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Život

Drahý život,
koľko si vzal aj dal,

nemáš len jednu tvár
nie si bledý ani sivý

bezfarebný, krásny či ošklivý 

Nikto snáď nikdy nepochopí ťa,
keď zdá sa, že všetko prekvitá,

irónia odkvitá, láska vstúpi do dverí
a bolesť svoje docieli

S. Šuníková
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Vážení čitatelia časopisu Lopejík,

je mi cťou sa vám prihovoriť za všetkých ab-
solventov – exštvrtákov.
     Pred štyrmi rokmi sme prvýkrát stáli na 
pôde tejto školy a nevedeli sme, čo nás čaká. 
Všetko bolo pre nás nové, cudzie a postupne 
sme sa navzájom zoznamovali. Rodin-
ná atmosféra medzi študentmi a učiteľmi 
veľmi rýchlo prelomila všetky bariéry a 
stredoškolský život sa mohol začať. Často 
sme narobili rôzne pestvá a neplechy, ale 
vždy sa všetko urovnalo, odpustilo. Vznikli 
nerozlučné kamarátstva a priateľstvá. Netušili 
sme však, že to ubehne tak rýchlo a vhupli 
sme do maturitného ročníka rovnými nohami.

Maturita-zrelosť!
      Teraz, na prahu dospelosti, po maturitných 
skúškach, si všetko uvedomujeme hlbšie a 
obzeráme sa späť s nostalgiou, smútkom, ale 
aj s novými plánmi do budúcnosti. Nikdy by 
sme nepovedali, že lúčenie bude pre nás také 
ťažké.
    Dnes chceme hlavne ďakovať. V prvom 
rade patrí veľká vďaka rodičom, lebo bez nich 
by sme tu neboli. Ďakujeme vám za výcho-
vu, podporu a všetko, čo k vašej role rodiča 
patrilo. Verím, že vám to všetci do jedného 
oplatíme a budeme sa s vami deliť o naše ra-
dosti a úspechy v živote.
    Oslovujeme aj vás, drahí učitelia, lebo bez 
vás by sme tu teraz nestáli s maturitnými 
vysvedčeniami v rukách. Vy ste boli tí, ktorí 
ste nás všetko naučili, radi poradili a pomohli. 
Ďakujeme aj našim triednym učiteľom, ktorí 
pri nás stáli v každej ťažkej situácii a vždy 
sme sa na nich mohli obrátiť, či už s prosbou, 
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problémom alebo so šťastím.
      Nemôžem nespomenúť a.s. Železiarne Podbrezová a hlavne p. generálneho riaditeľa Vladimíra Sotáka. 
Krásne priestory, moderné vybavenie a rôzne zamerania školy robili štúdium ešte lepším a zaujímavejším, a 
práve preto sme si tieto školy vybrali. Nikdy na nich nezabudneme a budeme svedčiť o ich dobrom mene aj 
na našich ďalších pôsobiskách. 
 Na záver by sme chceli povedať, že sa vždy budeme snažiť byť ľuďmi prínosnými pre svoj región, že 
urobíme všetko pre to, aby sa ľudia okolo nás mali lepšie a aby sme darovali ďalším generáciám to, čo sme 
dostali od vás.
                                        Ďakujem za pozornosť!

Matej Kubove
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Kde bolo - tam bolo...

     V dňoch 15. – 17. marca sa na Súkromnom gymnáziu a 
Súkromnej strednej odbornej škole hutníckej Železiarne 
Podbrezová konali písomné maturitné skúšky, ktorých hlavnými 
aktérmi sa stali žiaci končiacich ročníkov. Maturitné skúšky 
prebehli pokojne a bezproblémovo. Organizačne boli zvládnuté 
na jednotku, za čo treba pochváliť hlavne zástupkyne oboch 
škôl, p. PaedDr. Katarínu Zingorovú a p. Ing. Annu Čukanovú.
     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 (15. marca) sa ma-

turitné skúšky niesli v znamení slovenského jazyka a literatúry, v stredu (16. marca) na školách zavládli 
cudzojazyčné pomery a vo štvrtok (17. marca) sa Súkromného gymnázia zmocnila železná logika matematiky.
 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.
 Priebeh prvých dvoch maturitných dní možno rozdeliť do dvoch etáp. V prvej a náročnejšej etape žiaci 

od 945 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 vpiso-
vali slová, sa hodnotili hneď v ten deň na škole pod dozorom 
pedagóga z inej školy. Takto mal každý predmet písomnej 
maturitnej skúšky externý dozor z inej školy. Na maturitné 
skúšky dozeral na každej škole jeden predseda školskej ma-
turitnej 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 (NÚCEM), ktorý celú agendu 
okolo písomných maturít každoročne pripravuje a organizuje.
 Po absolvovaní testu a prestávke sa žiaci dostali k druhej etape skúšok, k písaniu slohovej 
práce. Témy slohových prác, zverejnené prostredníctvom Slovenského rozhlasu a internetových 
stránok MŠ SR, NÚCEM-u a Štátneho pedagogického ústavu sa žiakom páčili a hneď sa vrhli do 
tvorivej činnosti.
     Najlepšie slohy si môžete prečítať v tomto čísle 
časopisu Lopejík na nasledujúcich stranách. Časopis 
je vydaný počas mesiaca jún v printovej ale aj v 
elektronickej podobe na internetových stránkach 
škôl a stránke školskej knižnice. 
 Naši maturanti majú za sebou náročný týždeň, 
na ktorý určite dlho nezabudnú. V čase od 23. – 26. 
mája ich ešte naplno vyťažili ústne maturitné skúšky. 
Táto druhá skúška dospelosti ich preniesla do sveta 
dospelých, do sveta zodpovednosti za seba, za svoj 
domov a za svoje činy.                                   -red-
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Počas písomnej maturity som aj na moje prekvapenie 
bola celkom pokojná. Cítila som sa ako na nejakej 
obyčajnej písomke z daného predmetu, až na to, že 
bol v triede pri mne iný učiteľ, na ktorého som aj tak 
počas písania zabudla. Testy podľa mňa boli celkom 

dobré, teda 
určite aspoň 
z matematiky 
a slovenčiny. 
U r č i t e 
n e m ô ž e m 
p o v e d a ť , 
žeby som to 
všetko vedela, 

ale nebola nejaká otázka, ktorá by ma nejak veľmi 
prekvapila. Avšak pri teste z cudzieho jazyka som sa 
zapotila o čosi viac.
Najviac som bola spokojná so slohmi z oboch pred-
metov. Nie som ten typ, ktorý, keď vidí tému, hneď 
by vedel k tomu aj knihu napísať, ale počas maturity 

vás napadne aj nemožné, len aby ste dodržali rozsah 
a samozrejme aj tému a navyše tohtoročné témy boli 
podľa môjho názoru celkom dobré.    
                                                           S. Hiadlovská

*** *** ***
Počas písomných maturitných skúšok som sa cítila 
trochu nervózne, pretože som nevedela, či sa mi po-
darí napísať test dobre. Po skončení maturitných tes-
tov sa mi zdalo, že test zo slovenčiny bol ľahší ako 
test z angličtiny, aj keď väčšina študentov tvrdí opak.
                                                         R. Švantnerová

*** *** ***
Počas písomných 
maturít som sa 
necítila veľmi 
nervózne, myslím 
si, že testy zo 
slovenského ja-
zyka a angličtiny 
neboli až tak náročné, len občas boli komplikovane 
položené otázky. Matematika bola trošku tvrdší 
oriešok, ale nakoniec to všetko dobre dopadlo.

N. Grísniková
*** *** ***

Na začiatku som sa trochu bála, pretože som nevedela, 
čo ma čaká, aké otázky. Ale postupne som sa upoko-
jila. Myslím si, že je dôležité sa zhlboka nadýchnuť a 
vydýchnuť a povedať si, že to dopadne tak, ako má.

Simona Šuníková

Ako ste sa cítili počas písomných maturitných skúšok?
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Príbehy našich exmaturantov

     Bolo krásne 
septembrové ráno, 
ktoré sprevádza-
lo začiatok roka. 
Stáli sme pred 
školou a počúvali 
sme príhovor pani 
riaditeľky.
   Dnes však bolo 

niečo inak, moje oči blúdili po študentoch, keď som 
zbadala jeho. Stál tam a zvedavo sa obzeral dookola. 
Vtom sa pozrel na mňa svojimi hlbokými, trošku 
chladnými, modrými očami. Všetko sa zmenilo. Ja som 
už z neho nedokázala spustiť svoj pohľad. Pozerala 
som si jeho vysokú vypracovanú postavu, ktorá by 
očarila každého. Premeriavala som si ho pohľadom 
od jeho krátkych blond vlasov, cez jeho dlhé ruky, až 
po nohy. Keď som sa k nemu priblížila, odradili ma 
jeho trochu odstávajúce uši, ktoré vyzerali skutočne 
smiešne, nehovoriac o jeho krivých nohách, ktoré boli 
poznačené dlhými rokmi strávenými na futbalových 
tréningoch. Po objavení týchto nedokonalostí moje 
očarenie postupne opadlo. Keď sa premával okolo 
mňa svojou ťarbavou chôdzou, prišlo mi moje 
počiatočné očarenie úplne smiešne. Veď chlapec s 
ušami ako radary nemôže byť príťažlivý.
    Postupne sme sa však začali spoznávať a naše 
pohľady sa na chodbách stretávali čoraz častejšie. 
Časom mi začal odkrývať svoje vnútorné vlastnosti. 
Zaujalo ma, ako dokáže počúvať všetko, čo rozprá-
vam, niekedy to boli aj celé hodiny môjho nez-
myselného tárania. Vždy, keď som mala problém, 
pomohol mi ochotne s jeho vyriešením. Bolo skvelé 
vidieť, ako dokáže každého podporiť a povzbudiť. 

