
číslo 2. - apríl / ročník VII.
rok 2014, občasník 

• KOMPRAX
• Pieseň školskej kapely

• Príbeh z Bruselu 
• Jar

• Interview
• SOCHI

• A mnoho iného ...

V tomto čísle 
si prečítate: 



2

Lopejík

Lopejík
email: 

lopejik.sgzp@gmail.com

Šéfredaktor
Natália Mušková

Grafická úprava
Lukáš Stehlík

Redaktori:
Michaela Auxtová
Lenka Filipiaková

Karina Mihalisková
Dominika Olerínyová

Tomáš Slivka
Simona Szegediová
Linda Vágnerová

Karolína Rochovská
Sandra Andrišeková
Simona Štulajterová

Nikola Žabková

Jazykový redaktor
Mgr. Štefan Fedor

Vydáva
Súkromné gymnázium 
Železiarne Podbrezová 

a Súkromná stredná 
odborná škola hutnícka Železiarne  

Podbrezová 
Družby 554/64

976 81 Podbrezová

@SGZP 2013/2014



Lopejík

3

        Obsah
Úvod...............................................3

Pieseň školskej kapely...................4

P. Kováčik: Hokej..........................5

Interview s Mgr. Ľ. Tichou............6

KOMPRAX.....................................7

Školské akcie vo fotografiách........8

Jar ..................................................10

Informatici.....................................11

Príbeh z Bruselu............................12

P. Chlepková: Peniaze a my..........13

Interview s A. M. Ridzoňovou......16

SOCHI............................................17

URPINER.......................................19

Krása regiónu vo fotografiách......20

Veršovanie na hodinách biológie...22

 Jazykové okienko..........................23

 Osemsmerovka..............................24

Milí čitatelia,

v školskom roku 2013/2014 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 prostredníct-

vom 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
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REF:
Mám ťa proste celú hlavu, ty si pre mňa ako raj.
S tebou je mi pekne, dievča ty si fajn.
Tvoje oči ako hviezdy žiaria na mňa deň čo deň.
Keď ťa ráno stretnem, viem, že bude krásny deň.

Prosím
Tak prosím ťa, odpíš mi, ja ťa prosím, odpíš mi.
Čakám ťa tu celé dni, lezie mi to na nervy.
Pre teba hory prenášam, stále teba v hlave mám.
Tvoj pohľad radosť prináša,
keď ťa stretnem, tak som sebou sám.

REF:
Keď ťa vidím predo mnou, tak sa cítim veľmi fajn.
Spolieham sa na to, že mi povieš, ty si naj.
Tak prosím ťa, odpíš mi, napísala si mi, som šťastný.
Čítam vetu za vetou, každá radosť robí mi.

Vlastná
pieseň

školskej

kapely

Tak prosím ťa, odpíš mi, ja ťa prosím, odpíš mi.
Čakám ťa tu celé dni, tak prosím ťa, odpíš mi....

REF:
Keď ťa vidím predo mnou, tak sa cítim veľmi fajn.
Spolieham sa na to, že mi povieš, ty si naj.
Tvoje oči ako hviezdy žiaria na mňa deň čo deň.
Keď ťa ráno stretnem, viem, že bude krásny deň.

Text: Ján Vaník (III.G)
Hudba:  Jaro Matula, Martin Nikel (IV.H)
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     Volám sa Patrik Kováčik a som členom hoke-
jového klubu HK BREZNO, ktorý reprezentujem 
takmer sedem rokov. Hrám vo vekovej kategórii 
dorast, prvej slovenskej hokejovej ligy a som kapi-
tánom nášho družstva. Hokej pokladám za najlepší 
šport na svete. Akonáhle hráč vstúpi na ľad, zabúda 
na všetky svoje problémy a sústredí sa len na hru, 
na svojich spoluhráčov a na víťazstvo. Mne hokej 
nepripadá len ako šport, ale aj ako podoba výchovy 
športovcov. Ako je učiteľka našou druhou mamou, 
tak je tréner pre hráčov druhým otcom. Tréner nás 
učí spolupracovať, pomáhať si, vzájomne sa chrániť 
a nikdy sa nevzdávať, aj keď prehrávame. 
     Keď som prestúpil z Banskej Bystrice do Brezna, 
mal som obavy, že hokej ma už nebude napĺňať ta-
kou radosťou, ako práve v Bystrici. Pred začiatkom 
minulej sezóny sme sa ale v Brezne stretli super 
partia, azda všetci moji najlepší kamaráti. Boli to 
moji spoluhráči, ktorí dávnejšie opustili Brezno, aby 
vyskúšali šťastie v „inej“ lige. Bohužiaľ aj oni sa vrá-
tili a boli z toho dosť sklamaní. Stretli sme sa osobne 
a povedali sme si, že, aj keď nie sme tam, kde sme 
pôvodne chceli byť, urobíme všetko preto, aby na nás 
naši rodičia, tréneri boli hrdí a predovšetkým, aby sa 
nám hokej páčil tam, kde hráme.
     Všetci chalani si to zobrali k srdcu a začali poc-
tivo trénovať a robiť všetko pre to, aby sa začali 
napĺňať naše tribúny. Aj keď v minulej sezóne sme 
nemali toľko šťastia, obsadili sme pekné 6. miesto 
v prvej lige dorastu. Je to pekné umiestenie oproti 
predchádzajúcim rokom, kde Brezno bolo na 11.-
12. priečke. Pred začiatkom tejto sezóny sme chceli 
dosiahnuť ešte lepšie umiestnenie a cez leto sme sa 
poctivo pripravovali na ďalšie ťažké zápasy.
     Sezóna sa pre mňa nezačala šťastne, keď ma   
spoluhráč v prvom zápase sezóny trafil do nohy a zlo-
mil mi článok na prste nohy. Sezóna nám šla dobre, aj 
keď sme prehrali zopár zápasov, kde bolo víťazstvo 
povinné. Niekedy v strede sezóny sa nám 
podarilo poraziť aj tých s oveľa lepším 
umiestením, a to nás nakoplo k lepšiemu 
umiestneniu. Po Vianociach sme odohra-
li vynikajúce zápasy a atakovali sme 
štyri-päť najlepších tímov ligy. Rodičia, 
tréneri z nás mali radosť, aj fanúšikov 
pribúdalo, a to nás hnalo každým zá-
pasom k lepšiemu a lepšiemu výsledku. 
Predovšetkým ja, ako kapitán, som bol 
šťastný, že tím dosahuje takéto výsledky.

