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Milí čitatelia,

v školskom roku 2015/2016 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 do-

bré, kreatívne a prínosné, ktoré prostred-

níctvom Lopejíka chcete zdieľať s veľkou 

komunitou študentov, ale aj so širokou 

verejnosťou, keďže náš časopis je 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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1.
Príjem, vedenie aj výdaj, vodný režim tvorí, 
nech voda po celom tele chodí.
Hlavný orgán príjmu vody koreň je, 
všetku vodu okolo neho do seba vpije.
Mitóza má 4 fázy, 
všetko začne od profázy.
Druhá v poradí je metafáza, 
v telofáze vretienko rozpadá sa.
Somatické bunky mitózou vznikajú, 
symbiotické organizmy spolu nažívajú.
Crossing over stáva sa, 
keď chromozómy prekrížia sa.
DNA si navzájom vymenia 
a povedia si dovidenia.
Dve zhodné bunky má mitóza, 
dvakrát toľko zas meióza.   

Básne na hodinách biológie - p. uč. Svinčiaková
2.
Dnes píšeme matematiku, 
ale učíme sa genetiku.
Genetika je to ťažká veda, 
po nociach mi spávať nedá.
Samé gény, alely a znaky, 
robí mi to v hlave tlaky.
Fenotyp, to je súbor znakov,
keď som to čítal, hneď som sa zľakol.
Dúfam, že sa to nejako naučím, 
keď už Mendel ten hrach krížil.

3.
Zakladateľom genetiky je pán Mendel, 
nad genetikou dlhé hodiny presedel.
Pokým skúmal dedičnosť, 
vždy dbal na svoju bezpečnosť.
Dôležitou súčasťou jeho práce bol gén, 
spôsobilo mu to veľa migrén.
Zistil, že gén je základná funkčná jednotka, 
hneď si to zapísal do svojho zošitka. 
Rád tiež kombinoval alely, 
pre rôzne vedecké účely.

4.
Genetika je veda o dedičnosti, 
sú v nej dôležité maličkosti. 

Johannovi Gregorovi Mendelovi vďačíme 
za to, že sa ju teraz učíme.

Dedičnosť génmi podmienená je, 
DNA v našom tele tancuje.

Gény sa vyskytujú v troch formách, 
objavil ich, keď skúmal hrach.

Chromozóm je z DNA a bielkovín,
ktorý nazývame chromatín.

Gaméty majú len jednu chromozómovú sadu, 
z tohto učenia mám dobrú náladu.

5.
Chromozómov veľa máme, 

polovicu radi dáme.
Mitóza tie fázy má, 
na štyri sa rozkladá.

Vodný režim všetky rastliny majú, 
živiny nim oni prijímajú.

6.
Keď kyslík potrebujeme všetci, 
rastliny začnú robiť veci.
Z koreňa sa vedie voda, 
do listov sa celá dodá.
Fotosyntéza a jej vzorec, 
vymyslel ho známy vedec.

7. 
Mendel je genetiky zakladateľ, 
ja s biológiou asi nebudem priateľ. 
Dominantná alela je nadradená, 
genetika by mala byť z učiva vyradená. 
Z genetiky budeme písať testy, 
keď sa nenaučím, prídu aj tresty.

8. 
Gén, základná funkčná jednotka dedičnosti je, 

ktorá úplnú genetickú informáciu nesie.
Alela, konkrétna prejavená forma génu je, 

na dve skupiny sa rozdeľuje.
Dominantná a recesívna forma môže byť, 

nechce sa to v zošite skryť.
Pohlavné máme chromozómy, 

nazývame ich heterochromozómy.
Lokus konkrétne miesto génu na chromozóme tvorí, 

tento názov nás na písomke morí.
Znak je vonkajší prejav génu, 

môžeme mať z neho na sebe aj pehu.

dvakrát toľko zas meióza.   
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9. 
Genetika to je veda, 
naučí nás toho veľa.
Vymyslel ju Gregor Mendel, 
Ten, čo všetko vždy vedel.
Gén rozdeľuje sa do troch foriem, 
o všetkých vám dačo poviem.
Fenotyp je súbor všetkých  znakov, 
určuje ti tvoju farbu vlasov.
Dominantná alela recesívnu potlačí, 
človek bude hneď inakší.

10.
Genetika táto naša, 

romantika je pre šaša.
Základné tie pojmy máme, 
Mendelovi chválu vzdáme.
Gény tie my všetci dáme, 
našim deťom zanecháme.

Oni sú však v skutku vzácne, 
štruktúrne a regulačné.
Alela tá vzadu máva, 

víťazom je naším sláva.
11. 
Základné genetické pojmy 
robia na mňa dobré dojmy.
Gén je základná jednotka dedičnosti, 
vedcom sa páčia jej schopnosti.
Premenlivosť podmienená vplyvom prostredia, 
ale mnohí vedci to ešte nevedia.
V tele máme alely, gény som nezdedil, lebo ich zavreli.
Súbor chromozómov v bunke sa nazýva sada,
mnohé bunky si myslia, že je to ich voda.
Dedičnosť je prenos vlastnosti, 
rodičia sa tešia, že deti budú mať ich schopnosti.

12. 
Hodina biológie je tu zas, 

učiteľka prišla načas. 
Dnes sa učíme sústavy, 

niektorí z toho chytajú stavy.
Kým však máme všetci pľúca, 
biológia nie je vyčerpávajúca.

Plazy, vtáky a cicavce pľúca majú,
nimi čerstvý vzduch chytajú.