Jeho láskavosť bola obdivuhodná.
     To však nie je všetko, pretože v sebe skrýva aj 
obrovský talent. Keď som niekedy prišla na jeho zá-
pas, vždy ma udivoval jeho výkon a jeho neuveriteľné 
nadanie. Skrýval v sebe obrovskú bojovnosť a 
vytrvalosť, ktorú mu mohli všetci závidieť. Nie vždy 
sa mu to však vyplatilo, pretože občas sa to zmenilo 
na obrovskú sebeckosť, na ktorú doplatil. Dokázal si 
to však priznať a úprimne sa ospravedlniť. Nakoniec 
vždy ukázal obrovský charakter.
      Ako to už býva pri všetkých z nás, aj on má 
negatívne stránky. Odrádzala ma jeho občasná 
arogantnosť a drzosť voči učiteľom a starším. Nedá 
mi nespomenúť jeho namyslenosť. Niekedy je taký 
posadnutý sám sebou a svojím výzorom, až je to 
neuveriteľné, ako môže byť zaujatý sám sebou. 
Skromnosť nepatrila nikdy medzi jeho najsilnejšie 
stránky. Nikto ho nemusí chváliť, pretože to urobí 
aj sám. Strašná lenivosť, ktorá ho niekedy prepadne, 
vždy zabráni urobiť to, čo by mal. Hlavne vtedy, keď 
si má plniť svoje povinnosti a postaviť sa k nim zod-
povedne. Niekedy mi pripomína veľké dieťa, ktoré 
nikdy nedospeje a nedokáže sa o seba postarať.
     Toto všetko sa mi podarilo zistiť až po dlhom 
čase a ešte stále som neodkryla všetky jeho vlastnosti. 
Dnes si uvedomujem, že fyzická krása nie je všetko. 
Prestali mi vadiť aj tie veľké uši a krivé nohy, veď ani 
ja nie som dokonalá.
     Skutočná podstata osobnosti je ukrytá hlboko v 
nás. To najcennejšie bolo ukryté v ňom po celý čas a 
aj ja som si uvedomila, že práve jeho nedokonalosti 
ho urobia pre mňa najdokonalejším človekom.

Patrícia Chlepková (IV.G)

Môj Prešov
     Bol to deň ako každý iný. Slnečné sobotné dopoludnie. Už od rána 
som sa nudil a vymýšľal, čo budem robiť. Rozhodol som sa, že navštívim 
mesto, v ktorom som prežil svoje detstvo. Prešov.
      Moje prvé kroky viedli k rodičom so slovami: ,,Idem do Prešova.“ 
Spýtali sa ma, prečo a z akého dôvodu. Povedal som im, že sa chcem 
stretnúť s mestom, ktoré mi bolo druhým domovom. Nakoniec s úsme-
vom na tvári rodičia súhlasili a popriali mi, aby som si to užil a dával 
na seba pozor.
       Najprv som sa rozhodol navštíviť základnú školu. Do tejto školy 
som chodil deväť rokov. Hneď, keď som zbadal známu budovu, vyno-
rili sa mi spomienky na časy, keď som tam prvý raz vkročil nesmelým 

krokom, plný očakávaní. Pozdravil som upratovačky, ktoré nám každý deň predávali v bufete jedlo a vodu. 
Moje ďalšie kroky smerovali k učiteľke slovenského jazyka. Prvé slová, ktoré som jej povedal, zneli: 

     Bol to deň ako každý iný. Slnečné sobotné dopoludnie. Už od rána 
som sa nudil a vymýšľal, čo budem robiť. Rozhodol som sa, že navštívim 
mesto, v ktorom som prežil svoje detstvo. Prešov.
      Moje prvé kroky viedli k rodičom so slovami: ,,Idem do Prešova.“ 
Spýtali sa ma, prečo a z akého dôvodu. Povedal som im, že sa chcem 
stretnúť s mestom, ktoré mi bolo druhým domovom. Nakoniec s úsme-
vom na tvári rodičia súhlasili a popriali mi, aby som si to užil a dával 
na seba pozor.
       Najprv som sa rozhodol navštíviť základnú školu. Do tejto školy 
som chodil deväť rokov. Hneď, keď som zbadal známu budovu, vyno-
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      ,,Ďakujem Vám za všetko, čo ste ma na slovenčine naučili.“ Prekvapene sa na mňa pozrela, no po chvíli 
ma vrúcne objala. Krátko sme sa ešte rozprávali, no keď zazvonilo, musela ísť učiť. Bol som rád, že som sa 
stretol s ľuďmi, ktorí tam stále pracujú a ktorí sú stále oddaní svojej práci.
      Zo školy som si to namieril na futbalové ihrisko. Na miesto, ktoré mi dalo radosť, voľnosť a oddych od 
každodenných povinností. Uvidel som, ako tam trénujú malé deti a spomenul som si na časy, kedy som aj ja 
trénoval na tomto ihrisku, kde sme boli všetci ako jedna rodina.
       Asi po hodine som sa rozhodol ísť na miesto, kde pracuje môj otec. Už z diaľky som začul hukot hasičských 
sirén. Vedel som, že som blízko. Napokon som uvidel vstupnú bránu s vrátnicou. S úsmevom na tvári som 
sa pozdravil hasičovi na vrátnici a povedal mu, že idem za otcom na návštevu. Podpísal som sa do knihy a 
spomenul si, ako som tu čakal každý deň, kedy už konečne ohlásia koniec služby a ja sa konečne stretnem 
s otcom. Mohol som si vyskúšať, aké to je za volantom hasičského auta. Na tento pocit nikdy nezabudnem.
     Hneď za rohom požiarnej stanice sa začína hlavné námestie. Povedal som si, že sa po ňom poprechádzam a 
zaspomínam si na časy, keď som sa tu s kamarátmi prechádzal po tréningu. Už na začiatku námestia ma upúta-
la socha Ježiša Krista. Táto socha akoby dohliadala na poriadok v meste. Bola sobota, preto som sa nečudoval, 
že námestie je preplnené. Očaril ma pohľad na dlhú ulicu plnú autobusov mestskej hromadnej dopravy a ľudí, 
ktorí sa akoby snažili predbiehať, kto bude skôr v autobuse. Spomenul som si na časy, kedy som sa aj ja tak 
ponáhľal, aby som bol čím skôr doma.   
      V strede námestia sa k oblohe týči kostol, ktorý je dominantou tohto mesta. Práve v tomto kostole som si 
mohol zložiť ťažkú tašku z ramien, sadnúť si a byť chvíľku sám. Rozhodol som sa ho navštíviť a už po ot-
vorení dvier som zacítil vôňu dreva, vosku a sviečok. Presne tá istá vôňa, ktorú som cítil, keď som tam vstúpil 
prvýkrát.
      Poslednou zastávkou bola autobusová stanica. Po vstupe do hlavnej budovy som si povedal: „Si stále taká 
istá.“ Tie isté dvere, okná, lavičky a aj nástupištia vo mne vzbudzovali pocit, akoby to bolo len včera, keď som 
odchádzal zo stanice naposledy. Konečne dorazil autobus a ja som spravil to isté, čo som robil dlhých deväť 
rokov. S úsmevom na tvári som povedal: „Študent-Víťaz, ďakujem.“ Bol to akýsi bozk na rozlúčku s mojím 
mestom. Sadol som si a v hlave sa mi vyronili spomienky na časy, keď som ako malý chlapec cestoval každý 
deň autobusom domov.
      Keď som prišiel domov, rodičia sa ma spýtali, kde som bol tak dlho. S úsmevom na tvári som im povedal: 
„Mal som rande so svojím mestom.“