     Asi mesiac pred koncom sezóny sa mi začalo aj stre-
lecky dariť, čo ma tešilo ešte viac. Bohužiaľ, sezóna sa 
pre mňa skončila zápasom pro-
ti Trnave, ktorá bola na prvej 
pozícií v lige a nepripúšťala si 
prehru s Breznom. Podcenili 
nás a v polovici tretej tretiny 
Brezno prehrávalo len o jeden 
gól. K vyrovnaniu nás hnali 
predovšetkým diváci a tréner. 
Zmocnil som sa puku a chys-
tal som sa nahrávať lepšie stojacemu spoluhráčovi. 
Zrazu sa však oproti mne vyrútil súper a kolenom mi 
dosť vážne poranil nohu. Moja nahrávka síce prešla a 
spoluhráč dal gól, ale ja som si v tej chvíli uvedomil, 
že sa mi stalo niečo vážne. V nemocnici mi zistili 
natrhnuté dva stehenné svaly a krv v kolene. Prišlo mi 
veľmi ľúto, už som nemohol pomôcť nášmu mužstvu 
v posledných dôležitých kolách.
     Veľa ľudí sa pýtalo, či ma ešte stále baví hrať 
hokej, či sa to oplatí, keď v každom jednom zápase 
môže prísť úraz, ktorý mi ukončí kariéru. Podľa mňa 
každý správny hráč, čo hrá preto, aby niečo dokázal 
a svojimi výkonmi tešil ľudí, čo ho sledujú, by 
odpovedal rovnako, ako ja. Hokej mám rád a stále 
ma veľmi baví, a preto si nepripúšťam, že by som s 
ním v budúcnosti skončil (ak to nebude veľmi vážne 
zranenie) a myslím si, že to nie je tak len u hokejistov, 
ale u všetkých športovcov, ktorí svoj šport berú vážne. 
Chcel by som ale aj poukázať na to, ako zákerne sa 
hrá už v našej kategórii. Toto sa mi nepáči. Podľa mňa 
by sme v tomto veku mali hokejovo rásť a nie sa me-
dzi sebou dokaličiť. Vôbec mi neprekáža tvrdá hra, 
ale keď si niekedy čítam hokejovú stránku a vidím, že 
v jednom zápase svojimi nešetrnými zákrokmi zrania 
dvoch alebo aj viac hráčov, tak to je smutné.
 Ale aj tak je hokej veľmi krásna a inšpiratívna 
hra. Určite sa v hokeji chystám pokračovať a po 

doliečení zranenia sa 
začnem pripravovať na 
svoju ďalšiu sezónu, v 
ktorej mi už zranenia, dú-
fam, dajú pokoj. Pre mňa 
je hokej jednoznačne 
šport číslo jedna už 
doživotne.

Patrik Kováčik (II.H)

Hokej
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Rozhovor s Mgr. Ľudmilou Tichou,

učiteľkou slovenského jazyka a literatúry na SSOŠH ŽP

1. Ako ste sa dostali k odboru, ktorý vyučujete?
Od detstva som rada čítala, viedli ma k tomu moji rodičia. Na 
ZŠ ma zaujímal môj rodný jazyk  a cudzie jazyky, potom som 
pokračovala na gymnáziu, kde som mala vynikajúcich pedagógov 
slovenčiny a ruštiny. Keď som sa potom rozhodovala, kam na vy-
sokú školu, zvíťazila FF UK a aprobácia SJL – RUJ. Dodnes si 
myslím, že to bol dobrý výber.

2. Má kniha budúcnosť? Nevystrieda ju tablet, počítače?
Kniha je pre mňa veľmi dôležitá, o čom svedčí moja záľuba v 
kupovaní kníh. Tablet a počítač sú síce zaujímavé a môžete si ich 

prostredníctvom prečítať knihu /aj cenovo nedostupnú/, no ja dúfam, že tú „ozajstnú knihu“ nikdy nenahradia.

3. Uľahčili počítače a informačné technológie ľuďom 21. storočia život?
Zdá sa mi, že v mnohom áno, no zároveň ich aj rozdelili a ohrozili, hlavne deti. Ľudia sa prestali stretávať a 
komunikovať. Utiahli sa doma a našli si „virtuálnych priateľov“, o ktorých v podstate nevedia nič reálne. 

4. Ako dlho pôsobíte na SSOŠH ŽP a kde ste pôsobili predtým?
 Je to už 19 rokov, no predtým som učila aj na ZŠ v Beňuši a SOUS na Piesku.

5. Máte radi prácu so študentmi?
Určite áno. Myslím si, že je to práca zaujímavá a každý deň prináša prekvapenia a niečo nové.

6. Čo hovoríte na súčasné a pravidelné zmeny v školstve?
Niekedy sa mi zdá, že sú veľmi rýchle a nie vždy splnia očakávania vyučujúcich a študentov.

7. Máte radi predmet, ktorý učíte?
Samozrejme, že áno. Už som spomínala, že som mala vynikajúcich pedagógov na gymnáziu, ktorí ma 
presvedčili o kráse nášho materinského jazyka. Je síce náročný, no zároveň veľmi bohatý a ľúbozvučný. A čo 
sa týka literatúry... tá nám v mnohom môže podať pomocnú ruku vo vyhranených situáciách. 

8. Aký názor máte na vyučovanie prostredníctvom informačných a komunikačných technológií?
Uznávam, že sú potrebné nielen v odborných predmetoch, no aj v jazykoch. No určite by nemali úplne nahradiť 
čítanie knihy a rozprávanie.

9. Tešíte sa už na jar?
Veľmi, je to moje obľúbené ročné obdobie. Zelená lúka posiata 
rôznofarebnými kvetmi, rozkvitnuté stromy a príjemné slnečné 
počasie sú balzamom na dušu každého z nás.