13.
Dýchanie je odborne respirácia, 

v básni mi bude chýbať inšpirácia.
Prijímame kyslík z prostredia, 

niektorí sa na to sústredia.
Difúzia, to je ťažký pojem, 

radšej si niečo zajem.
Pľúca, kosť a pľúcne vaky, 

to je typické pre malé i veľké vtáky.
Vonkajšie aj vnútorné, 

také je predsa naše dýchanie
Príbeh

     Každý z nás má určite veľmi veľa spomienok na všetko, čo zažil, čo ho stretlo, postihlo, alebo poznačilo.    
Len niektoré zážitky však máme právo považovať za nezabudnuteľné. Mne sa to stalo začiatkom augusta 
minulého roka.
     Som futbalový fanúšik a navyše priaznivec Realu Madrid, takže ma veľmi potešilo, keď som sa dozvedel, 
že „môj“ klub nastúpi v neďalekom nemeckom Mníchove v rámci prestížneho priateľského turnaja, pome-
novaného po svojom sponzorovi, na Audi Cupe 2015, a to v konkurencii ďalších troch vynikajúcich tímov. 
Štartovali aj domáci Bayern Mníchov, talianske AC Miláno a štvoricu uzatváral londýnsky Tottenham Hot-
spur.
     Moja cesta začínala veľmi zavčas ráno. Vstával som už okolo tretej, aby som sa stihol autom s kamarátom 
dopraviť včas na požadovaný čas do Zvolena, kde mal autobus najbližšiu zastávku.
     Cesta do Nemecka trvala zhruba osem hodín a po príchode sme mali ešte dostatok času poobzerať si mesto. 
Keďže dejisko zápasov bolo úplne pri diaľnici, na konci mesta, v upotenom metre sme sa dostali do centra, 
kde sme si konečne mohli dať bavorské pivo za slušné tri eurá.
     Keďže nastal čas, vrátili sme sa, už nie pred ale do Allianz Areny. Lístky sme mali takmer úplne na vrch 
obrovského kotla, ktorý pojme až sedemdesiat tisíc divákov. Cesta nahor viedla „schodmi do neba“, ale ten 
výhľad následne bol na nezaplatenie.
     S kamarátmi sme si po opadnutí prvotného šoku v tom najlepšom slova zmysle vychutnali dva perfektné 
zápasy a s mnohými zážitkami sa pobrali naspäť domov.                                                        M. Kubove (IV.H)
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CHAIN REACTION

     Chain Reaction (Reťazová reakcia) je trojročný projekt fi nancovaný Európskou komisiou v rámci 7. rám-
cového programu. Jeho cieľom bolo rozvíjať bádateľsky orientované prírodovedné vzdelávanie v rámci dvanás-

tich partnerských krajín. Jadrom projektu sa 
stalo riešenie problémov a bádateľsky ori-
entované učenie sa, ktoré má za cieľ aktívne 
zapojiť žiakov do štúdia prírodných vied a 
umožniť im zažiť vzrušenie a výzvy experi-
mentálnej vedy a výskumu.
     Do projektu sa ako jedna z piatich škôl 
v rámci Slovenska zapojilo aj Súkromné 
gymnázium Železiarne Podbrezová. Akti-
vity projektu viedli dvaja vyučujúci príro-
dovedných predmetov - Mgr. J. Čief a Mgr. 
M. Stieranková a dve triedy Súkromného 
gymnázia, I. H a II. H trieda.
     Za metodickú aj materiálnu pomoc 
ďakujeme učiteľom aj žiakom Katedry 
fyziky Fakulty prírodných vied Univerzity 

Mateja Bela v Banskej Bystrici. 
Mgr. Martina Stieranková

Od novembra 2015 žiaci pracovali na výskumných projektoch z fyziky, biológie a chémie. Výsledky 
svojej práce prezentovalo dvanásť tímov na školskej konferencii, ktorá sa uskutočnila 18. marca 2016.
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 Získané poznatky a zručnosti prezentovali aj desiati žiaci I.H triedy Súkromého gymnázia ŽP

Národná konferencia „Ukáž, čo vieš!“

7
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     "Z našej triedy sme boli dva výskumné tímy. 
Tím „Č.I.E.F“ (činnosť inteligentných a efek-
tívnych fyzikárov) sa zaoberal ekologickým svie-
tením a tím „Výskumníci SGŽP“ skúmal účinok 
nami vyrobeného dusíkatého hnojiva na rast rastlín. 
Dvojdňové stretnutie nebolo len o prezentácii výs-
kumných projektov. Program tvorili aj vedecky za-
merané exkurzie. Najprv sme navštívili pracovisko 
SHMÚ v Poprade – Gánovciach, ktoré sa jediné na 
Slovensku zaoberá meraním množstva ozónu v at-
mosfére. V Tatranskej Lomnici sme boli v múzeu a 
botanickej záhrade TANAP-u. Videli sme priebeh 
výskumu obnovy lesov a šírenia podkôrneho hmyzu 
po veternej kalamite z roku 2004. Exkurzie boli veľmi zaujímavé a z každej sme si odniesli nové informácie. 
Konferencia sa konala v piatok dopoludnia. Po ofi ciálnom otvorení naše tímy vystúpili ako prvé. Boli sme 

veľmi nervózni a nevedeli sme, čo máme očakávať. 
Každý tím mal 12 minút na prezentovanie, potom na-
sledovali otázky od poroty a publika. Počas prestávky 
medzi prezentáciami sme si vyskúšali prezentovanie 
výsledkov vedeckej práce prostredníctvom posterov. 
Každý tím mal vlastný poster, na ktorom zhrnul výsledky 
svojho bádania. Pred samotným vyhlásením výsledkov 
sme navštívili Astronomický ústav SAV. A potom prišla 
chvíľa napätia. Spomedzi prezentujúcich porota vyhlási-
la tri najlepšie tímy, medzi ktoré sme nepatrili. Boli sme 
dosť sklamaní z prehry, no na druhej strane nám účasť na 
konferencii priniesla mnoho zážitkov a cenných skúse-
ností do budúcnosti. Ďakujeme za možnosť zúčastniť sa 

tohto projektu a veľká vďaka patrí našim učiteľom, Jurajovi Čiefovi a Martine Stierankovej, ktorí nás pod-
porovali a pomohli sa dostať až sem. Ďakujeme.“

Chain Reaction (Reťazová Reakcia) - Stará Lesná 7. a 8. apríla 2016. 
Jedenásť najúspešnejších tímov z piatich partnerských škôl projektu Chain Reaction (Reťazová 
Reakcia) sa po tretí raz stretlo v kongresovom centre Academia v Starej Lesnej 7. a 8. apríla 2016. 