Martin Straka (IV.G)
Starší brat

     Rozhodol som sa vám 
predstaviť môjho staršieho 
brata Martina, ktorého 
som už dva roky nevidel, 
keďže odišiel za prácou do 
Španielska.
     S mojím bratom mám veľmi 

dobrý vzťah. Keď sme boli menší, robili sme spolu 
veľké šibalstvá, ale na šibalstvá už nebol čas, keďže 
sa presťahoval do Trnavy, kde úspešne vyštudoval 
vysokú školu. Stále však spolu máme veľmi dobrý 
vzťah. Je mojím veľkým obdivovateľom vo všetkom, 
čo robím.
    Martin má 195 centimetrov a zavalitú postavu. 
Vzhľadom na to, že má 25 rokov, rád sa oblieka 
športovo, ale čím je starší, tým sa viac oblieka 
elegantnejšie ako pravý džentlmen. Martin má okrúh-
lu tvár, ktorú mu zdobia husté hnedé vlasy. Má ich 

vždy upravené, veľmi si na to potrpí. Má husté hnedé 
obočie, pripomínajúce nejaký hustý porast. Na svojej 
tvári má najvýraznejšie oči, ktoré sú hnedozelenej far-
by. Tvár mu zdobí malý nos pripomínajúci gombičku. 
Na ľavej ruke má vytetovaný nápis YOU´LL NEVER 
WACK ALONE, čo v preklade znamená: “Nikdy 
nebudeš kráčať sám,“ čo vlastne charakterizuje nás 
veľmi dobrý vzťah.
     Ako človek sa správa veľmi dobre, svoje prob-
lémy nedáva pred všetkými najavo, ale radšej to dusí 
v sebe, ale mne sa so svojimi problémami väčšinou 
vždy zdôveril, bol pre mňa ako kamarát. Martin sa k 
ostatným ľuďom správa dobre. Ku starším ľuďom s 
úctou a pokorou, keďže vyštudoval históriu, vie, čo si 
starší ľudia museli vytrpieť. 
     V spoločnosti je žiadaný, keďže má veľký zmy-
sel pre humor a s každým dokáže zažartovať. Menšie 
deti zaujme svojimi veľkými očami alebo hodinkami, 
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ktoré má vždy na sebe. Môjho brata Martina obdivujem hlavne v jeho charaktere. Je dobrosrdečný, milý, 
priateľský a ctižiadostivý. Na ľuďoch nemá rád len to, keď zbytočne klamú. Má veľmi rád zvieratá, čo hovorí 
aj o jeho charaktere. Za svojho psa Benyho by bol schopný dať aj ruku do ohňa.
     Jeho osobu a charakter charakterizuje aj príbeh, ktorý sme spolu zažili. Keď ešte bol na Slovenku. Stali sme 
sa svedkami dopravnej nehody, pri ktorej zrazili psa. Keď to Martin uvidel, zrazu zapol na aute výstražné svet-
lá a hrdinsky vystúpil z auta a z kufra vybral deku a utekal psa zachrániť. Odvtedy ho obdivujem ako človeka. 
Lepšieho brata som si nemohol ani želať. Chcel by som môjho brata, Martina, nasledovať v jeho koľajach, čo 
sa mi zatiaľ nedarí. 

Ján Spáč (IV.H)
Veľké upratovanie

      Dnes je obyčajný letný deň. Ráno som sa prebudil s pocitom, že dnes potrebu-
jem oddych po ťažkých dňoch v práci. Premýšľal som, ako ho strávim, keďže doma 
som nechcel byť. Napadlo mi ísť na prechádzku, byť chvíľu sám a premýšľať o 
rôznych veciach. Tak som sa teda obliekol a vyrazil z domu.
     Keďže bolo teplo, zobral som si veľa vody, aby som nebol dehydrovaný. Napad-
lo mi ísť popri rieke Hron, vidieť aspoň trochu prírody v tejto „betónovej džungli“.
     Kráčal som a premýšľal, kam vôbec chcem ísť. Keďže mám veľmi málo času 
na prechádzky a na stretávanie sa s ľuďmi, rozhodol som sa, že pôjdem pozrieť na 
naše krásne námestie, ale najskôr si chcem užiť zeleň navôkol Hrona. Po zhruba 

pol hodine som sa dostal na námestie, kde bolo množstvo ľudí. Všade bolo veľmi teplo, preto som sa rozhodol 
sadnúť si niekam do tieňa a napiť sa vody.
     Pri mojom leňošení na lavičke mi napadlo trošku pomôcť prírode a svojmu mestu tak, že budem zbierať 
odpadky. Postavil som sa a vrátil sa späť domov, vzal vrece a začal zbierať odpadky. Na mieste, kde som začal 
zbierať, som pozbieral všetko, čo sa dalo a napadlo mi ísť na miesto, kde som vyrastal.
    Dostavil som sa na miesto a bol som nemilo prekvapený, lebo všade boli odpadky. Stromy, ktoré tam 
donedávna stáli, tam už neboli. Začal som zbierať a po približne pol hodine som začul, ako niekto na mňa 
kričí. Bolo ticho a opäť počujem: „Čo tu robíš?“ kričal chlap v diaľke. V tom momente som mu odpovedal: 
„Prečo? Snažím sa len pozbierať odpadky po ľuďoch!“.
     „Je to majetok Slovenskej republiky a je tu prísny zákaz vstupu!“ odvetil. Rýchlo som sa pobral preč, 
netušiac, či ten pán hovoril pravdu. 
     Vrátil som sa späť na námestie kúpiť si vodu, lebo tridsaťpäťstupňové teploty mi nepomáhali a vodu, ktorú 
som si vzal, som už vypil. Vstúpil som do nemenovaného obchodu, kde som stretol môjho starého priateľa. 
Popísal som mu, čo sa mi stalo, ale on mi jednoducho odpovedal: „Ten pozemok patrí už vojsku, nemal by 
naň nikto vstupovať.“ Som vďačný, že mi to povedal, lebo som chcel informovať políciu a zistiť, či stromy na 
tomto pozemku boli legálne vyrúbané. Smeti, čo som stihol pozbierať, som 
vyhodil do koša. 
    Bol obed a vrátil som sa opäť naspäť domov naobedovať sa. Hneď, keď 
som sa naobedoval, vrátil som sa do mestského parku. Bolo tam mnoho ľudí 
a zbadal som tam kamaráta, ktorého som stretol v obchode. Rozprávali sme 
sa a napadlo mu zájsť na blízky kopec nad mestom. Po chvíli presviedčania 
som šiel. Vystúpili sme až na úplný vrchol a kochali sa výhľadom na naše 
krásne mesto. Blížil sa večer, a tak sme sa rozhodli pobrať sa domov.
     Práve sme prechádzali parkom a zrazu sme zazreli dve osoby ako ničia a 
devastujú lavičky i preliezky v parku. Zakričal som: „Čo tam robíte?“ Videl 
som, ako začali utekať, tak som sa za nimi rozbehol. Po chvíli behu som ich 
oboch dohonil a skontaktoval som mestskú políciu.
     Opísali sme policajtom situáciu a vrátili som sa domov s dobrým pocitom, 
že som pomohol svojmu mestu.                           Jaroslav Presperín (IV.H)
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Dojmy z ústnej maturitnej skúšky

12

Na ústnej maturite to už však bolo o čosi horšie. 
Stres sa prejavil vo všetkých smeroch. Prvú odpoveď 
som mala z nemeckého jazyka, z ktorého som mala 
najväčší strach, čo aj bolo vidieť. A keď som si vy-
tiahla tému, bolo to ešte horšie. V hlave mi len znelo, 
ja to neviem, čo tam mám písať? Toto bude fi asko.... 
Verte či nie, ale v tom strese som si v slovníku začala 
vyhľadávať slovíčko, ktoré som vedela, ale len pri 
istotu som si ho šla overiť. Strata času. Stres ovplyv-
nil moju odpoveď veľmi. Avšak musím poďakovať 
aj učiteľkám a predsedkyni za to, že ma podporili a 
pomohli mi sa aspoň trochu upokojiť a uvedomiť si, 
že to nie je až tak hrozná vec. Na ďalšie dva predmety 
som sa snažila ísť trošku optimistickejšie naladená, čo 
sa aj vyplatilo. Najviac som bola spokojná s matema-
tikou, ktorá bola po nemčine mojím strašiakom dva. 
Malé sklamanie prišlo ale znovu na druhý deň, kedy 
som podcenila slovenčinu a myslela si, že po zvlád-
nutí mojich dvoch strašiakov toto zvládnem ľavou 
zadnou. Opak bol pravdou a z odpovede som odišla 
oveľa viac vystresovaná, ako keď som vchádzala. 
Opäť sa potvrdilo, že netreba nič podceňovať. Musím 
ale povedať, že celkovo maturita prebehla nad moje 
očakávania a, ako sa hovorí, v niektorých smeroch 
bolo aj „mnoho kriku pre nič”. Ale to už povie po 
maturitách každý. Stres samozrejme k maturite patrí 
a nedá sa mu vyhnúť, nech vám povie hocikto hocičo. 

Ale určite sa netreba báť a nechať sa tomu stresu 
úplne poddať, pretože naozaj sa niet čoho báť.

S. Hiadlovská
***

Aj ústnej maturitnej skúšky som sa najskôr bála, 
keďže som nevedela, aké otázky si vytiahnem a či bu-
dem na ne vedieť reagovať. Nakoniec som rada, že 
to mám už za sebou a môžem sa tešiť na trojmesačný 
oddych.                                             R. Švantnerová

***
Počas akademického týždňa som sa učila 
predovšetkým na maturitu a venovala som dosť času 
počas celého roka aj ostatným predmetom. Myslím si, 
že, ak sa študent priebežne učí počas roka, ústnu ma-
turitu zvládne. No nemôžem tvrdiť, že by som nemala 
strach, hlavne už v daný deň som mala trému.