10. Čo by ste odkázali čitateľom a čitateľkám časopisu Lopejík?
Chcem popriať všetkým veľa zdravia, úspechov /osobných aj 
školských/ a pohody.  A požiadať ich, aby nezabúdali na dobrú knihu 
a stretnutia a  komunikáciu s priateľmi, rodičmi či starými rodičmi.

redakcia časopisu Lopejík ďakuje za rozhovor.
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KOMPRAX   na  našej  škole
     Dňa 14.2.2014 sa na Súkromnom gymnáziu v Podbrezovej uskutočnil projekt pod názvom „It is your 
choice.“  Tento projekt sme zorganizovali  za pomoci Európskeho projektu Komprax, ktorý nám poskytol 
financie a počas dvoch víkendových školení nás naučili, ako projekty tvoriť. Projekt Komprax je podľa môjho 
názoru veľmi užitočný. Nadobudli sme na ňom veľa nových vedomostí a zručností, ktoré určite budeme mať 
možnosť využiť aj v budúcnosti.
     Náš projekt bol zameraný na zdravý životný štýl. Ukázali sme žiakom rôzne zdravé nátierky, odšťavovali 

sme čerstvé ovocie. Žiaci sa zúčastnili na prednáškach. Mali sme pripravené kvízy a súťaže, 
ktoré sme ohodnotili samými zdravými potravinami.

***
Som veľmi rada, že sme s mojimi spoluorganizátormi úspešne zvládli zorganizovanie nášho 
projektu a že mal vysokú úspešnosť nielen u žiakov ale aj u učiteľov.         N. Grísniková (II.G)

Z pohľadu organizátora sa moje očakávania viac než naplnili. Nečakala som, že by to mohlo 
žiakov až tak osloviť, ale bola som príjemne prekvapená. Bol to skvelý deň plný zdravia, 
smiechu, lásky a skvelých  ľudí. Som rada, že som sa zapojila do programu Komprax, vďaka 
ktorému sme mali možnosť uskutočniť náš malý projekt a ukázať mladým ľuďom, že aj zdravie 
môže chutiť a pri tom je to také jednoduché.                                      L. Aschenbrierova (II.G)

Deň zdravej výživy sa mi veľmi páčil, pretože našu triedu spojil. Spolu sme pracovali na 
vytvorení zdravého jedla a myslím, že sa nám to podarilo skvele. Tiež som sa zapojila do 
prípravy a odšťavovania ovocia. Tento deň bol veľkým prínosom pre mnohých a najmä pre 
mňa. Som rada, že som sa mohla zúčastniť.                                           R. Švantnerová (II.G)

Deň zdravej výživy bol zaujímavý. Dozvedel som sa pár nových informácii o zelenine a ovocí. 
Páčili sa mi videá o tom, čo všetko obsahujú potraviny, ktoré si denno denne kupujeme. 
Prednáška bola celkom dobrá, len s niektorými vecami, ktoré boli povedané, ohľadne mäsa 
a mliečnych výrobkov som nesúhlasil.                                                             V. Turčan (II.G)
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Školské akcie vo fotografiách

KOMPRAX

Beseda s P. Halgašom a T. Medveďovou (17.12.2013)
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Blchenmarkt (Blší trh)
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Láska je oheň,
Láska je ľad,

Ty povieš mi áno,
ja hneď chcem ťa mať.

    ***
Keď nestačí ruža, pomôže bozk,

kde vo vzduchu cítiš voňavý vosk,
kde po ceste z ruží lupeňov stúpaš,
tam čaká ťa žena – úprimne dúfaš.

Otvoríš dvere, ona stojí tam,
šťastný Valentín prajem aj Vám.

Denis Putnok (II.C)

Jar

Jar začína pomaly,

veď všetky zvieratá nedávno zaspali.

Život sa preberá plynulo,

snehuliaky už slnko zničilo.

Nahradia ich snežienky,

i ďalšie rôzne kvetinky.

Nočná obloha plná hviezd,

vtáky vracajúce sa do hniezd.

Dni sú plné slnka,

deti pobehujúce vonku.

Jar začína pomaly,

pocit radosti sa pri nej navalí.

Natália Révészová (I.H)

Jar sa už blíži k nám

Jar sa už blíži k nám,

všetci sa radujú,

urobí vždy radosť nám,

keď snežienky rozkvitajú.

Stromy zelené sťa trávička,

ktorá rastie k nebesám,

úsmev vyčaria nám na líčkach,

keď slnko zamáva nám.

Včielky kvety opeľujú,

nájdeme ich všade

a muchy zas otravujú,

jar je v plnom prúde.

Kristína Roháčová (I.H)

Jar

Konečne k nám prišla jar,

je to naša veľká stár.

Deti vonku slnko láka,

každý jeden rád sa fláka.

Príroda je krásne pestrá

a trávička jemne ostrá.

Zvieratká sa prebúdzajú,

z dlhého spánku vstávajú,

potravu hľadajú.

Krásna jar je klamlivá, 

obdobie chorôb začína.

Karin Mihalisková (I.H)Teploty stúpajú, slniečko vychádza
Teploty stúpajú, slniečko vychádza,
všetci sú radi, že jar nám už prichádza.
Rastú prvé kvety, ktoré krášlia prírodu,
je to tak každý rok, nejde o náhodu.

Obdobie mrazov je teda už za nami,
pomaly sa vídame s jarnými zvieratami.
Vtáčiky pískajú, štebotajú si do rytmu, 
kvietky majú jarnú pohodu, veselo kvitnú.

Patrik Leško (I.H)

Jar

Ráno slnko skoro stáva,

začína sa zelenať tráva.

Kvitnú prvé poľné kvietky,

snežienky aj margarétky.

Aj alergia sa prebúdza, kýchanie, sople, žiadna núdza.

Čo to všetko znamená,

prišla k nám jar nádherná.

Jakub Bučko (I.H)
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INFORMATICI
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    V živote človeka sa vyskytnú situácie, ktoré os-
távajú v spomienkach dlho. Každý človek takéto 
situácie zažil. Na niektoré spomína v dobrom, na iné 

s nevôľou. Každý zážitok 
však prinesie niečo nové, 
čo človeka obohatí o nové 
zážitky a skúsenosti. 
     V pondelok ráno som sa 
vybral do školy ako každý 
bežný deň. Bol to klasický 
„nudný“ pondelok. 
Všetko sa zmenilo, keď za 
mnou prišla moja triedna 
učiteľka so správou, ktorá 

ma veľmi zaskočila. „V piatok odlietame do Bruselu, 
priprav sa, ideš s nami,“ oznámila mi to pokojným 
hlasom. V tom momente som sa nezmohol na žiadne 
slová, iba som poslušne prikývol a odišiel domov. 
Všetky potrebné informácie mi učiteľka poslala 
e-mailom. Najprv som si myslel, že tam pôjdeme iba 
my dvaja, ale nakoniec sa ukázalo, že tam pôjdem s 
mojou dobrou kamarátkou a kamarátom.  Spočiatku 
som mal k výletu negatívny postoj. Bál som sa, čo tam 
budem robiť a ako to celé zvládnem. V hlave som mal 
zmätok a pýtal som sa sám seba, ako to zvládnem. Už 
len pri pomyslení na to množstvo významných ľudí, 
obrovské mesto a v neposlednom rade fakt, že budem 
musieť komunikovať výhradne v anglickom jazyku, 