Na celoslovenskom podujatí prezentovalo päťdesiat 
mladých bádateľov výsledky, ktoré dosiahli pri riešení 
výskumných aktivít na tému: „Zem a vesmír“.

O svoje zážitky sa podelili Veronika Klimen-
tová, Tereza Holubová a Miroslava Syčová:

Na celoslovenskom podujatí prezentovalo päťdesiat 
mladých bádateľov výsledky, ktoré dosiahli pri riešení 
výskumných aktivít na tému: „Zem a vesmír“.

Každý tím mal 12 minút na prezentovanie, potom na-

medzi prezentáciami sme si vyskúšali prezentovanie 
výsledkov vedeckej práce prostredníctvom posterov. 
Každý tím mal vlastný poster, na ktorom zhrnul výsledky 

konferencii priniesla mnoho zážitkov a cenných skúse-
ností do budúcnosti. Ďakujeme za možnosť zúčastniť sa 
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Environmentálna exkurzia
Dňa 28.4. 2016 sa žiaci II.B zúčastnili exkurzie enviromentálnej záťaže Gudrónové jamy Predajná. Počasie 
sa vydarilo, žiakov zaujala história Gudrónových jám a perspektíva ich zlikvidovania.

Exkurzia do Železiarne Podbrezová
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Výstava Mladý tvorca 2016

10
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Medaila sv. Gorazda
.
     Naši dávni predkovia obohatili európske kultúrne dedičstvo 
originálnym vkladom vlastného písomníctva, literatúry, 
kultúry a školstva už v IX. storočí. K osobnostiam, ktoré 
sa zaslúžili o tento vklad a tým o položenie základov našej 
národnej identity, patrí popri Cyrilovi a Metodovi, aj prvý po 
mene známy vzdelanec – polyhistor, pochádzajúci z územia 
dnešného Slovenska – svätý Gorazd. Od roku 1999 sa za mi-
moriadne úspechy v pedagogickej práci dostáva učiteľom 
najvyššia pocta, ocenenie Veľkou medailou sv. Gorazda. 

     Dňa 22. marca 2016 sa v Moyzesovej sieni Filozofi ckej 
fakulty Univerzity Komenského v Bratislave zišlo na pozvanie 
ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraja Drax-
lera šesťdesiatdva pedagógov z celej republiky. Ocenení boli 
Veľkou, Malou medailou svätého Gorazda a ostatní prevzali ďakovné listy. „Dobrý učiteľ sa vie s dieťaťom 
a mladým človekom rozprávať, vie mu načúvať. Vie mu dať ambície, nádej a povzbudenie, že si nájde svoju 
cestu vo veľkom svete," povedal vo svojom úvodnom príhovore slávnostného aktu šéf rezortu školstva.
     Veľkou medailou sv. Gorazda bola za svoju záslužnú prácu pri výchove a vzdelávaní mladej generácie 
hutníkov odmenená aj riaditeľka súkromných škôl Železiarní Podbrezová, Ing. Anna Pavlusová. Po prevzatí 
najvyššieho rezortného vyznamenania nám povedala: „Toto vyznamenanie nepatrí len mne, patrí celému ko-
lektívu pedagógov našich súkromných škôl. Výsledky našej práce nesporne ovplyvňujú podmienky vytvárané 
naším zriaďovateľom, ktorému v mene nás všetkých ďakujem.“
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Lyžiarsky kurz

Lyžiarsky kurz sa konal v lyžiarskom stredisku Tále. Ubytovaní sme boli v hoteli Golf na Táloch.
Kurzu sa zúčastnili naši prváci.

Školských majstrov SR máme aj v netradičných športových disciplínach
     Dňa 18.marca 2016 sa v Športovom areáli 
Slávie Trnava uskutočnilo celoštátne finále 
„Školské dni športu,“ na ktorých si vybo-
jovali právo štartovať aj žiaci našich obid-
voch súkromných škôl. Žiačky gymnázia v 
zložení Havranová, Kazárová, Machynia-
ková a sestry Remeňové obsadili v atletic-
kej štafete na 5x800m pekné štvrté miesto, 
keď nestačili iba na víťazné domáce atlétky, 

strieborné Športové gymnázium z Nitry a bronzo-
vé dievčatá z Gymnázia Piešťany. V súťaži ABC 
futbalistu „žonglovanie s loptou“ sme už dokáza-
li zobrať všetky medailové umiestnenia a v cel-
kovom hodnotení obsadili žiaci našich škôl prvé 
tri miesta. Prvé miesto a titul Majstra SR získal 
Jakub Majerník zo Súkromného gymnázia ŽP, 
druhé miesto obsadil Kevin Laurík a tretí skončil 
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Úspešní reprezentanti našich škôl:
Horný rad zľava: Krahulec, Laurík, Majerník, Straka.
Spodný rad: Remeňová, Havranová, Kazárová, Remeňová, 
Machyniaková.

Úspešní reprezentanti našich škôl: Medailisti: Laurík, Turňa, Majerník, Straka.

Matej Turňa, obidvaja zo SSOŠH ŽP. Majstra 
SR máme aj v ďalšej netradičnej disciplíne - 
skákanie cez krátke švihadlo „Rope skiping“, 
volá sa Martin Straka a študuje na Súkromnom 

gymnáziu ŽP. V tejto disciplíne sa darilo aj Michalovi Krahulcovi z našej SOŠ-ky, pričom 
od medaile ho delila len jedna priečka, obsadil štvrté miesto. Chceme sa poďakovať všetkým 
žiakom za vzornú reprezentáciu našich škôl a zriaďovateľovi ŽP za vytvorenie vynikajúcich 
podmienok na športovú prípravu našich žiakov aj v netradičných športových disciplínach.

Roman Snopko
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Valentínska kvapka krvi

Dňa 31.3. 2016 sa na našich školách SG ŽP a SSOŠH ŽP v spolupráci s Národnou transfúznou stanicou SR 
uskutočnilo dobrovoľné darcovstvo krvi v rámci celoslovenskej akcie „Valentínska kvapka krvi“. Zúčastnilo 
sa jej  11 študentov SG ŽP, 15 študentov SSOŠH ŽP a učitelia. Všetkým darcom patrí veľké poďakovanie.