N. Grísniková
***

Najhoršie bolo asi čakanie, kedy príde rad na mňa. 
Človek mal v hlave veľa myšlienok, čo sa asi tak 
môže stať, akú otázku si môžem vybrať, akú si ne-
chcem vybrať... Potom ma však táto nervozita prešla 
- nebol na ňu čas, musela som sa sústrediť na otázky. 
Nemyslím si, že maturita je až taká formalita, ako to 
všetci hovoria, ale ten pocit po skúške naozaj stojí za 
to!                                                          S. Šuníková
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Meditácia

                     
Bol pekný slnečný studený deň, a tak som sa rozhodol, že nebudem tráviť čas 
doma ako inokedy, ale pôjdem sa prejsť do mesta. Obliekol som si svoje zvyčajné 
oblečenie z čínskeho obchodu a vyšiel som von, dúfajúc, že v meste nestretnem 
priveľa zbytočných ľudí.

     Rozhodol som sa, že najprv pôjdem do parku. Díval som sa na deti, hojdajúce sa na 
hojdačkách a v myšlienkach som sa vracal do dávnej minulosti, keď som sám bol 
ešte dieťaťom. „Zvláštne, ako rýchlo sa doba mení,“ povedal som si.

     Po chvíli spomínania som odtiaľ odišiel. Kráčal som popri kostole, do ktorého práve 
vchádzalo niekoľko veriacich. Asi bola večerná omša. Zastavil som sa pri parkovisku, kde bolo zaparkované 
nejaké luxusné auto. Nepozeral som sa však naň s obdivom, ako malá skupinka ľudí obďaleč, ale s odporom a 
pohŕdavosťou. Premýšľal som o materialistickom štýle života, ktorý, zdá sa, momentálne v našej spoločnosti 
prevláda. Nikdy som nechápal, prečo sa ľudia stále zameriavajú iba na hmotné veci a zabúdajú na to, že to 
najdôležitejšie v živote sa za peniaze kúpiť nedá.
     Prechádzal som popri dvoch mladých ľuďoch, ktorí pravdepodobne zbierali peniaze pre nejakú charitatívnu 
organizáciu. Ich slová: „Prispejte na pomoc deťom s leukémiou!“ moje tušenie potvrdili. Ja som však pri sebe 
nemal ani cent, a tak som bez slova išiel ďalej.
     Nohy ma zaviedli na cintorín, kde je pochovaný môj mladší brat, ktorý tragicky zahynul pri autonehode 
spolu so svojím kamarátom a jeho rodičmi. Šiel som k jeho hrobu a cítil som, ako ma zaplavujú spomienky. 
Niektoré príjemné, niektoré menej, no nemohol mi nechýbať. V tej chvíli by som dal čokoľvek za to, aby bol 
so mnou na tomto svete, ktorý som tak veľmi nemal rád.
     Ani som sa nenazdal a už bola tma. Pomaly, ponorený do pochmúrnych myšlienok, som sa vracal domov. 
V diaľke som zazrel skupinku nacistov, ktorí bili mladého Róma. Veľkým oblúkom som sa im vyhol, pretože 
s takými ľuďmi neradno prísť do konfl iktu. 
     Keď som prišiel domov, bolo už desať hodín večer. Pri pohári bieleho vína som rozmýšľal, ako asi bude 
toto mesto vyzerať o desať alebo dvadsať rokov. Keď som už konečne pocítil únavu, ľahol som si do postele 
a takmer ihneď som zaspal. Spal som až do rána.

Blahoželania maturantom

Máte za sebou ťažké 4 roky, ktoré ste všetci úspešné zvládli. Bolo to samozrejme ťažké, ale stálo to za to. 
Teraz je pred vami nová cesta. Príprava na život plného šťastia, lásky, sklamania, ale bude to na vás, ako si ho 
urobíte. Prajem vám veľa šťastia, nech si splníte všetko, o čom snívate.

Radoslav Čief
***  ***  ***

Milí štvrtáci, máte za sebou jednu kapitolu svojho života. Ukončili ste štúdium na tejto škole. Možno niekomu 
vybehne aj slza, pretože sa lúčite so svojimi dlhoročnými priateľmi. Teraz pred vami stojí voľba povolania či 
vysokej školy. Nech už to dopadne všelijako, do nasledujúcich rokov vášho života vám prajeme veľa šťastia, 
zdaru a dobrých ľudí vo vašom živote.

Jakub Cibula
***  ***  ***

Želáme vám, aby ste boli hlavne zdraví a šťastní. Potom nech si založíte rodinu a nájdete si prácu. Alebo aj na 
výšku keby ste zavítali, aby ste sa mali v živote o trochu lepšie. Prajeme vám len to najlepšie!

Mária Remeňová
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IV. A

IV. B

Schválené triadnou radou IV.A triedy.
Zdroj: http://www.headstuff.org/wp-content/uploads/2015/03/the-simpsons-tv-series-cast-wallpaper-109911.jpg
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V. C

IV. C
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IV. G
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Čo ste cítili počas vyraďovania?

Počas vyraďovania som cítila pocity radosti aj smútku. 
Samozrejme som bola šťastná, že konečne dostanem 
do rúk maturitné vysvedčenie, na ktoré sa tak veľmi 
všetci tešia, ale na druhej strane mi bolo smutno, že 
sa takto celá trieda vidíme spolu naposledy. Že už 
sa nebudeme stretávať v našej triede, smiať sa spolu 
alebo aj hádať, čo do triedy tiež patrí. Boli sme skvelá 
partia a keby čo i len jeden z nás odišiel, chýbal by. 
Pretože sme sa spolu dopĺňali ako skladačka. A vlastne 
asi kvôli tomu to mali častokrát učitelia a hlavne naša 
pani triedna uč. Stieranková s nami ťažké. Čo sa týka 
celkového dojmu z vyraďovania, nebrala som to až 
tak dramaticky (i keď moje nohy by v tej chvíli po-
vedali niečo iné), ale páči sa mi, že sa škola týmto od 
druhých akosi líši a je to asi príjemný zážitok hlavne 
pre rodičov.

S. Hiadlovská
***

Na vyraďovanie som sa tešila, pretože som vedela, že 
tým sa končí moje štúdium na strednej škole a začína 

niečo nové, štúdium na vysokej škole. Samozrejme 
mi to tu bude chýbať.

R. Švantnerová
***

Nostalgia. To je to pravé slovo. Pocítila som, že končí 
jedna etapa môjho života a začína druhá. Uvedomila 
som si, ako mi budú chýbať spolužiaci.

N. Grísniková
***

Vyraďovanie bol naozaj zaujímavý zážitok. Cítila 
som, že sa naozaj niečo končí, jedna etapa môjho 
života a začína sa druhá. Ďalšia, o ktorej neviem, kde 
vedie, aká je a vôbec ju nepoznám. Ale bol to príjem-
ný pocit. Pocit, že som niečo dokázala, posunula sa 
ďalej, trošku povyrástla a toto bolo také malé po-
zastavenie, ktoré mi pomohlo si to uvedomiť.

S. Šuníková

Buď silný. Čo to znamená?
     Byť silný... v ťažkých životných situáciách. Znamená to nepoddať sa, 
neklesnúť na kolená, aj keď ťa láme v krížoch a nedovoliť plaču, aby sa 
predral na povrch? Znamená to plakať, keď ťa nikto nevidí a potom, keď 
vyjdeš do oslepujúceho dňa, sa tváriť, že je všetko v poriadku a rozdávať 
klamlivé úsmevy? Znamená to poddať sa plaču, žiaľu, zlosti... alebo 
úplne otupiť vnútro.
     Neviem, na svete je milión ľudí. Milión ľudí s miliónmi pováh, nálad, 
názorov a sŕdc, vnútier, myslí.
     Ja sama som sa nevedela zaradiť ani do jednej kategórie. Ani jedna mi 
akosi nesedela, len ma uzatvárala do skupiny a ja som sa vždy cítila iná. 
Nie vždy som chcela plakať, aj keď som po tom bolestne túžila, nie vždy 
som chcela vstať a pohnúť sa ďalej a nie vždy som chcela cítiť.
    Hovorí sa, že, ak ste príliš citlivý, život vás rozdupe. V niečom majú 
pravdu, a to v tom, že citlivosť sa v dnešnom svete nenosí. Je považovaná za slabosť, prejav neistoty, je 
nejasná a hmlistá a pripomína bystrinu v lese. Dá sa otupiť? Zneistiť? Tak, aby vám v najťažších chvíľach 
nepodkopávala nohy a vy ste nepadali do nekonečného prázdna a neznáma, nevedno kam. Prepadali sa dlho a 
úmorne, už neveriac, že vôbec nejaké slnko a teplo je. Bola len prázdnota... niekedy suchá, inokedy chladná, 
mokrá a vlhká, ale nekonečná.
     Nemala dno, začiatok ani koniec. Spravidla bola odetá do čiernej, a to som si od nej požičala. Stala sa 
mojou kamarátkou, zvykli sme ráno spolu piť kávu. A dokonca sme niekedy v noci spolu aj zaspávali. Nebola 
som sama, to nie, robila mi spoločnosť a mohla som sa na ňu spoľahnúť. Zastihla ma aj pri dverách, keď som 
vychádzala z večierku. Nuž, poznala som ju dobre, ale človek nikdy nemôže naisto povedať, že ju pozná. Lebo 
mení podoby...