mi naskakovala husia koža. Ale najväčšie obavy som 
mal z cesty. Nikdy predtým som neletel. A teraz som 
mal letieť tak ďaleko bez rodiny. Aj keď som učiteľke 
sľúbil, že tam pôjdem, doma som sa musel o tom 
porozprávať s rodičmi. Až ich argumenty ma utvrdili  
v správnosti mojej voľby. 
    Po vybavení všetkých potrebných dokladov sme 
sa v piatok ráno vybrali do sveta. Autobusom sme sa 
presunuli do Bratislavy, z ktorej sme pokračovali na 
viedenské letisko. Pred cestou som si zisťoval nejaké 
informácie o tomto letisku a dočítal som sa, že patrí 
medzi najväčšie v Európe. Aj napriek tomu som po 
príchode na letisko ostal ohúrený. V tak obrovskej 
budove som ešte nikdy nebol.  Sadli sme si do ka-
viarne, kde sme v príjemnej debate čakali na náš let.
   Učiteľka vycítila z môjho hlasu strach, preto sa ma 
spýtala: „Ty si ešte nikdy neletel, však?“ S roztra-
seným hlasom som sa jej priznal. Nakoniec sa ukázalo, 
že ani moja triedna učiteľka nikdy predtým neletela. 
Zato moji dvaja kamaráti ma upokojovali, pretože oni 
už leteli niekoľkokrát. Vraveli mi, že keď už budeme 
vo vzduchu, tak to bude fajn. Po dvojhodinovom lete 
sme úspešne pristáli na bruselskom letisku, ktoré bolo 
ešte o trochu väčšie ako to viedenské.
    V príletovej hale nás čakala veľmi príjemná pani, 
ktorá nám dala mapu a poinformovala nás o našom 
programe. Museli sme ukázať naše orientačné 
schopnosti, keďže sme sa mali presunúť do centra 

Príbeh z Bruselu



Lopejík

13

Bruselu prímestskou dopravou. Nájsť hotel v tej spleti výškových 
budov bolo veľmi náročné. Po príchode na hotel nás čakalo ďalšie 
prekvapenie. Každý jeden z nás dostal rozdielny kľúč od izby, čo 
znamenalo, že sme bývali s cudzími ľuďmi, ktorých sme predtým 
nikdy v živote nevideli. Keďže sme boli unavení a večer nás čakala 
recepcia, tak sme si trochu oddýchli v hotelových posteliach.
    Večer sme sa presunuli do budovy, kde sídlia európske inštitúcie 
a strávili sme tam príjemný večer. Spoznali sme veľa príjemných 
ľudí  a oboznamovali sme sa s náplňou nášho výletu. Zistili sme, 
že zajtra je pre účastníkov tejto konferencie pripravený bohatý pro-
gram. Z recepcie sme sa pobrali na hotel, kde sme hneď zaspali, 
aby sme boli pripravení na zajtrajší náročný program.
     Skoro ráno sme sa opäť presunuli do tej istej budovy, kde sme 
celý deň diskutovali o problémoch Európskej únie a o návrhoch na 
jej zlepšenie.  Organizátori zvládli celú konferenciu na výbornú, 
keďže nám počas celého pobytu nič nechýbalo a ani na chvíľočku 
sme sa nenudili. 
      Na tieto tri dni budem spomínať ešte veľmi dlho.  Počas tých 
troch dní som spoznal množstvo nových ľudí, spoznal jedno z 
najkrajších miest Európy. V neposlednom rade som si mohol 
porovnať svoje jazykové schopnosti so žiakmi z iných krajín, za čo som veľmi rád. Táto konferencia ma 
utvrdila v tom, že zdokonaľovať svoje jazykové schopnosti nie je nikdy na škodu veci a je to práve  znalosť 
cudzieho jazyka, ktorá nám otvára dvere do sveta.                   Ján Straka (IV.G)

PENIAZE A MY
     Žijeme v dobe, kedy svetom hýbu peniaze, pretože 
sa za ne dá všeličo kúpiť.  Pre mnohých sú peniaze 
všetko, dokonca sa stali ich prioritou. Je to naozaj 
tak? Naozaj sa dá všetko zaplatiť?    
    Niektorí z nás berú peniaze ako symbol moci, mys-
liac si, že nimi môžu všetko vykompenzovať. Za-
búdajú pritom na  základné ľudské hodnoty, akými 
sú  láska, zdravie či šťastie. Dnes sa naháňame len za 
ziskom. Stali sme sa otrokmi farebných papierikov. V 
dnešnej uponáhľanej dobe by sme si mali uvedomiť, 
že nepracujeme pre ne, ale za ne.
     Prečo však chceme takýto život? Odpoveď na túto 
otázku sa skrýva kdesi  na počiatku ľudstva. Už v 
Starovekom Grécku  bojovali za zisk nových území, 
ktoré im priniesli moc. Vojny, na ktorých počiatku 
stáli peniaze, boli a sú neodmysliteľnou súčasťou 
sveta.
    Najkrajšie veci sú však aj tak zadarmo. Nič sa 
nevyrovná tomu, keď sa na vás usmeje milovaná 
osoba. Toto nevinné kúzlo pier dokáže rozjasniť 
aj ten najchmúrnejší deň. Ten okamih nenahradia  
ani všetky peniaze sveta. Láska v nás vyvolá pocit 
bezpečia a šťastia, ktoré sa nedá nahradiť žiadnym 
drahým kovom.
    Sú ale úplne nepotrebné? Netvrdím, že  peniaze 

nie sú dôležité. Všetci chceme vyzerať dobre, a to 
niečo stojí. Vzdelanie tiež nie je zadarmo. Musíme 
si kupovať jedlo a iné nevyhnutné veci pre náš život. 
V skutočnosti sa bez nich nedá žiť, stali sa našou 
každodennou súčasťou. Niektorí z nás ich majú viac, 
iní zas menej. V niektorých krajinách však nemajú 
vôbec nič. Títo ľudia si vážia to, čo sa nedá kúpiť.
     Na sklonku života sa všetci obzrieme spať a zistíme, 
že tie veci, ktoré sú zadarmo a zároveň najkrajšie, 
sú stále s nami. Naši najbližší ostanú s nami, aj keď 
nebudeme mať najvačší majetok. Až na konci si 
uvedomíme, že sme sa naháňali za niečím, čo nás v 
skutočnosti nerobí šťastnejšími. Preto sa najkrajšie 
veci nedajú zaplatiť 
ani tým najdrahším 
kovom.
     Žijeme v dobe, 
kedy svetom hýbu 
peniaze. Mojím sve-
tom však hýbe niečo 
iné, úsmev, láska, 
dobré slovo a pomoc 
v núdzi.  
P. Chlepková (II.G)                                                                           
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Florbal - okresné kolo