Futsal Michalovce
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Řemeslo Vysočiny 2016
     Na Českomoravskej vysočine 
v Žďáre nad Sázavou sa konala v 
dňoch 20. – 23. 2. 2016 krajská 
súťaž žiakov stredných odborných 
škôl: obrábačov kovov a mecha-
nikov nastavovačov.
     Súťaž sa konala pod patroná-
tom kraja Vysočina. Najlepší 
sústružníci a programátori postúpili 
na celoštátnu súťaž v Českej repub-
like „Zlaté české ručičky“. Na ob-
jektívny priebeh súťaže dohliadali 
odborníci z praxe, z firmy Pramet 
Šumperk a zo spoločnosti ŽĎAS 
a.s. Žďár nad Sázavou. Súťaže 
sa zúčastnilo 8 dvojčlenných 

družstiev, z toho 6 z Českej republiky a 2 zo Slovenska.
     Vyhodnotenie súťaže sa uskutočnilo na mestskej radnici za účasti predstaviteľov kraja, mesta, 
spoločnosti ŽĎAS a.s. a usporiadateľskej školy. Našu školu v príjemnom prostredí Vyššej odbornej 
školy a Strednej priemyslovej školy v Žďáre nad Sázavou reprezentovali žiaci druhého ročníka 
Martin Majerník a Peter Jamriška. Napriek silnej konkurencii starších a skúsenejších žiakov zo 
škôl s dlhou strojárskou tradíciou zanechali svojím výkonom sympatický dojem a získali cenné 
skúsenosti do ďalšieho života.
     Zaslúžia si naše poďakovanie a podporu v ich ďalšom odbornom i osobnostnom raste. 
Poďakovanie tiež patrí usporiadateľskej škole za bohatý a náučný program pre sprevádzajúcich 
pedagogických pracovníkov v podobe exkurzií do veľmi zaujímavých prevádzok domácich firiem 
ENPEKA, HETTICH a ŽĎAS a.s.
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Čo oko nevidí, neprospieva srdcu. 
Aj vajce treba variť s rozumom. 
Vlas ženy utiahne aj slona. 
Od kapusty do raja.

Marek Banas
***

Bez múky nie sú koláče.
Sýty hladnému nevarí.
Oko za oko a svet bude slepý.

Ján Kamzík

Kto sa bojí, zle mu stojí. 
Plat je najlepší kuchár. 
Pán Boh stvoril vrany a čert poli-
tické strany. 
Ide dolu vodkou. 
Hýriť sa je ľudské. 
Zlý poslanec nevyhynie. 
Všetko má svoj kaz. 
Kto mnoho vyberá, priberie. 
Nehľaď na sukňu, ale čo je pod 
ňou.                    Jiří Navrátil

Hladujúcim daj zo svojej ryže, v 
ústach kypí.
Neboj sa tigra, hoď mu kosť. 
Prvú polovicu života nám ničia 
rodičia, druhú dlhá klobása.

Matej Stančík

Čím som starší, tým mám viac 
rokov.
Od učenia ešte nikto nezomrel, ale 
načo riskovať?

Igor Zúr

Aj najmilší hosť na tretí deň 
smrdí.
Aká matka, taká Vladka.
Kto je skúpy, tomu pán Boh 
nenadelí.
Kto má peniaze, nemá v hlave.

Erik Bošeľa

Tak dlho sa chodí s džbánom na 
vodu, až dá niekto na pivo. 
Nikdy sa nebi s blbcom, niekto by 
si mohol všimnúť, že medzi vami 
nie je rozdiel.
Všade dobre, doma manželka.

Dávid Glončák

Na jazyku chmeľ, v srdci rev. 
Skoč a potom povedz hop.
Súď deň pred večerom. 

Daniel Jacko

Aký otec, taký sused.
Deti bez rodičov ako voz bez 
vodičov.
Hnev a ženu drž na uzde.
Láska domy prenáša.
Skôr chudobný udelí, ako bohatý 
vydelí. 

Marek Luštiak

Čajka k čajke sadá. 
Úsmev je ako okno, cez ktoré 
vidno až do žalúdka.
V ústach smäd, v srdci jed.

Maroš Gáll

Aká mačka, taká kačka.
Každá vec má svoj deň.
Aké drevo, také teplo.
Dlhý sen, dobrý deň.
Aký pes, taký dvor.
Kto je bystrý, ten je istý.

Marek Nikolaj

Koľko radosti, toľko šťastia.
Aká mačka, taká záhrada

Pavol Adamek
Myslím, teda viem.
Ja to zvládnem, lebo chcem.
Šťastie praje odvážnym, ale kto 

nič nerobí, nič nepokazí.
Každý deň je dňom nových 
začiatkov a koniec tých starých.

Miroslav Antal

Vrana k vrane nesadá.
Aké srdce, taký tlak.
Obžerstvo zabíja viac ako meč.

Radoslav Belko

Aké chotáre, také konáre.
Bez práce nie sú kapsáče.
Buď za mladi starcom, aby si na 
starosť bol blbcom.
Bohatí sa tešia peniazom, chu-
dobní vlakom.
Čím vyšší schod, tým ťažší chod.

Marek Lilko

Dobrá soľ nad zlato.
Darovanému autu na zuby nepo-
zeraj.
Čím vyšší schod, tým bližšie k 
Lopeju. 
Čo čert vzal, to nevráti ani anjel.
Čo má byť kyslé, nebude cukor.

Pavol Auxt

Aká Katka, taká matka.
Čo je vzácne, to je drahé.
Čo jeden múdry opraví, 100 
hlúpych nepokazí.
Čo Marek zameškal, Papek nedo-
behne.
Čo ťa páli, has.
Dvakrát rež a raz meraj.
Nová puška dobre strieľa.