Simona Šuníková (výber z textov)
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Slávnostné chvíle vyraďovania absolventov Súkromnej strednej odbornej školy hutníckej a 
Súkromného gymnázia Železiarní Podbrezová. Dôstojne sa so štvrtákmi rozlúčil generálny 
riaditeľ ŽP - Ing. Vladimír Soták, minister školstva - Prof. Ing. Peter Plavčan CSc., riaditeľka 
školy  Ing. Anna Pavlusová, učitelia, majstri, rodičia a široká verejnosť.

Slávnostné vyraďovanie štvrtákov
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Áno! Áno!

     Bol krásny letný slnečný deň ako stvorený na vozenie sa.
      Neváhal som a hneď som volal kamarátovi Tonymu z Dolnej Lehoty, či sa ide 
previezť. On nato: „Poďme.“ Prišiel ku mne, naštartovali sme buginu a šli sme. Tony 
dal návrh, aby sme sa presunuli nad záhradu jeho bratranca Maťa, tiež z Dolnej 
Lehoty, ktorého som už dávnejšie poznal aj ja. Prišli sme na miesto. Nad záhradou 
stál Maťo aj s neznámym dievčaťom.
      Bola to jeho sestra, o ktorej som nevedel! Volala sa Lucka. Poprosila ma, aby som 
ju previezol. Odpovedal som: „Áno.“ Zoznámili sme sa a naše pohľady sa stretli. V 
tom momente som pochopil, prečo sa hovorí, že oči sú oknom do duše. Mala krásne 

zelené prenikavé oči, v ktorých bola jasne vidieť dobrosrdečnosť. Vedel som, že je to tá pravá. Od toho dňa 
sme boli každý deň v kontakte a spoznávali sme sa.
    Bola veľmi milá, vysmiata a plná energie. Jedného dňa sme s ňou a kamarátmi išli na chatu v Krpáčove. 
Tam sa ma nečakane opýtala, či s ňou chcem chodiť. Odpovedal som: „Áno!“ Od tej chvíle začala pre nás 
nová spoločná etapa – vzťah.
      Na začiatku vzťahu bola ku mne vždy milá, ústretová a zhovievavá. Ako plynuli dni, týždne, mesiace, 
začali sa ukazovať aj jej negatívne vlastnosti. Lucka bola miestami tvrdohlavá a neústupčivá. Nemohol som 
jej to však dávať za vinu, pretože vo vzťahu sú vždy dvaja a čiastočne som bol na chybe aj ja. Museli sme 
obaja trochu povoliť, inak by to ďalej nemohlo fungovať.
      Dnes je tomu odvtedy už skoro dva roky, ako sme začali spolu chodiť a stále to spolu ťaháme ďalej. Nie je 
to vždy med lízať. Zistili sme, že každý z nás má rozdielnu povahu. Ja som väčšinou pokojný a tichý, no ona 
je prevažne extrovertná a chce sa veľa rozprávať, ale však ako sa hovorí: „Protiklady sa priťahujú.“ Lucka je 
toho názoru, že keby sme boli všetci rovnakí, bola by vo vzťahu nuda. Asi má pravdu.
     Keď sa otočím späť do minulosti a všetko zvážim, uvedomujem si, že človeka sa nedá spoznať za deň, 
týždeň, mesiac alebo rok, spoznávať sa budeme asi celý život. V každom prípade to netreba hneď vzdať, 
hlavne, ak sa jedná o osobu, ktorú ľúbime. 

Miroslav Kňazovický (V.C)
Lucia

      Všetko to začalo jedno prázdninové ráno. Na so-
ciálnej sieti mi vyskočila správa. Napísala mi ju Lucia, 
to je stará známa z Košíc. Spoznali sme sa vo vlaku 
cestou do Bratislavy. Čírou náhodou sme sa dali do 
reči. Bola z toho konverzácia na celú cestu. Strašne 
sme si rozumeli, a tak som povedal: „Keď budeš mať 
chuť, tak ťa pozývam na jazdu mojím mestom.“
      V správe bolo napísané, že prijíma moje pozvanie 
a chce sa so mnou stretnúť a spoznať moje mesto. Po 
prečítaní tejto správy som neváhal a reagoval. Poslal 
som jej vlakové spojenia a ona si vybrala hneď prvé, 
čo malo prísť na druhý deň. Celý deň 
som rozmýšľal nad tým, čo a kde budeme 
robiť. Nedalo mi to ani spať, a preto som 
vymyslel super turistický plán.
    Na druhý deň ráno som ju čakal na 
železničnej stanici môjho rodného mesta 
Brezna. Naša stanica nie je veľmi pekná, 
ale Lucia nebolo dievča, ktoré si potrpí 
na takéto veci. Preto sa mi veľmi páčila 
a naše spoločné názory vytvárali pekný 
spoločenský vzťah. Po krátkom za-
myslení sa zrazu objavila. Objali sme sa 

a pozdravili. Potom som ju pozval k nám domov. Tu 
na nás čakala moja mama s obedom a hĺbavými otáz-
kami: „Jakub, ty si si konečne našiel priateľku?“
      Skúste vysvetliť rodičom po mojom dlhoročnom 
sedení doma za počítačom, že je to naozaj iba 
kamarátka. A to som im ešte neoznámil, že večer ju 
chcem zobrať do mesta. Keď už nastal večer, išli sme 
sa prejsť nočným mestom. Najkrajšie sú predsa mestá 
v noci. Brezno sa tiež nemá za čo hanbiť. Nádherne 
osvetlené námestie a zrekonštruovaný kostol dodáva 
tomuto mestu čaro. Po hodinovej prechádzke mestom 
som sa rozhodol ju zobrať na moje najobľúbenejšie 

miesto v mojom meste. To mies-
to sa nachádzalo neďaleko centra 
nad cintorínom. Po piatich minú-
tach šľapania už bola nedočkavá 
a stále sa ma vypytovala: „Už tam 
budeme?“ Ja som vždy odpovedal: 
„Hneď!“ Keď sa zrazu objavila pred 
nami čistinka, aj keď sme ju v tej 
tme už skoro nenašli. Ešte že na mo-
bile máme svetlá.
       Keď sme sa usadili, zrazu 
skričala: „Váu!“ Myslel som si, že to 
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zbadá neskôr, ale bola veľmi vnímavá. V diaľke zbadala našu zvonicu a s čistou hviezdnou oblohou to bol 
pre ňu nezabudnuteľný zážitok. Po dvoch hodinách ležania a pozorovania padajúcich hviezd sa ma opýtala: 
„Nezačneme si spolu?“ Nevedel som, ako mám odpovedať, a tak ako chlap som to zobral do rúk a pobozkal 
som ju.
    Po dvoch hodinách rozprávania sa o našej budúcnosti sme sa pobrali domov. Naše začiatky vzťahu na 
diaľku boli ťažké, ale nakoniec sme to dosiahli až do manželského spolubytia. A tak ďakujem môjmu mestu 
za toto úžasné rande.