Volejbal
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Strojárska olympiáda - Bratislava

Kvapka krvi
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Rozhovor s Anna Máriou Ridzoňovou (I.H trieda),

Majsterkou SR v plesových choreografiách a členkou Slovenského zväzu tanečného športu.

1. Anička, kedy si si prvýkrát v živote zatancovala?
Prvýkrát to bolo, keď som bola maličká. Odmalička je tanec mojou súčasťou. Ale 
prvé kroky spoločenského tanca som sa učila v prvom ročníku na základnej škole. 
Nepokračovala som však ďalej, pretože som nemala v tej dobe tanečného partnera. A 
prvýkrát súťažne som si zatancovala 22.5.2011, bolo to milé a hlavne vtipné.

2. Kedy si sa tancu začala venovať intenzívne a profesionálne?
Začala som tancovať, keď som mala 13 rokov, ale profesionálne sa tomu venujem 
od 14-tich. Vystriedala som troch tanečných partnerov, aby som sa dostala k tomu 
správnemu. Oficiálne sme v slovenskom zväze tanečného športu od 8.12.2012. 

3. Čo ťa na tanci baví?
Tancujem preto, pretože ma napĺňa ten pocit. Pocit, ktorý viem zo seba vydať, len keď som na parkete.  Je to 
radosť, túžba, vášeň, jednoducho emócie, ktoré vytvárame tancom. Tanec je reč tela a veľmi ma baví pracovať 
so svojím telom prostredníctvom pohybov. Tanec ma naučil hýbať sa vo svete spoločnosti. Keď som bola 
malá, vždy bolo mojím snom tancovať pred ľuďmi a byť za to odmenená potleskom a zároveň nosiť tie nád-
herné žiarivé honosné šaty, zdobené drahými kameňmi a vlasy dokonalo upravené. Som šťastná, že sa nám 
darí a dúfam, že to spolu dotiahneme ďaleko.

4. Mohla by si čitateľom časopisu predstaviť svoju kariéru v spoločenskom tanci?
Tancu sa venujem 3 roky. Súťažne však dva. Od roku 2012 chodíme spoločne s partnerom po súťažiach. 
Každý týždeň sme v inom meste, či kraji SR. Trénujeme 4-5 krát do týždňa a cez víkend trávime čas na súťaži. 
Za rok 2013 sme boli pochválení trénerom za najvyšší počet prvých miest v klube.  

5. Dal by sa tvoj koníček prirovnať k športu? V čom?
Samozrejme. Tanec je šport! Som členkou SZTŠ – Slovenského 
zväzu tanečného športu a tanec nie sú len základné kroky, ktoré sa 
naučíte na venčekových kurzoch a podobne. Tanec to je súhrn pohy-
bov, pocitov a vnímania dvoch ľudí. Vo vyšších triedach sa už hod-
notí rýchlosť, precíznosť a vedenie partnera. Ak partner partnerku 
nevedie, nefungujú ako celok, a to je v tomto športe dôležité, dve 
telá, jedna duša.

6. Ktorý svoj úspech si najviac ceníš?
Úspech pre mňa je, že som tam, kde som. Najkrajšia súťaž pre mňa 
bola, keď sme s partnerom vyhrali 1. miesto z 25 párov. Bolo to v 
marci 2013, keď sme získali pohár primátora mesta Ružomberok. 

Súťaž síce ako každá iná, ale mám z nej najväčší a najkrajší pohár. 

7. V čom je náročná tanečná súťaž?
Nie je náročná, skôr stresujúco zábavnú. Príprava je 
trochu zdĺhavá a finančne náročná, ale stojí za to. 
Príprava ma veľmi baví. Na súťaži môžete vidieť 
mnoho tanečníkov, veľa zaujímavých účesov a 
šiat. Keď s partnerom prídeme na súťaž, najprv sa 
zaregistrujeme a následne nám dajú číslo, ktoré 
pripínam partnerovi na chrbát. Rozdelia nás do 
jednotlivých skupín a tancujeme 5 tancov, každý z 
nich má minútu a tridsať sekúnd. Skupina porotcov 
nás hodnotí. Každý porotca nám môže dať krížik, 
ktorý znamená postup. Pár s najväčším počtom 
krížikov postupuje do semifinále alebo finále. Vo 
finále sa to už hodnotí podľa umiestnenia. Finále 
pozostáva zo 6-tich najlepších párov danej kategórie. 
Každý z finálových párov získava diplom a kvety a 
stupienky víťazov, samozrejme medaily a poháre a dáke vecné ceny. Nevýhodou je, že do páru získate len 
jeden pohár a potom je to už len na nás, ako sa s partnerom dohodneme.
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8. Prečo študuješ na SG ŽP? Splnila škola tvoje očakávania? 
Rozhodla som sa študovať na tejto škole, aby som stihala 
tanec. Keďže som vždy mala jednotky, nechcela som ísť na 
hocijakú školu. Niekedy by ma gymnázium ani nenapadlo. Ale 
keďže chcem ísť istotne na vysokú, na výber som mala len z 
gymnázií. Myslím si, že som na dobrej škole a že máme skvelý 
pedagogický zbor, ktorý nám pomôže k ceste k lepšej budúc-
nosti. Cítim sa tu skvelo, mám super triedu a hlavne triedneho. 
Som veľmi rada, že máme v triede taký babinec. Aspoň v našej 
triede je viac báb ako chlapcov, a to ma skutočne teší.

9. Plánuješ sa tomuto športu venovať aj v budúcnosti?
Keďže neviem presne povedať, kde budem o pár rokov, tak 
neviem ani upresniť, ako dlho sa tancu venovať budem. Je to 
zložité, pretože sme v tom dvaja. Každý z nás chce študovať niečo iné a niekde úplne inde, ale uvidíme, nebu-
dem predbiehať. Minimálne do ukončenia gymnázia by som sa chcela dopracovať k najvyššej svetovej triede, 
a to k triede S LAT – Latinsko americké tance.