Patrik Candrák

Naše príslovia
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Fotografi cká súťaž p. uč. A. Jirmera

I. miesto - Tomáš Jasnoška (II.H)

II. miesto - Barbora Fiľová (II.H)
III. miesto - Peter Huska (II.H)
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Florbalisti nesklamali, bojovali až do konca

     Dňa 13.1.2016 sa výbery SGŽP a SOŠSH zúčastnili v Brezne na okresnom kole vo fl orbale. Zatiaľčo výberu od-
bornej školy sa nedarilo a neumiestnil sa na postupových priečkach, Gymnázium v konkurencii piatich tímov obsadilo 
prvé miesto.

Gymnazisti kolektívnym výkonom postúpili (okresné kolo)
     Predturnajové napätie krátil vysvetľovaním pravidiel asi štyri roky dopredu kapitán 
Michalčík, niektorí aj tak nepochopili. Cieľ postúpiť ďalej sa splnil.
     Vstup do turnaja priniesol zverencom kapitána Daniela Michalčíka veľmi náročný 
program, pretože ako prvého súpera dostali favorita z breznianskeho Gymnázia. Ostrý 
štart ich preveril fyzicky  ale hlavne psychicky a už od začiatku bolo jasné, že tempo 
hry bude diktovať tím v modrých dresoch. Naši mali červené. Od viac ako dvoch 
gólov zachránil náš tím brankár Adam Filipiak, ktorý sa naštartoval k obdivuhodným 
výkonom a dokazoval ich počas celého turnaja.
     Záver duelu však priniesol nečakanú vec a síce štart spanilej jazdy fl orbalistov 

SGŽP. Michalčík prebral loptu, vymiešal celé ihrisko aj so všetkými spoluhráčmi, hlavným rozhodcom, pani učiteľkou 
Peťkovou na lavičke (Hanáka obišiel) a dvomi údržbármi s pekne nesympatickou vrátničkou o dva poschodia nižšie 
a už mu nič nebránilo pohodlne zasunúť loptičku do siete. Prešlo len pár sekúnd a strela Patrika Kováčika znamenala 
deľbu bodov. Navyše, obrovskú šancu zahodil v poslednej sekunde strelou spred odkrytej brány Miroslav Košík, ktorý 
opečiatkoval brvno: „Hrozne ma to mrzí, mal som to premeniť. Mohol som počkať, pripraviť si to a dávať pohodlne 
dnu,“ vyznal sa všadeprítomným novinárom nešťastný zakončovateľ. „Nik v tíme ho za to nekritizoval, takéto veci 
sa stávajú, ale mal to dať. Mohlo nás to mrzieť,“ mysleli si jednohlasne spoluhráči. Našťastie nás to mrzieť nemuselo.
          Oduševnený výkon v závere dodal hráčom dostatok sebavedomia do ďalšej časti turnaja, pretože zápas priniesol 
veľké derby. SGŽP sa postavila rivalom z SOŠ Hutníckej plnej zaujímavých individualít. Tie ale ešte tituly nevyhrávajú, 
a tak sme iniciatívu prebrali my. Bleskový štart znamenal do prestávky pohodlné vedenie 4:0. To síce dokonca trochu 
zmiernili dva presné zásahy súpera, no keďže dva góly pridali aj naši hráči, pohodlné víťazstvo 6:2 bolo na svete. Kole-
ktívny a jednoznačne kvalitnejší výkon, ako podal súper, znamenali úspech. V zápase vynikal najmä štvorgólový Patrik 
Kováčik, a to ešte trafi l brvno: „Pred zápasom prišiel kamarát z druhého tímu, že mám dať hattrick. Tak som dal štyri,“ 

tešil sa šťastný au-
tor presných zása-
hov.
     Aj tretí zápas 
proti nám postavil 
náročného súpera. 
Hotelová škola 
bola jedným z 
adeptov na postup 
a tomu prispôso-
bila aj svoju hru. 
Náročný súper s 
nami držal krok 
minimálne celý 
prvý polčas, kedy 
sa zápas niesol vo 
veľmi vyrovnanom 
tempe. Po zmene 
strán opäť podržal 
tím niekoľkými 
zákrokmi Filipiak 
a následne prišiel 
jeden z najkrajších 
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gólov turnaja. Kombinačná akcia celej formácie, v tom čase na palubovke, spravila z obrancov súpera 
štatistov a zakončujúci Nico Boško presnou strelou do horných 
častí brány urobil z 
brankára len chlapa 
padajúceho do 
prázdna. Na pohodl-
ných 2:0 ešte navýšil 
kapitán Michalčík 
a bolo vymaľované. 
Už po tomto zápase 
sme mali postup do 
Revúcej vo vrecku. 
Ešte, že je to v tej 
Revúcej, pretože „V 
Rožňave nehráme!“
     Posledný zápas mo-
hol byť len štatistikou, 
hrou sa tomu absolútne 
nepodobal. Urputný boj 
z oboch strán opäť prin-
iesol výsledok 2:0 pre 
SGŽP. Súper mal síce 
iba jednu poriadnu strelu, 
no aj s tou si naša opora v bránkovisku poradila 
a, keďže si najlepší hráč, Daniel Michalčík, išiel svoj svet, dvomi gólmi to vyriešil. Pri 
tom druhom ešte treba pochváliť dobré clonenie Mira Košíka ála Miško Handzuš.
     So ziskom siedmich bodov, za tri výhry a jednu remízu náš tím skončil na prvom mieste a spoločne s breznianskym 
gymnáziom postúpil na krajské kolo.
     „Chlapci ma veľmi potešili, ďakujem im za prvé miesto. Dúfam, že to v Revúcej zopakujeme,“ povedal po turnaji 
šťastný kapitán. „Mal som pred turnajom stresy, ale to mám vždy. Prvý a druhý zápas, to ešte nebolo ono, ale potom 
som vychytal dve čisté kontá. Štyri góly za štyri zápasy sú dobrou bilanciou, som spokojný s výkonom,“ radoval sa 
brankár Adam Filipiak. 
Revúca – krajské kolo:

     V Revúcej už len SGŽP, veľká snaha a bojovnosť nestačili. Úspech v Brezne nás posunul 
do ďalšieho kola, do Revúcej, kde sme boli jedným zo štyroch tímov a ďalej postupoval len 
jeden, ktorým sme samozrejme chceli byť my. Na úvod nás čakalo breznianske Gymnázium 
a bolo nám jasné, že toto bude pravdepodobne kľúčový zápas. Rýchlo sme šli do vedenia, 
keď sa presadil Patrik Kováčik, no v zápase plnom emócií a zvratov súper otočil stav na 2:1. 
Následne sme vyrovnali a dokonca prehodili misky váh na našu stranu, konkrétne zásluhou 
Jakuba Švantnera a Daniela Michalčíka, avšak dva ďalšie góly určili konečný stav 4:3 pre 
súperov tím. Táto prehra výrazne naštrbila naše šance a ambície, avšak nevzdali sme sa a 

s cieľom nastrieľať čo najviac gólov, vyhrať ďalšie dva duely a dúfať v zaváhanie konkurentov, sme nastúpili proti 
Strednej odbornej škole v Revúcej. 
     Zápas sme si užili plnými dúškami a našu úlohu sme splnili na jednotku. Súperovi sme nastrieľali až jedenásť 
gólov. Štyri góly strelil Patrik Kováčik, dva Alex Filip i Miroslav Košík a po jednom pridali Daniel Michalčík, Adam 
Mikovíny a Matej Kubove. Po zápase sme sa ale nezhodli na tom, ktorý gól bol krajší, keďže vyberať bolo naozaj z 
čoho. Posledný duel sme nevyhrali, proti revúckemu Gymnáziu, ktoré sa prezentovalo veľmi dobrými výkonmi. Prišla 
remíza po gólooch Jakuba Bučka, Dana Michalčíka a Kuba Švantnera 3:3 a to znamenalo, že nakoniec sme postup 
nevybojovali. Napriek tomu si myslím, že sa nemáme za čo hanbiť, každý z nás dal do zápasov všetko a našej škole 
sme hanbu rozhodne nespravili.

Matej Kubove

štatistov a zakončujúci Nico Boško presnou strelou do horných 
častí brány urobil z 

z oboch strán opäť prin-
iesol výsledok 2:0 pre 
SGŽP. Súper mal síce 
iba jednu poriadnu strelu, 
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DEŇ ZDRAVEJ VÝŽIVY NA SG ŽP

     Dňa 18.3.2016 sa na Súkromnom gymnáziu Železiarne Podbrezová  uskutočnil už tretí ročník akcie zameranej na zvýšenie povedo-
mia o zdravom životnom štýle - Deň zdravej výživy. 
     Pod vedením p. u. Stierankovej šikovní žiaci z III.H pripravili  a dali ochutnávať  
ostatným žiakom školy rôzne 
zdravé nátierky – avokádová, 
jarná cibuľková, nátierka z tofu, 
špenátová, a mnohé ďalšie. 
Každá trieda v spolupráci s 
triednymi učiteľmi pripravo-
vala svoje vlastné zdravé jedlo, 
na ktorom odborná komisia 
hodnotila okrem chuti  aj es-
tetickú úpravu, názov, recept, 
zastúpenie zdravých potravín 
či výpočet energetickej hodnoty. Víťazom súťaže sa stali nováčikovia – žiaci I.H 
s receptom Losos a la Lopej, ale zaujali tiež: Šalátik ploché bruško, Havana Bar u 
„Z“ maturovaných, Shaquillove prsia a iné.
     Nielen žiaci, ale aj učitelia sa zapojili do súťaže o prípravu zdravého jedla, tých zas 
hodnotila komisia zložená zo žiakov. Víťazi žiackej a učiteľskej súťaže boli ocenení 
samými zdravými potravinami.
Veľké ďakujeme patrí Rade rodičov pri Súkromnom gymnáziu ŽP za finančnú 
podporu celej akcie. 

mia o zdravom životnom štýle - Deň zdravej výživy. 
     Pod vedením p. u. Stierankovej šikovní žiaci z III.H pripravili  a dali ochutnávať  
ostatným žiakom školy rôzne 
zdravé nátierky – avokádová, 
jarná cibuľková, nátierka z tofu, 
špenátová, a mnohé ďalšie. 
Každá trieda v spolupráci s 
triednymi učiteľmi pripravo-
vala svoje vlastné zdravé jedlo, 
na ktorom odborná komisia 
hodnotila okrem chuti  aj es-
tetickú úpravu, názov, recept, 

RECEPTY
NIVOVÁ nátierka:
120g nivy
strúhaný zelér
80g maslo

MRKVOVÁ nátierka:
1 bambino
1/2 kyslej smotany
2 strúčiky cesnaku
1/2 ks strúhanej mrkvy