Jakub Popper (V.C)
Výlet

     Prebudil ma slnečný lúč, ktorý sa predieral pomedzi rolety. Keď ma tento lúč 
donútil otvoriť oči, zistil som, že v izbe nie je ocino. Zdola som začul tlmenú 
hudbu z rádia a v tej chvíli som si uvedomil, čo je dnes za deň. Áno, bol to ten deň 
D. Ten deň,  na ktorý som sa tešil celý svoj život. Otvoril som dvere do izby. V 
tej chvíli mi do nosa zaviala sladkastá vôňa . Keď som zbehol dole po schodoch, 
zbadal som otca, ako mi pripravuje lievance. Cítil som sa ako v nebi. Kým som 
raňajkoval, otec sa šiel prezliecť. Pomerne rýchlo som sa najedol. Využil som čas 
a zamieril som ihneď do kúpeľne. Nebudem predsa v najlepší deň môjho života 
neupravený a smradľavý.
     Trvalo to dlho. Práve, keď som vychádzal zo sprchy, otec mi kričí: „Kubo, už si, 
lebo budeme musieť ísť.“ Začal som panikáriť. Čo budem teraz robiť? Myslel som 
len na to najhoršie, ale vtom ma otec zastavil a povedal, aby som sa šiel obliecť. 
Tak rýchlo som sa v živote neobliekol a už sme bežali na autobusovú stanicu.
     Dobehli sme a nikto tam nebol. Vtom sa mi začali hrnúť slzy do očí. Bol som sklamaný, až do momentu, 
pokým som nevytiahol mobil.
     „Otec, ale veď máme ešte hodinu čas!“ Pozrel sa na vežu a zistil, že mám pravdu. Hodiny na veži ukazovali 
ten istý čas, ako som mal ja na mobile. Takže sme mali ešte hodinu čas do odchodu autobusu. Bol som taký 
šťastný, že som celou cestou nemohol v autobuse ani zaspať.
     Autobus zastal v Londýne. Vystúpil som a ovial ma jemný vánok, čo bolo veľmi neobvyklé pre Londýn. 
Otec navrhol, že najprv by sme mali navštíviť ten najkrajší park v celom meste. Keď sme tam prišli, mal 
pravdu, bolo to niečo neskutočné. Ja som ostal v nemom úžase, aká môže byť príroda úžasná aj napriek tomu, 
že sme v takom veľkom meste.
     Keďže bol otec nejaký unavený, zastavili sme sa na kávu v jednej kaviarničke, ktorá bola priamo v parku. 
Poslal ma, aby som mu objednal kávu, nech ukážem, ako viem angličtinu. Bol som sám zo seba prekvapený, 
ako som to zvládol.
     Keď dopil kávu, vybrali sme sa konečne si pozrieť Buckinghamský palác. Čím bližšie sme boli, tým znela 
hudba hlasnejšie. Až kým sme nedošli úplne pred palác, kde hral starý pán na gitare. Bolo to to najkrajšie, čo 
som kedy počul a do toho pohľad na Buckinghemský palác ma robil najšťastnejším človekom na svete. Ne-
veril som, že existuje krajšia chvíľa ako táto.
     Po obzretí paláca ma ocino začal viesť od jedného mostu ku druhému. Až som mal pocit, že sme prešli 
všetky mosty v Londýne! 
      Po programe nám ešte ostali dve hodiny času. Navrhol som otcovi, aby sme si šli obzrieť futbalový štadión. 
Po desiatich minútach sme to vzdali. Ani pomocou mapy sme nemohli žiadny nájsť. Bol som sklamaný, ale 
ocino ma cestou na stanicu ešte zobral obzrieť si Buckinghanský palác, lebo vedel, že sa mi veľmi páčil. 
Bohužiaľ, ostávalo mi len pár minút, aby som si ho vychutnal. Po tých pár minútach sme sa pomaličky vybrali 
na autobus. Ešte stále úžasnutí z toľkej krásy. Zobudil som sa z nej až teraz, keď si zničený ľahám do postele.
     Po tých tridsiatich kilometroch, čo sme nachodili za celý deň, je to pochopiteľné. Ale každý krok ma 
robil nesmierne šťastným. Som vďačný môjmu otcovi, že mi splnil môj sen. A už teraz viem, že si rande s 
Londýnom určite zopakujem.

Jakub Majerník (IV.G)
Ľudstvo a zlozvyky

     Ľudstvo má už od nepamäti mnoho zlozvykov a zdá sa, že čím dlhšie existujeme, tým ich máme viac. 
Najznámejšie zlozvyky sú spôsobené nervozitou alebo strachom, teda niečím, čo nás v dávnej histórii držalo 
pri živote. Samozrejme, je mnoho teórií a dohadov, prečo a odkedy ich máme. Preto sú zlozvyky jednou z 
hlavných tém skúmania vedcov.



22

Lopejík
      Zlozvyky trápia všetkých ľudí na planéte, ale len málo jedincov sa nimi 
zaoberá. Sú to hlavne biológovia a psychológovia, keďže zlozvyk súvisí nielen 
s psychikou človeka, ale väčšinou sa aj odzrkadľuje na jeho tele. Je to vlastne 
akási skladačka personality človeka, keďže už dnes vedia vedci zostaviť psy-
chický profi l človeka na základe jeho zlo-zvykov. Ale funguje to aj naopak, teda z 
profi lu psychiky daného človeka vedia určiť aj jeho možne zlozvyky. Podobným 
spôsobom skúmajú aj históriu zlozvykov a aj súčasné zlozvyky a ich riešenia.  O 
pôvode a starodávnych zlozvykoch sa možno dozvieme neskôr, no nás zaujímajú 
dnešné neresti a ich prípadné riešenia.
     Súčasné zlozvyky majú dve tváre, dobrú aj zlú. Za dobré sú považované 
neškodné zlozvyky, ako napríklad klopkanie nohou a iné. Zlú tvár majú zlozvyky, 
ktoré škodia nášmu telu, ako napríklad fajčenie, pitie alkoholu a podobne, ktoré 

nám môžu spôsobiť aj vážne poškodenie zdravia. Ako prevencia pre všetkých slúžia práve dni bez niektorého 
zo zlozvykov.
    Dni bez zlozvykov sa v kalendári obmieňajú dosť často, lebo ich máme mnoho a nemusia byť výhradne 
zamerané na prevenciu voči chorobám. Ľudia ich pridávajú do kalendára aj preto, lebo si chcú dokázať, že 
vedia docieliť niečo, čo si zaumienia. Je to pre nich akési víťazstvo nad sebou samým. Ja osobne tieto dni 
podporujem, kedže je to dobrý pocit vyhrať nad sebou samým a myslím si, že každý by si mal vyskúšať aspoň 
jeden z týchto dní.
     Dni bez zlozvykov sú vymyslené pre dobro človeka, a preto, aby si každý mohol skúsiť či vydrží robiť 
alebo nerobiť niečo, čo robí jeho telo automaticky. Sú dobré nielen pre naše zdravie, ale aj pre formovanie 
našej psychiky a osobnosti.                                                                                                Vlado Turčan (IV.G)

Zlozvyky
     Vážení hostia, milí priatelia, dovoľte mi, aby som 
Vás srdečne privítala na besede na tému: „Zlozvy-
ky“. Každý z nás má vlastnosť, zvyk, ktorý nie je 
prospešný preňho a jeho okolie. Nikto nie je výnimka 
a niekedy je naozaj ťažké čeliť svojím zlozvykom.
     Tieto nie milé vlastnosti nám často strpčujú život 
a stavajú nás do nepríjemných situácií. Napríklad 
také fajčenie. Spomeňte si vy, milí fajčiari, ktorí tu 
dnes sedíte s nami. O koľko zaujímavých historiek 
alebo úsmevných spomienok ste prišli, keď ste si 
museli odskočiť a objať svoju kamarátku cigaretu. Na 
koľkých fotografi ách ste neboli alebo koľkokrát ste 
ochoreli, keď ste stali len v papučiach pred domom 
a fajčili? A pri tom jedine, čo bolo nutne urobiť, bolo 
povedať „nie“ svojmu zlozvyku.
      Ale predstavte si, že môžu byť aj ďaleko horšie 
zlozvyky ako fajčenie. Ľudia, ktorí majú tenden-
ciu všade a vždy prísť neskoro. Títo ľudia nielen že 
škodia sami sebe, ba dokonca dokážu nahnevať aj 

najväčšieho fl egmatika. 
Osoby, ktoré majú vždy 
„veľa času“, svojím sprá-
vaním ohrozujú životy svo-
jich priateľov a blízkych, 
ktorí sú častokrát pred 
nervovým zrútením, keď 
musia na niekoho čakať a 
následne sa ponáhľať na aj 
tak zmeškanú udalosť. 

      A čo taký zlo-
zvyk nadmernej kon-
zumácie čokolády? 
Všetci ju milujeme a 
náš život by už nebol 
taký krásny, keby sme 
si každý deň nedopria-
li túto sladkú maškrtu. 
Možno to nie je až 
taký príšerný zločin 
milovať čokoládu, 
ale predstavte si 
rozhorčenie ostatných 
členov rodiny, keď im 
zmiznú všetky zásoby 
čokolády na varenie, 
mikulášske balíčky 
a bonboniéry, ktoré 
dostali na narodeniny. 
A to už ani nehovorím 
o tom, aký vplyv to má na zdravie nášho milovníka 
čokolády.
      Všetci vieme, ako ľahko sa o zlozvykoch ho-
vorí, ale ako ťažko sa s nimi bojuje. Ich zbrane sú 
oveľa silnejšie ako naša vôľa. Sú ako démoni poslaní 
z najhorúcejších pekiel, ktorí sa nám snažia ukázať, 
akí slabí občas dokážeme byť.
      V neposlednom rade si musíme uvedomiť, že naše 
zlozvyky neovplyvňujú len nás, ale predovšetkým 
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ľudí v našom okolí. Oni sú tí, ktorí sa musia vysporiadať s našimi horšími stránkami. Mali by sme myslieť 
na nich, ak sa odhodláme jedného dňa vstúpiť do boja s našimi zlozvykmi, lebo oni sú tí, kvôli ktorým sa to 
oplatí skúsiť.
     A možno práve dnes je vhodná chvíľa na to, aby sme vyhlásili vojnu a čelili svojim zlozvykom. Dokážeme 
sa na jeden jediný deň vzdať našich zlozvykov? Dokážeme to urobiť pre svoje dobro a dobro našich blízkych? 
Ja verím, že áno. Možno si myslíte, že to nie je veľa, ale pomaly dokážeme zájsť ďalej.
     Poďme to teda skúsiť a na jeden deň sa snažme vyhnúť svojim zlozvykom, postavme sa im na odpor. A 
možno časom zistíme, že to nie je až také ťažké, až napokon objavíme život, v ktorom nie sme spútaní našimi 
zlozvykmi.
      Ďakujem za pozornosť a želám Vám pevnú vôľu pri odolávaní nerestiam. Nikola Grísniková (IV.G)