10. Čo by si odkázala čitateľom časopisu Lopejík?
Milí čitatelia, ak vás aspoň trochu zaujali moje slová a chceli by ste o tanci vedieť niečo viac, pokojne mi 
môžete kedykoľvek napísať. Tanec ma baví a taktiež spolupráca s ľuďmi, ktorí by chceli tancovať tiež. Som 
z tanečnej školy Fáber Dance School. Je to najväčšia tanečná škola na Slovensku, ktorá vám ponúka len tie 
najkvalitnejšie služby. Tancujeme pod vedením Juraja Fábera v tíme FABER DANCE TEAM SLOVAKIA. 
Ak máte záujem o naše kurzy alebo si chcete pozrieť našu históriu, navštívte internetovú stránku www.szts.sk.

Redakcia časopisu ďakuje za rozhovor.

           Prednedávnom bol celý športový svet nasmerovaný na SOCHI – dejisko Zimných olympijských hier. 
Ľudia zúčastnených štátov s napätím sledovali svojich športovcov a dúfali, že práve ich reprezentanti získajú 
čo najviac medailí. Taktiež sme všetci na Slovensku povzbudzovali našu olympijskú výpravu a verili, že zo 
Sochi si prinesieme veľa vzácnych kovov.                                                                              
           Ako hokejista som sledoval hlavne našich hokejových reprezentantov. Slovensko na olympiáde získalo 
len jednu zlatú medailu, v biatlone. Zostal som sklamaný z toho, že hokejový tím Slovenska skončil až na 
predposlednom mieste. Našim športovcom však nemožno nič vytknúť. Som presvedčený, že každý jeden 
člen našej výpravy dal do svojich výkonov vo svojej disciplíne maximum. Na neúspech našich hokejistov sa 
na sociálnych sieťach či v médiách vzniesla vlna kritiky od divákov a fanúšikov hokeja. S ich názorom sa 
nestotožňujem, pretože ako športovec si myslím, že pri príležitosti, akou je olympiáda, či už zimná alebo letná, 
každý jeden reprezentant vynaloží obrovské úsilie, 
aby získal medailu spomedzi ďalších najlepších 
športovcov. Sklamaní by mali byť reprezentanti z 
toho, že v období neúspechu kolujú na internete a v 
médiách komentáre o tom, akí sú neschopní. Chvá-
lu a uznanie získajú od fanúšikov, len keď sa dobre 
umiestnia. Som aktívny športovec a viem, aké je to 
zažiť neúspech, ale taktiež viem, čo stojí za úspe-
chom. Odriekanie, tvrdé tréningy, prekonávanie 
svojich možností, bolesti svalov, potoky potu. Mys-
lím si preto, že osoba, ktorá nebola nikdy aktívnym športovcom, by nemala v médiách hodnotiť výkony pro-
fesionálov. Kritizovať spoza počítača vie každý a aj mladí, ktorí svoj voľný čas venujú cigaretám, alkoholu, v 
najhoršom prípade kriminalite a omamným látkam. Podľa môjho názoru je to aj preto, lebo nevedia, ako a kde 
tráviť svoj voľný čas. V mestách namiesto športových ihrísk vyrastajú bary, obchodné centrá alebo honosný 
uzamknutý štadión pre platiacich si športovcov. Deti nemajú možnosť ísť si zašportovať, pretože aj to málo ih-
rísk je spoplatnených, poprípadne  sú určené pre komerciu. Hráči, reprezentujúci športový klub, majú skrátené 
tréningy, pretože prenájom hracej plochy je veľmi drahý. Nemôžu dostatočne trénovať, nemôžu hokejovo 

SOCHI
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rásť. Dieťaťu, začínajúcemu so športom, musia športové 
potreby a výdavky súvisiace s tréningom hradiť rodičia. 
Veľakrát je už začínajúci športovec nútený skončiť so 
svojím snom, pretože šport je v súčasnosti pre mnohých 
finančne náročný. 
              V minulosti mohli športovať všetky deti, 
pretože ich podporovali športové oddiely, financované 
štátom. Deti sa hrávali na ihriskách, športoviskách a 
nevysedávali pasívne za počítačom a nenudili sa. Všetky 
väčšie či menšie športové talenty boli podporované. V 
súčasnosti vo väčšine prípadov hrajú tí hráči, ktorým to 
bohatí rodičia zaplatia, bez ohľadu na to, či je dobrý alebo 
slabý hráč. Stáva sa, že kvalitný hráč sedí na striedačke 
a výkonovo slabší hráč odohrá celý zápas, pretože sú 

jeho rodičia sponzormi. Myslím si, že Slovensko prichádza o kvalitných športovcov a u detí a mládeže upadá 
vzťah k športu. Ako aktívny hokejista si myslím, že mocní tohto štátu, ktorí rozhodujú o rozdeľovaní peňazí 
pre šport, by mali podporovať šport väčšou sumou peňazí.
               Som presvedčený o tom, že v blízkej budúcnosti bude šport na Slovensku, či už v profesionálnej 
alebo amatérskej lige, dostupný všetkým, finančne podporovaný a medzi mladými sa prehĺbi pozitívny vzťah 
k športu a ich aktívnemu tráveniu voľného času na ihriskách, v telocvičniach, cyklotrasách.... 