REĎKOVKOVÁ 
nátierka:
80g reďkvičiek
2 ks tavený syr
šunka
soľ
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Čo, keby sme ušli (maturitné variácie)
     Stojím na chodníku pozerajúc na dom oproti mňa. Je to akoby včera, kedy som poslednýkrát prechádzala 
touto cestou a videla ten dom naposledy. Na záhrade sa pohybuje akási postava. Je celkom útla a má dlhšie 
hnedé vlasy. Predpokladám že je to moja mama. Zrazu započujem z vedľajšieho domu krik. Oba hlasy sú 
ženské, no jeden je taký jemnejší, mladší a ten druhý ostrejší a vážnejší. Vyzerá to, že sa háda matka s dcérou. 
V tom si spomeniem na všetky tie roky hádok, ktoré som prežila práve v tomto dome oproti mňa.
     Všetko to začalo, keď som mala 9 rokov. Mama sa s otcom rozviedla a našla si nového priateľa. Samoz-
rejme sme sa k nemu presťahovali. Ten úplne mamu zmenil. Mala som pocit, že žijem ako popoluška, i keď 
v tomto prípade som nemala macochu ale otčima. Takto sa to vlieklo do mojich sedemnástich rokov. Tých 7 
rokov bolo pre mňa peklom. Avšak, keď som mala 15, sa do našeho malého mestečka prisťahovala nová ro-
dina, ktorá mala syna, ktorý bol o rok starší. Ale, keďže mal rok odklad, stali sme sa spolužiakmi a po veľmi 
krátkom čase aj  dobrými kamarátmi.
     Volal sa Jakub. On to nemal za ten čas v živote o nič ľahšie. Jeho skutoční rodičia mu zomreli, keď mal 
7 rokov a prisvojila si ho sestra jeho mamy. Lenže tam bola miláčikom ich vlastná dcéra a on iba príťažou. 
Navzájom sme sa podporovali a predstavovali si, aké by to bolo žiť iný život. A tu vznikla tá prvotná myšlienka: 
„Čo keby sme ušli?“ Zdalo sa mi to bláznivé, ba až nereálne, pretože som nikdy nebola od domova ďalej ako 
v blízkych mestách. Avšak vždy som chcela vidieť vonkajší svet a postupne sa mi táto myšlienka začala čoraz 
viac páčiť. A tak sa aj stalo. V mojich 17-tich som ušla z domu. Spolu s ním. Spočiatku nás prichýlila jeho 
starká z otcovej strany. Tam som dokončila školu,  on za ten čas zarobil nejaké peniaze a odišli sme do sveta.
     „Andrea?“ – vytrhne ma z mojich myšlienok nejaký hlas. Rýchlo rozoznám, že ten hlas patrí mojej 
mame. Veľa sa za ten čas zmenilo. Už som dospelá žena a rozmýšľam inak. Odpustila som jej,  avšak nikdy 
neoľutujem to, čo som vtedy pred desiatimi rokmi spravila. Pomohlo to mne a myslím, že aj jej. Pomaly sa 
prekvapene ku mne približovala a ja ku nej. V tom som opäť zastala a otočila sa späť k autu. Naznačila som 
Jakubovi, nech vyjde von z auta. Postavil sa vedľa mňa a v rukách držal náš poklad.
     „Áno, mami, som to ja a chcela by som ti ešte niekoho predstaviť. Toto je môj manžel, Jakub a náš syn a 
tvoj vnuk Viktor.“

Simona Hiadlovska

               Jablkový šalát inak
Suroviny: 
1 hlávka bielej kapusty (šalátu) 
4 jablká 
2 zelené papriky
150g hroznových bobúľ
80 g orechov
1 PL práškového cukru
1 PL citrónovej šťavy

50 ml  hroznovej 100% šťavy + soľ
Postup:
Jablká a kapustu nakrájame na rezance, papriky na ko-
lieska. Nakrájané suroviny dáme do misky, pridáme 
bobule hrozna, osolíme, posypeme  práškovým 
cukrom, pokvapkáme citrónovou šťavou, polejeme 
hroznovou šťavou a premiešame.
Šalát rozdelíme do misiek a posypeme nahrubo pose-
kanými orechmi.

TVAROHOVÁ nátierka:
tvaroh
kyslá smotana
cibuľa
reďkovka

ŠPENÁTOVO-JOGURTOVÁ 
nátierka:
biely jogurt
špenátové listy
redkvička (ozdobenie)
soľ, korenie
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Kvalifi kačné kolo na majstrovstvá Slovenska v CNC sústružení a frézovaní

     Žiačka SSOŠH ŽP Lenka Strigáčová ktorá sa pripra-
vuje na svoje budúce povolanie v odbore obrábač kovov sa 
zúčastnila kvalifi kačného kola II. MS v CNC sústružení a 
frézovaní. Súťaž organizuje Didactic Martin v spolupráci s 
EMCO Maier výrobcom CNC strojov, pre žiakov stredných 
škôl, ktorí programujú obrábacie stroje v programoch Sinu-
merik 840D, Sinumerik Operate, Fanuc alebo Heidenhain 
TNC 426.
     Kvalifi kačnému kolu predchádzala úloha, ktorú musel 
súťažiaci vyriešiť v domácom prostredí a zaslať na kontro-
lu organizátorovi súťaže elektronicky. Kvalifi kačné kolo sa 
uskutočnilo v Martine v priestoroch hotela Turiec. Úlohou 
súťažiacich bolo vyhotoviť program na výrobu súčiastky. Stanovený limit 2 hodiny každý využil na 100%.

      Väčšine súťažiacim bol aj dosť krátky. Určite to bolo 
aj preto, lebo zadanie tvoril p. DieterGeisberg zo vzdeláva-
cieho centra ABY Braunau z Rakúska. P. Geisberg tvoril aj 
zadanie pre tohtoročné majstrovstvá sveta v programovaní 
CNC strojov. Súčasne so súťažiacimi program tvorili aj ped-
agógovia, ktorí žiakov sprevádzali. Pri jeho tvorbe sa zapotili 
a spoločne sa zhodli na tom že ešte vždy sa majú čo učiť aj 
oni. Súťaž určite prispela k skvalitneniu vyučovania progra-
movania CNC strojov v rámci všetkých škôl ktoré sa súťaže 
zúčastnili. Po vlaňajšom I. ročníku náročnosť, ale aj kvalita 
súťažiacich stúpla. V Martine súťažili zástupcovia z bývalého 
západoslovenského a stredoslovenského kraja. Do Spišskej 