Jeden deň bez zlozvykov!
     Vážená pani riaditeľka, milí učitelia, žiaci, rada by som sa vyjadrila k téme 
„Jeden deň bez zlozvykov!“
     Určite každý z nás žije po celý život so svojím vlastným zlozvykom. Avšak 
pre každého znamená slovo zlozvyk niečo iné. Niekto si predstaví fajčenie, iný 
pitie alkoholu, niekto zase hryzenie nechtov či prejedanie sa sladkosťami. Mnohí 
z nás za zlozvyk považujú aj pravdovravnosť, stres či uponáhľaný spôsob života, 
ktorým žijú. Myšlienka dňa bez zlozvykov ma oslovila a zaujala, pretože každý by 
si mal vyskúšať žiť aspoň ten jeden daný deň bez stránky, ktorú na sebe považuje za 

,,čiernu“ a chcel by ju zmeniť.
     V súčasnosti sa mnohé organizácie pokúšajú zaviesť takéto dni, napríklad ,,Deň bez fajčenia“. Pre ľudí, 
ktorí sa cigarety vzdať nevedia, to určite nie je potešujúca správa, no mali by sa aspoň pokúsiť dodržať to. Iní 
zase organizujú ,,Deň zdravej výživy“, ktorý je určený pre tých, ktorých život je stresujúci až hektický, bez 
času na jedlo, a preto by si mali aspoň v tento deň nájsť hodinku pre seba a dať si zdravú stravu namiesto ba-
gety či hamburgeru, ktorými sa kŕmia v ich všedné dni. Ľudia si častokrát ani neuvedomujú, že každý deň sa 
riadia neresťou, preto treba na nich upozorňovať. Myslím si, že na každý deň v roku by sme vedeli vymyslieť 
deň bez zlozvyku, pretože ich sú stovky, ba aj tisíce.
     Na druhej strane by sme sa mali zamyslieť, či nám stačí stráviť jeden deň v roku bez nášho zlého zvyku, 
či by nebolo lepšie sa ho zbaviť nadobro a navždy. Začať žiť zdravo, bez stresu, nájsť si každý deň chvíľku 
pre samých seba. Zamyslime sa, či by to pre nás nebolo výhodnejšie, určite by sme sa cítili lepšie, viac sa 
usmievali, boli by sme spokojní sami so sebou, ako aj s okolím. Podľa seba poznám, že to nie je ľahké, no 
skúsiť treba. Keď sa ich nezbavíme teraz, budú sa nás držať celý život ako kliešť.
     Na záver chcem povedať, že som za to, aby sa ,,Deň bez zlozvykov“ organizoval aj u nás v škole, a to aj 
viackrát do roka. Možno nám to pomôže uvedomiť si, že bez nich nám je skutočne lepšie. 
     Ďakujem za pozornosť.                                                                                           Evelína Kunštárová (IV.G) 

Rande s mestom
     Bol piatok. Zvonil mi budík, ale mne sa nechcelo vstávať. Vypla som ho a pove-
dala si, že vstanem až o päť minút. Keď som sa však zobudila a pozrela na mobil, 
zistila som, že som spala trochu dlhšie a môj autobus odchádza už o desať minút. 
Ešte stále som ležala v posteli a rozmýšľala, či ísť do školy, alebo zostať doma. Fakt, 
že som zaspala, som brala ako znamenie zostať doma.
     Ležala som a rožmýšľala, čo budem robiť. A zrazu to prišlo! Myšlienka. Mala 
som chuť ísť na rande so svojím mestom. Znelo to možno trochu bláznivo, ale pre 
mňa vzrušujúco. Síce zvyčajne chodím na rande sama, vtedy sa mi samej nechcelo. 
Chcela som zažiť niečo výnimočné a vzrušujúce. Túžila som zdieľať svoje pocity s 
niekým, koho mám rada. Preto som plánovala zavolať mojej najlepšej kamarátke. 
Karolína je presne taká istá ako ja. Takže som vedela, že sa jej môj nápad bude páčiť.
     Boli už takmer štyri hodiny a ja som sa chystala zavolať jej. Avšak vtedy mi zazvonil mobil. Bolo to ďalšie 
znamenie, že dnešný večer bude úžasný. Volala Karolína. Keď som sa konečne dostala k slovu, povedala som 
jej svoj plán a ona bola nadšená. Dokonca viac ako som čakala.
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     Nevedela som sa dočkať, kým bude osem hodín a ja budem môcť vyraziť. Naše prvé kroky viedli do centra. 
Po dlhšom čase sme sa rozhodli zahrať si náš milovaný bowling. Stretli sme tam aj pár našich priateľov a, ako 
vždy, vyrobili niekoľko trapasov. Potom sme už spolu vyrazili do ulíc. Našli sme klub, v ktorom to naozaj žilo.  
Znovu sa pridali aj naši starí priatelia, ale okrem nich sme spoznali aj mnoho nových, úžasných ľudí. Medzi 
nimi bol aj jeden, ktorý úplne zmenil moje plány.
     Pôvodne som si moje rande s mestom predstavovala trochu inak. Myslela som, že si len užijem večer 
s priateľmi v mojom milovanom meste. Ale nakoniec som mala rande hneď dvakrát. Stále sa však neviem 
rozhodnúť, ktoré z nich bolo pre mňa príjemnejšie. A čo vy, chceli by ste prežiť niečo podobné?

Romana Švantnerová (IV.G)
Vážení učitelia, milí spolužiaci,

rada by som sa zapojila do diskusie na tému, aké by 
to bolo prežiť jeden deň 
bez akéhokoľvek zlozvyku 
alebo zlozvykov, ktoré, či 
už si to uvedomujeme ale-
bo nie, spôsobujú v našich 
životoch stagnáciu a brzdia 
nás na ceste k napredo-
vaniu a ceste k lepšiemu 
ja. Rozhodne nie je jed-
noduché v živote človeka 
priznať si akúkoľvek chy-

bu, ale na druhej strane práve toto človek potrebuje 
pre svoj vnútorný rast.
     Keď som nedávno kráčala mestom a veľmi sa 
ponáhľala domov, cestu mi bránila staršia teta, ktorá 
svojím pomalým krokom a veľkými nákupnými 
taškami zaberala celý chodník. V tej 
chvíli sa vo mne vzbudil bezpredmet-
ný hnev, no následne som sa zarazila 
a uvedomila si, že svoj život nežijem, 
len ho prežívam v stálej uponáhľanosti. 
Spomalila som a rozmýšľala, ako by vy-
zeral môj deň bez zlozvyku, ktorý robí 
z môjho života hotovú naháňačku a zo 
mňa samotnej štvanú zver. Jeden jediný 
deň skúsiť vypnúť mobil s hodinkami 
a budíkom a vychutnávať si každú 
chvíľu, ktorú mi daný deň prinesie. A 
nikam sa neponáhľať, žiť.
     S touto myšlienkou sa mi postupne 
začali vynárať aj iné zlozvyky, ktoré do 
istej miery rezonujú v mojom živote. 
Tých pár minút, počas ktorých by som 
prišla domov skôr, keď moju cestu 
brázdila neznáma pani, by som aj tak 
premrhala na internete alebo pozeraním nezmyselných 
televíznych kanálov, ktoré ako keby jedna mater mala. 
A potom by som to celé alibisticky zhodila na dobu, v 
ktorej práve žijeme. Fotíme veľa fotiek, ale už si ich 

ani neprezeráme, máme počítač plný hudby, ktorú si 
nemáme kedy vypočuť, za oknami obdivujeme krasu 
prírody, ale nemáme čas „privoňať“ si k nej. Hovorí 
sa, že na osvojenie si dobrých zvykov človek potre-
buje dvadsaťjeden dní, ale nikde sa nehovorí, aké je 
to s tými zlozvykmi. Možno práve preto, lebo vydržať 
aspoň jeden deň bez zlozvykov dá poriadne zabrať. 
Možno sa vzdávame hneď na začiatku, lebo si deň 
bez našich zaužívaných vecí nevieme predstaviť. A 
možno si v tom celom zhone ani neuvedomíme, že 
to je práve to, čomu by sme mali dať pomenovanie 
zlozvyk. Myslím si však, že prežiť deň a vytrvať by 
do našich životov vnieslo nové svetlo a chuť niečo 
zmeniť. Zmeniť život k lepšiemu  a možno pri tejto 
zmene aj zostať.
     Mnoho ľudí mení svoje životy, ale ani jeden z nich 
netvrdí, že cesta za úspechom je ľahká. Podľa mňa je 
všetko možné, ak človek vynaloží maximálne úsilie 

a odhodlanie naplniť to, do čoho 
sa pustil. Napríklad, ak je to aj ten 
deň bez zlozvyku. Dôležité je vždy 
si pripomínať dôvod, prečo som 
celú túto cestu vôbec začínal. Ak 
sa rozhodnem pripustiť si chybu a 
skúsiť s ňou bojovať, neznamená 
to, že som človek s množstvom 
chýb, ktorý nevie ako ďalej, práve 
naopak, títo ľudia dokážu najviac 
profi tovať z rastu svojej osobnosti, 
aj keby to malo znamenať odchod z 
ich komfortnej a stereotypnej zóny. 
Chcela by som ešte pripomenúť, 
že samotná cesta za zmenou môže 
byt skutočným dobrodružstvom, aj 
keby to malo stáť čokoľvek. A pre 
tých, ktorí tvrdia, že dobrodružstvá 
sú nebezpečné, poviem len, aby 

skúsili žiť v stálej rutine, stereotype, ktorý ovláda ich 
život, a tým ho ničí omnoho rýchlejšie.
     Ďakujem za pozornosť!  