P. Kováčik (II.H)   

Volám sa Monika Havranová a odmalička sa venujem 
futbalu. Mojím prvým klubom bol FK 1928 Jasenie. 
Tam som začala trénovať ako desaťročná. Po dvoch 
rokoch som prestúpila do Podbrezovej. Tu ma naučili 
základy a všetky nové veci o futbale. Tu som strávila 
tiež dva roky a šla som už k žiačkam do Seliec. V 
Selciach som už tri roky a tu si ma všimla aj reprezen-
tácia Slovenska.
So Slovenskom chodím po celom svete. Teraz sme 
boli na turnaji v Rusku – Soči. Odohrali sme tu šesť 
ťažkých zápasov. Prvý zápas bol proti Estónsku. V 
tomto zápase sa nám nepodarilo zvíťaziť, prehrali 
sme tesne 2:1. V druhom zápase nás čakal Irán.  S 
Iránom sme museli bodovať, čo sa nám aj podarilo. 
Vyhrali sme vysoko 4:0. Tretí zápas bol proti Ukra-
jine. S Ukrajinou sme prehrali tesne 1:0, Čo nám 
neprekážalo, lebo sme postúpili do osemfinále. Tu 
nás už čakalo domáce mužstvo, Rusko. S Ruskom už 
išlo o veľa. Snažili sme sa vyhrať, ale sa nám to nepo-
darilo a prehrali sme 2:0. Po Rusku sme hrali znova 
s Estónskom, kde sme im chceli vrátiť prehru. Chceli 
sme vyhrať, aby sme mohli ešte skúsiť hrať o me-
daile. Lenže to sa nepodarilo a remizovali sme 1:1 a 

na pokutové kopy prehrali.
 No a naša nádej zhasla, hrali sme už len o um-
iestnenie na 7. – 8. mieste, a to s Izraelom. Tento zápas 
sa skončil 0:0 a na pokutové kopy sme vyhrali. Pen-
altu sa podarilo premeniť aj mne, a tak sme skončili 
7. Celkovými víťazmi sa stali domáce Rusky. Druhá 
skončila Ukrajina a na treťom mieste USA.
 Z tohto turnaja mám skvelé zážitky. Som 
veľmi rada, že som sa dostala až sem, do reprezen-
tácie a budem sa snažiť dostať ešte ďalej. Futbalu sa 
budem venovať čo najdlhšie. Tento šport proste mi-
lujem. A som ešte veľmi 
rada, že reprezentujem 
svoju obec a najmä svo-
ju školu, Gymnázium 
Železiarne Podbrezová.
 Na záver chcem 
poďakovať trénerom z 
Jasenia, Seliec a najmä 
z Podbrezovej, ktorí ma 
veľa naučili a umožňujú 
mi aj s nimi trénovať.

Monika Havranová (I.G)

Futbal trochu inak
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   Zatiaľ čo sa naši starší kamaráti, „maturanti“, 
19.marca 2014 potili v školských laviciach nad matu-
ritnými testami, my, „veľkí druháci“, sme sa zúčastnili 
exkurzie v pivovare Urpiner v Banskej Bystrici.
      Plní očakávaní sme sa vydali na cestu už o ôsmej 
hodine rannej spred našej školy, Súkromného gymná-
zia Železiarní Podbrezová v Lopeji. Do pivovaru sme 
dorazili niečo po pol deviatej. 
     Na začiatku nás sprievodca oboznámil s históriou 
výroby piva a taktiež s históriou samotného pivovaru 
Urpiner. Potom sme postupne prechádzali jednotlivý-
mi miestnosťami, v ktorých sme na vlastné oči mohli 
vidieť technologický postup výroby tradičného slo-
venského piva. 

     Hneď v prvej miestnosti nás ohromili obrovské 
tanky, kde pivo kvasilo. V tejto miestnosti musí pivo 
stáť 4 až 6 týždňov. Potom sme sa premiestnili do 
pivníc, kde prebieha dokvášanie piva. Tam musí byť 
oveľa chladnejšie, ako inde. Najväčší zážitok sme 
však mali v miestnosti, kde sa číre prefiltrované pivo 
plnilo do čistých sklenených fliaš a sudov. V pos-
lednej, najväčšej hale, boli už fľaše naplnené a pri-
pravené na odvoz do obchodov.
     Najviac sa nám páčil zaujímavý výrobný proces a 
vôňa piva, ktorú sme cítili ešte aj doma. Myslím, že táto 
exkurzia bola vydareným spestrením každodenného 
sedenia v školských laviciach. Ďakujeme!

Žiaci SGŽP

URPINER
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KRÁSA REGIÓNU VO FOTOGRAFIÁCH - JAR PRICHÁDZA

     Na nasledujúcich stranách sa s vami podelí bývalá žiačka IV. H triedy,
Lenka Kolajová, o svoje videnie nášho krásneho HOREHRONIA.
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Bol raz jeden vták,
rozmnožoval sa veľmi rád.
Pohlavné rozmnožovanie mu chutilo
a po prehýrenej noci sa vajíčko oplodnilo.
Vajko vyšlo zo samičky,
do tejto krásnej prírodičky.
Samička ho hriala rada,
až kým sa hlavička  nevyliahla,
kým zobáčik si nechytil prvú korisť,
potom začal lietať ako drak,
aj keď to bol stále iba malý vták.

Badinka, Dobrocký, Húdek, Oravec (II.G) 

Veršovanie na hodinách biológie
Téma: Rozmnožovanie

Ide medveď po lese,
zrazu príde ku ceste,
hľadá si tam lesné plody,
zajaca si hneď uloví.
Beží za ním do lesa,
horár ho tam vyplieska.
Pusť zajaca lebo strelím.
Medveď beží a čo vidí?
Košík a v ňom samé hríby.
Zoberie ho hneď,
beží domov späť.

Balla, Grísniková, Hornyák, Straka, Úradník (II.G)

Parazity sú zlé tvory,
všetci sú z nich strašne chorí.
Vo vnútri či na povrchu,
nemám rád tú jednu mrchu.
Blcha to je sviňa jedna,
cicia mi krv, je to bieda.
Komár je tu celkom iste,
počujem ho bzučať v izbe.
Postriekam sa repelentom,
a môžem ísť zdravý svetom.

I.G

Kamzík po kopcoch behá,
vrchy vždy ľahko zdolá.
Orol skalný lieta si,
preto veľké krídla má, asi.
Parazity sa u nás vyskytujú,
preto nás neustále ohrozujú.
Ploštica sa cez deň skrýva,
a v noci sa na nás díva.
Dobytok sa na lúke pasie,
pásomnica v ňom - nepredvídateľne rastie.

Procesy, ktoré v organizme prebiehajú
metabolizmus sa nazývajú.
Látky prijíma, spracúva,
na výdaj sa nezabúda,
pasívny aj aktívny transport má,
v bunke to všetko prebieha.
Difúzia to je vec,
látky cez membránu musia prejsť,
osmóza je ťažký proces,
nie je na to žiadny vzorec.
Má tri typy prostredia,
tie látky hneď preriedia,
aktívny transport využíva bielkoviny,
prenášajú sa takto aminokyseliny.
Pinocytózu a fagocytózu
radíme pod endocytózu.
Látky sa prijímajú,
keď v cytoplazmatickej membráne
prestavby prebiehajú.

nika5291@azet.sk

METABOLIZMUS
Látková premena, ktorú potrebujeme,
je súbor biochemických zmien, bez ktorých 
neprežijeme.
Zahŕňa biosyntézu  organických molekúl,
a ich rozpad ako múr.