Novej Vsi zavítali súťažiaci z bývalého východoslovenského kraja. V kategórii CNC sústruženie súťažilo 13 
žiakov, väčšinou maturitných odborov mechanik nastavovač alebo programátor obrábacích strojov.
     Naša tretiačka Lenka Strigáčová sa po vyhodnotení výsledkov zástupcov jednotlivých škôl z celého Slov-
enska umiestnila na 7. mieste. K umiestneniu jej blahoželáme.
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Anekdoty o slovenských spisovateľoch
Jedno ráno pripálil rubár z Bacúcha k Zechenterovi
Jedno ráno pripálil rubár z Bacúcha k Zechenterovi. Líce zapuchnuté, hlas premenený: bolel ho zub. Zechenter vzal klieštiky a 
začal klopať na zuby. Keď prišiel na boľavé miesto, pacient zareve:
„To, to, to je, len ho von!“ Lekár chytí hlavu, chmatne zub: krk. „Jaj, bysťu!“ a zub vyfrkol za opasok. Spokojne si odkašľúc, 
pacient si vymýval podanou vodou a octom ústa. Po chvíli, keď už krv zastala, Zechenter sa opýta, či ho už nebolí. Smraští tvárou 
a celkom určite povie, že veru ho ten susedný bolí, ten tiež musí von. Po dlhšom vyjednávaní i druhý zub šiel von za prvým, oba 
boli deravé. Po umývaní pacient zase len opakoval, že ho ešte i tretí vedľa toho druhého trhá, aby mu lekár i ten vytiahol. Zechent-
er sa nechcel na to dať, i vyhnal pacienta, ale keď sa ten vrátil a ďalej domŕzal, konečne mu kázal sadnúť. Pacient zase obligátne 
zreval a tretí zub obligátne vyletel. Nasledovalo vymývanie a Zechenter sa nahnevane spýtal, či je už teraz dosť. Bacúšan, utrúc si 
zpakruky ústa, zavolá celkom ľahostajne:
„Ba pevne to len predsa bol ten prvý!“
Zechenter bol zadivený, ale nemohol sa smiechu zdržať: „Nuž ale, sto striel sa do teba páralo, nuž či ti to bolo treba, há, tri zuby 
dať trhať!?“ Pacient, chystajúc sa k odchodu, celkom spokojne odvetí: „Ach, nuž aspoň nemusím preto druhý raz prísť.“

***
Keď vyšla Kukučínova „Rysavá jalovica“
Keď vyšla Kukučínova „Rysavá jalovica“ v kalendári, nikto nevedel, kto to napísal, ale v Jasenovej vedeli, že to niekto z ich obce 
musel napísať, lebo sa mnohí tam poznávali. Najmä sa hrozne hneval Krt, ktorý sa však v Jasenovej inak menoval. Zastrájal sa, 
že keď Bencúr domov príde, kosti mu doláme, že živý nebude. Po čase prišiel Bencúr domov a milý Krt, ktorý sa vybral s hrubou 
palicou, že však postretne Bencúra, keď sa s ním stretol, sklopil oči a pokorne, zahanbene sa mu pozdravil. Či i zatým pil, kronika 
mlčí. Ale pred spisovateľom Bencúrom mal potom vždy veľký rešpekt.

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

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

Jazykové okienko
Nie všecia ani všetcia, ale všetci
Čoraz častejšie používajú slová 
všecia, resp. všetcia, napr. 
Nech sa zapoja všecia rodinní 
príslušníci. - Všecia vyzerajú 
šťastne. - Všetcia ešte spia. - Ve-
dia to už všetcia. Spytuje sa, či je 
to správne. Slová všecia a všetcia 
nie sú spisovné. Vymedzovacie 
zámeno všetok má v nominatíve 
množného čísla pri životných 
podstatných menách mužského 

rodu, alebo ak sa ním vyjadruje súhrn všetkých osôb, medzi 
ktorými sú aj muži, tvar všetci, preto aj citované vety majú takú-
to náležitú podobu: Nech sa zapoja všetci rodinní príslušníci. 
- Všetci vyzerajú šťastne. - Všetci ešte spia. - Vedia to už všetci.

***
Ako je to so slovom vopcháčik?
Dostali sme otázku, ako je to so spisovnosťou slova vopcháčik 
ako slovenského ekvivalentu anglického výrazu hot dog 
(doslovný preklad horúci pes), ktorým sa pomenúva teplý rožok, 
do ktorého je zasunutý párok. Pri slove vopcháčik nemožno 
hovoriť o jeho spisovnosti či nespisovnosti. Je to totiž iba výmy-
sel niektorých kvázihumoristov, ktorí sa takýmto spôsobom za-
bávajú na adresu lexikografov, autorov slovenských slovníkov. 
Slovo vopcháčik by sme však darmo hľadali v nejakom sloven-
skom slovníku, nenájdeme ho tam. Slovenským ekvivalentom 
anglického výrazu hot dog je dvojslovný výraz párok v rožku.

***

Samý a sám
V slovenčine máme zámená samý a sám, medzi nimi je však 
významový rozdiel. Zámeno samý (v ženskom rode samá, v 
strednom rode samé, v množnom čísle pri životných podstat-
ných menách mužského rodu samí s mäkkým í a pri neživotných 
podstatných menách mužského rodu, pri podstatných menách 
ženského a stredného rodu samé) má význam „iba, len“, napr. 
Kolektív tvoria samí muži. - Sú tam samé dobroty. Zámeno sám 
(v ženskom rode sama, v strednom rode samo, v množnom čísle 
pri životných podstatných menách mužského rodu sami s mäk-
kým i, pri neživotných podstatných menách mužského rodu a pri 
podstatných menách ženského a stredného rodu samy s tvrdým 
y) má význam „nik iný, osamotený, bez cudzej pomoci“, napr. 
Strany samy budú rokovať o podstate problému. - Deti samy 
prídu na to, ako používať počítač.

***
Vyhýbajme sa výplnkovým slovám
Jazyk  a  reč  sú  veľkým  darom  a  ten  sa  nepatrí  zneužívať.  
Zneužívaním  jazyka  a  reči  je  aj  plytvanie  slovami,  najmä  
takými,  ktoré  nie  sú  použité  vhodne  a  funkčne.  Máme  tu  
na  mysli  aj  neprestajné  opakovanie  istých  slov,  napríklad  
vlastne,  akože,  teda,  pravda  a  iných.  Pripomíname,  že  tieto  
a  takéto  slová,  ak  sa  často  opakujú,  nestoja  v  službách  
dorozumievania,  lež  naopak,  dorozumievanie  sťažujú,  keďže  
odvádzajú  pozornosť  počúvajúceho  od  témy,  o  ktorej  je  
reč,  a  upútavajú  pozornosť  samy  na  seba,  na  ich  nefunkčné  
využívanie.  Aj  slovenský  básnik  nám  tu  odkazuje:  a  vyhoď  
z  textu  slovo  jalové.
Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas
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V osemsmerovke sa skrýva 10 priezvisk našich prvákov.
Príjemné hľadanie.


