaká invázia farebných kožených sukní, šiat aj topov, na ktoré plynule nadväzuje Baťa so 
svojou úplne novou kolekciou obuvi a kabeliek. Aktuálna predpoveď na jar u Baťu hlási zvýšenú hladinu 
farieb, výrazný nástup kovových prvkov, laku aj lesku, nasledovaných jemným semišom.

Topánočky do sucha aj do vodičky
      Trend vládne módnemu svetu už niekoľkú sezónu. Čižmy už dávno nie sú len symbolom chladných dní. 
Neodmysliteľne patria k pohodlnému mestskému štýlu. Baťove jarné čižmy na nižšom podpätku sú rôznych 
výšok, od členkov až pod kolená. Paleta farieb prelína obľúbené prírodné svetlé tóny, najmä béžovú a hnedú, 
ale nezabúda ani na kombináciu živých odtieňov modrej. 

       V plnej sile sa na jar vrátia lesklé lakované kúsky.  
Vykračovať môžete v topánkach celej farebnej palety. La-
kovaná kolekcia je u baťu plná sebavedomých opätkov, 
otvorených aj zatvorených špičiek. Navyše lakovaná kole-
kcia ponúka efektívne vykrojenú platformu, ktorá bude 
zaručeným hitom tejto jari. 

      Zahanbiť sa však nedajú ani metalické odlesky, ktoré už dávno nie sú len záležitosťou večierkov. Tieto 
topánky sú pestré. Balerínky, poltopánky v pánskom štýle či tenisky a členkové typy.

         Návrhári z celého sveta sa nechávajú inšpirovať semišom 
a celosvetovo nazývaná kolekcia POPs nebude chýbať ani v 
našich obchodoch. Elegantné ženské modely sú sfarbené do 
pastelových farieb. Jarná semišová kolekcia je doslova a do 
písmena ódou na ženskosť.
      Pre milovníčky elegantného rebelstva pripravili dizajnéri 
Baťu čerešničku na torte. Zlaté a strieborné kovové zdobenie 
topánok dostalo svoje pevné pravidlá. V kolekcii sa stretnete 

s čiernou i prírodnými svetlým tónmi. Aj keď návrhári ubrali na farbách, pridali na vzhľade. Cvočky dávajú do 
popredia vášnivého ducha, ktorý chce vystúpiť z radu. Samozrejmosťou sú aj rovnako ladené kabelky. Buďte 
in a ukážte sa na jar ako pravá femme fatale.

Iveta Bartošová (III.H)
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Jazykové okienko
O pozdravoch dovi a dopo

V slovenčine používame mnoho 
rozličných pozdravov. Medzi kla-
sické pozdravy pri stretnutí pa-
tria pozdravy dobré ráno, dobrý 
deň, dobrý večer. V neskorých 
večerných hodinách najmä 
pred spaním si zaželáme dobrú 
noc. Rozšírené sú aj pozdravy 
cudzieho pôvodu ahoj, čau, ktoré 
používajú najmä dobrí známi 
a priatelia medzi sebou. Pri 
rozlúčke sa pozdravíme dovi-

denia, a keď skončíme telefonický rozhovor, pozdravíme sa 
dopočutia. V súčasnosti často počujeme rozlúčkové pozdravy 
dovi a dopo. Ide o skrátené, deformované, slangové pozdravy, 
ktoré nie sú vhodné pri rozlúčke s osobami, s ktorými nie sme v 
blízkom vzťahu, a nepatria ani do verejných prejavov.