Je to súbor metabolických dráh,
naučiť sa ich je fest ťažké, ách.
Metabolizmus môže byť primárny aj sekundárny,
hlavne, že počet nôh je väčšinou párny.

Bez metabolizmu by sme nemohli žiť,
chudák Miro by nemohol piť.

loc_o@azet.sk 
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Anekdoty o slovenských spisovateľoch
U biskupa Moysesa bývali častejšie obedy a večierky
U biskupa Moysesa, keď sa zdržoval v Banskej Bystrici, bývali častejšie obedy a večierky, ku ktorým volával hromadne a strie-
davo inteligenciu a najmä úradníctvo. Pri jednej takej príležitosti sedel v bočnej izbe lekár Dr. G. K. Zechenter s Fr. Blahom, 
prísediacim súdu a fiškálom Matejom Slabejom. Hrali sa preferans.
Slabej zvolal: „Vojta!“
Zechenter sa spýtal: „A aká je?“
Slabej odvetil: „Červeň!“
Vtom sa mu ohlási za chrbtom milý, dobrý starček, mecenáš Cherven (Červeň):
„Tu som!“

***
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 Chalúp-
ka vtedy ešte dosť mladý junák, chytro vyzdravel.

***
Raz sa zhováral Andrej Sládkovič s barónkou Radvanskou
Raz sa zhováral Andrej Sládkovič s barónkou Radvanskou, rodenou Podmanickou, ktorú si vysoko vážil a i ona ho v úcte mala. 
Radvanská mu žartovne prehodila:
„Ale, ja neviem, pán farár, ako oni len môžu byť tak veľkým panslávom!“
Sládkovič: „Ach, veď som ja ešte nie tak veľký pansláv.“
„Akože by neboli, ba sú vraj ten najväčší,“ prehovorila zase barónka, „a ani len slovenského mena nemajú.“
Nato Sládkovič s nevinným úsmevom a jemu vlastným chladným humorom: „No, a keby som mal ešte tak čisto slovenské meno, 
ako je Podmanický alebo Radvanský, potom by som ja len ešte bol tým opravdivým panslávom!“ Na to sa barónka tiež usmiala a 
prešla na iný rozhovor.

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

Jazykové okienko
Zato – za to
Má sa výraz zato sa písať spolu 
ako jedno slovo, alebo ako dve 
slová? Tento výraz sa môže písať 
spolu ako jedno slovo, ale aj 
osobitne ako dve slová, pravda, 
každá z podôb má iný význam. 
Výraz zato písaný spolu ako 
jedno slovo je príslovka, ktorou 
sa odkazuje na vedľajšiu vetu, a 
je synonymný s príslovkou preto, 
napr. Prišiel som zato, aby sme sa 

dohodli. Okrem toho je to aj priraďovacia spojka, napr. Nové 
auto vyzerá menej športovo, zato je elegantnejšie. Výraz za to 
písaný ako dve slová je spojením predložky za a ukazovacieho 
zámena to, napr. On za to nemôže, čo sa stalo. – Za to [t. j. za 
nejakú vec] si zaplatil veľmi veľa.

***
O používaní predložky vďaka
Nedávno sme si vypočuli informáciu, že vďaka nepriaznivému 
počasiu bola v minulom roku slabšia úroda. V tejto výpovedi 
našu pozornosť upútalo použitie predložky vďaka. Predložka 
vďaka vznikla z podstatného mena vďaka, ktoré má význam 
“pocit zaviazanosti za preukázané dobro”, a tak aj predložka 
vďaka má v sebe tento kladný príznak. Nie je preto vhodné, aby 
sme ju spájali s výrazmi, ktorými sa vyjadruje čosi negatívne. 
Na to nám slúžia iné predložky vyjadrujúce dôvod, príčinu. Je 

to predložka vinou, ktorá v sebe obsahuje záporný príznak, teda 
vinou nepriaznivého počasia bola v minulom roku slabšia úroda. 
Môžeme použiť aj predložku pre, ktorá v sebe neobsahuje ani 
kladný, ani záporný príznak, teda pre nepriaznivé počasie bola v 
minulom roku slabšia úroda.

***
Slovo ješitný nepotrebujeme
Do  prejavov  niektorých  používateľov  slovenčiny  sa  dos-
távajú  české  slová  ješitný  a  ješitnosť.  Ide  o  slová,  ktoré  v  
slovenčine  nepotrebujeme,  lebo  na  pomenovanie  negatívnej  
vlastnosti,  ktorá  sa  týmito  slovami  pomenúva,  máme  dosť  
domácich  slov,  ako  sú  prídavné  mená  samoľúby,  márnivý,  
márnomyseľný,  namyslený,  domýšľavý  a  podstatné  mená  
samoľúbosť,  márnivosť,  márnomyseľnosť,  namyslenosť,  
domýšľavosť.  Preto  hovorme  o  samoľúbom,  márnivom,  
márnomyseľnom  či  namyslenom  človeku,  o  samoľúbom  či  
márnivom  správaní,  o  domýšľavom  prístupe.     

***
Manažér, nie menežér
V  jazykovej  praxi  sa  na  pomenovanie  vedúceho  riadiaceho  
pracovníka  alebo  organizačného  pracovníka  často  používa  z  
angličtiny  cez  francúzštinu  prevzaté  slovo  manažér.  Popri  
podobe  manažér  so  samohláskami  a  v  prvých  dvoch  sla-
bikách,  ktorú  v  slovenčine  píšeme  v  zhode  s  výslovnosťou  s  
písmenom  ž,  možno  počuť  aj  výslovnostnú  podobu  menežér.  
Z  týchto  dvoch  podôb  je  správna  iba  podoba  manažér.  Po-
doba  manažér  sa  uvádza  aj  vo  všetkých  našich  jazykových  
príručkách.

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas
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V osemsmerovke sa skrýva 10 pojmov, ktoré sú pre každého študenta dôležité.

Príjemné hľadanie.

Zoznam žiakov I.H z osemsmerovky v 1. čísle tohtoročného Lopejíka:
Auxtová, Bučko, Leško, Mušková, Olerínyová, Révészová,

Roháčová, Ridzoňová, Slivka, Úradník, Vágnerová, Faráriková.