***
Pani učiteľky či panie učiteľky
Podstatné meno pani, keď stojí samostatne alebo s prívlast-
kom, skloňujeme. V jednotnom čísle má tvary bez mojej pani, 
dám tejto pani, vidím našu paniu, o našej pani, s našou paňou, 
v množnom čísle má tvary dve panie, bez našich paní, dvom 
paniam, vidím tri panie, o dvoch paniach, so vznešenými pa-
niami. Ak sa podstatné meno pani používa pred menom alebo 
titulom, zostáva nesklonné, napr. o pani Novákovej, s pani dok-
torkou. Ako nesklonné zostáva aj v množnom čísle, napr. pani 
učiteľky, pani učiteľkám, o pani doktorkách. Najmä pri oslovení 

viacerých žien môžeme namiesto nesklonného tvaru pani použiť 
aj tvar nominatívu množného čísla panie, napr. panie učiteľky, 
panie poslankyne.

***
Výslovnosť skratky DVD
V jazykovej praxi sa nezriedka stretáme so skratkou anglického 
výrazu Digital Video Disc, ktorým sa označuje kompaktný disk 
umožňujúci zaznamenávať obrazové informácie, napr. hrané 
fi lmy, dokumentárne fi lmy, divadelné inscenácie a pod. Skratka 
je utvorená z prvých písmen anglického výrazu, t. j. z písmena 
D (vysl. dé), z písmena V (vysl. vé) a z písmena D (vysl. dé). 
Uvedenú skratku môžeme počuť vyslovovať v podobe dé-vé-
dé, ale aj v podobe dí-ví-dí. Výslovnosť dé-vé-dé rešpektuje 
náležité hláskovanie písmen v slovenčine, kým výslovnosť dí-
ví-dí vychádza z výslovnosti skratky v angličtine. V rámci ja-
zykových prejavov v slovenčine je primerané používať sloven-
skú výslovnosť skratky, teda dé-vé-dé.

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

 Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas

Anekdoty o slovenských spisovateľoch
Samo Chalupka bol raz prechorel
Samo Chalupka bol raz prechorel. Zavolali k nemu vtedy ešte v Brezne účinkujúceho Dr. Zechentera. Keď 
Zechenter prišiel, Chalupka ležal na posteli, po ktorej mal kriedou popísané slohy niektorej svojej krásnej 
básne. Zechenter ho prezrel; vidí, že je choroba nie vážna, potom pozre na posteľ.
„A toto je čo?“ začne čítať a povie: „Hý, braček, ty musíš ležať čím dlhšie; ja ti nepredpíšem liek na to, aby si 
vstal!“ Bol Chalúpka vtedy ešte dosť mladý junák, chytro vyzdravel.

***
K Dr. Gustávovi Zechenterovi, kým bol ešte v Brezne, prišiel pacient
K Dr. Gustávovi Zechenterovi, kým bol ešte v Brezne, prišiel pacient, starý bezzubý Handelec. V ordinácii 
bol prítomný i Šamko Bodorovský, priateľ Zechenterov, ktorý bol zvedavý na rozhovory, aké vedú s lekárom 
originálni Handelci. Pozrúc na pacienta a do zápisnice, čo mu chybí, Zechenter sa ho spytuje, či predpísaný 
liek účinkoval. Pacient pokročil o tri kroky bližšie, vyvalil oči tázave, ale nepovedal nič. Povýšeným hlasom 
sa ho nato lekár opýta: „Či ste boli na pochode?“ V úplnom nedorozumení pristúpi pacient bezprostredne k 
nemu, opre sa lakťami o mriežku stolíka a zadivene hľadí. Bodorovský, sediac opodiaľ na stolci, sa už chicho-
ce. Nato sa Zechenter zrozumiteľne opýta:
„Či ste .....?“ On spokojne a trefne odpovie: „Hm! Keby len bolo čím.“

Z knihy:
Dr. Ján V. Ormis: Zo života slovenského. Liptovský Sv. Mikuláš: Tranoscius, 1933.
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Lopejík
Ponúkame vám ďalšiu osemsmerovku, v ktorej je 11 priezvisk žiakov II.H triedy. 

Príjemné hľadanie.

Zoznam učiteľov z osemsmerovky v 1. čísle tohtoročného Lopejíka:
Kvačkaj, Geciová, Snopko, Čief, Fedor, Gregušová, Roľková, Štubňa, Snopko, Tajbošová