Lívia Aschenbrierová (IV.G)
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Katarína
     Chcel by som sa s vami podeliť o môj pohľad na jedného z najlepších ľudí, akých 
poznám. Chcem, aby ste aj vy vedeli, aký mám pri sebe poklad. Ide o moju priateľku. 
Volá sa Katarína Turňová, zoznámil nás náš spoločný kamarát a momentálne sme 
spolu už viac ako jeden rok a štyri mesiace.
     Narodila sa 3. mája v nemocnici v Brezne, ale celý život žije v Hronci. Žije v kom-
pletnej rodine a má aj mladšiu sestru Moniku. Momentálne má 16 rokov. Keď bola 
mladšia, navštevovala základnú školu vo Valaskej. Už od základnej školy sa v škole 
učí veľmi dobre, na vysvedčení nemala nikdy horšiu známku ako dvojku. Momen-
tálne navštevuje obchodnú akadémiu v Brezne, kde je druháčka a taktiež pokračuje 
vo výborných akademických výsledkoch.

     K jej charakteristickým črtám by som zaradil úsmev a smiech. Má podľa mňa veľmi peknú postavu, aj keď 
ona sama tvrdí, že s ňou nie je spokojná. Má zelené oči a hnedé vlasy. V istých partiách je rozvinutejšia ako jej 
rovesníčky. Výškovo by som ju zaradil do priemernej kategórie. Nie je vysoká, ani nízka, aj keď o sebe tvrdí, 
že je nizučká a smeje sa prirodzeným smiechom.
     K jej vonkajšku by som napísal ešte asi to, že sa s ním snaží byť spokojná. Nikdy netrávi veľa času pred 
zrkadlom a jej príprava do školy, poprípade niekde inde, trvá maximálne päť minút. K jej kladným vlastnos-
tiam by som hlavne zaradil spoľahlivosť, čestnosť, dobrosrdečnosť. Ešte som nezažil, žeby niekoho oklamala, 
alebo to, žeby nesplnila niečo, čo predtým sľúbila. Taktiež sa snaží pomôcť každému, kto požiada o jej pomoc.
Ale, tak ako každá osoba, aj ona má negatívne vlastnosti, teda negatívne 
z môjho pohľadu. Niekedy je až príliš dôverčivá voči iným ľuďom, ale 
už sa párkrát sklamala, preto ľuďom už neverí tak, ako kedysi. Je veľmi 
tvrdohlavá. Keď si niečo zaumieni, musí byť po jej, ináč vás dokáže aj 
hodinu ignorovať. Veľmi  sa nerada pretvaruje, je jedno, či sa to týka 
športu, šachu, sedmy alebo pexesa. Keď  neustále prehráva, zduje sa na 
mňa a hovorí, že to nevie hrať a že v ničom nie je šikovnejšia ako ja, pri-
tom mám pocit, že je oveľa inteligentnejšia a šikovnejšia ako ja a hlavne 
ambicióznejšia.
     Celkovo v nej ale prevládajú kladné vlastnosti nad tými zápornými a je 
jedným z najlepších ľudí, akých poznám. Dúfam, že ju nikdy nesklamem 
a životom budeme prechádzať spolu, pretože som si istý, že osobu, ako 
je ona, už v živote tak ľahko nestretnem.

Daniel Makuch (IV.H)
A predsa sa to stalo

     Človek nikdy nevie, kde, koho a kedy stretne, alebo ako sa po čase v niekom môže ukázať osoba, s ktorou 
si chce predstaviť svoju budúcnosť a vie, že s ňou chce tráviť spoločné chvíle.
     Niekedy na to stačí aj jeden pohľad. Neviem, či by som to nazval láskou na prvý pohľad, ale viem, že sa to 
vo mne v jednej sekunde všetko zmenilo.
     Poznám ju už štyri roky. Spoznali sme sa, keď sme obaja prišli na tú istú školu, dokonca nás spolu dali aj 
do rovnakej triedy. Celý ten čas sme sa spoznávali, rozprávali sa spolu a ja som po nej vždy očkom pokukoval. 
Už od prvého dňa, čo som ju uvidel, sa mi páčila a celé tie roky bola pre mňa vysnívané dievča. Vždy bola 
pre mňa nádherná.
     Má čierne vlasy, ktoré jej padajú až na ramená, sú vždy rozpustené, málokedy ich má v cope. Krásne veľké 
hnedé oči a večný úsmev na tvári mi vždy vedia vylepšiť deň pri pohľade na ňu. Nie je ani vysoká, ani nízka. 
Je presne taká akurát a svojou postavou ma vždy priťahovala.
    Bola ku mne vždy milá a stále sme sa mali o čom rozprávať. Nemala zlé názory na svet ani na veci, čo sa 
diali vôkol nás. Páčilo sa mi na nej, že bola vždy sebavedomá a ambiciózna. Keď si stanoví nejaký cieľ, spraví 
všetko pre to, aby ho dosiahla. To sa mi veľmi páči, pretože bez cieľa sa človek nedostane nikam. Jedna z 
vecí, ktoré som si na nej cenil a cením, je jej úprimnosť. Keď sa jej niečo páčilo, dala mi to najavo a rovnako 
tak, keď s niečím nesúhlasila. Úprimnosť je v dnešnej dobe vzácny dar. Rovnako som si cenil aj to, že je in-
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teligentná, vie, ako sa správať v spoločnosti. To je niečo, čo by som sa od nej mohol 
učiť. Aj pre takéto veci ma očarila.
     Pri pohľade na ňu som nikdy neveril tomu, že dievča ako je ona, by niekedy mohla 
byť so mnou. Vždy som len sníval o tom, že možno jedného dňa by mohla byť moje 
dievča.
    A predsa sa to stalo! Povedala mi: „Áno,“ a ja som bol v tej chvíli neuveriteľne 
šťastný. Dalo by sa to pomenovať ako splnený sen, ale to už možno preháňam. Avšak 
veľa z jej povahových vlastností som si začal všímať, až keď sme už boli spolu a 
trávili sme spolu viac času.
     Prišiel som na to, že je naozaj láskavá, citlivá a dokáže dať svoje city najavo. Ten 
moment, keď vás niekto objíme alebo pobozká len tak, je jednoducho krásny pocit 

a v tú chvíľu si človek uvedomí, že túto osobu už nechce stratiť, pretože to je to najkrajšie, čo mohlo prísť. 
Strašne si cením to, že nie je tuctová. Nikdy sa s ňou nenudím a je s ňou stále sranda. Stále sa usmieva a ja 
jej úsmev vážne zbožňujem. Je úžasné, že si dokáže spraviť „srandu“ aj sama zo seba, čo je v dnešnej dobe 
neoceniteľná vlastnosť. K ľuďom je priateľská a s každým človekom sa rada zoznámi a dokáže sa s ním baviť 
o hocičom. Vlastnosť, ktorá sa mi na nej veľmi páči a ktorá mnohým ľuďom chýba, je, že nemá rada stereotyp. 
Nechce robiť stále to isté, čo som rád, pretože ja to tiež nemám rád. 
Radšej by objavovala, spoznávala a vymýšľala stále nové aktivity, 
kam by sme mohli chodiť.
     Dokonca je dokonalý typ v tom, že si dokáže veci opraviť sama. 
Podľa mňa je to super vlastnosť, keď je krásna aj zručná a nemusí 
každú skrinku v dome opraviť chlap.
     Áno, uznávam, má aj kopec zlých vlastností, ktoré náš vzťah 
často okorenia. Ale ani ja nie som bez chýb. No aj cez to zlé vždy 
radšej myslím na to dobré, na tie pekné chvíle a snažím sa všetkými 
silami udržať si to najlepšie dievča, ktoré mám naozaj úprimne rád.
     V živote sú niektorí ľudia darom, niektorí trestom a niektorí 
skúškou. Je zvláštne, ako až časom prídeme na to, čo všetko je v 
ľuďoch ukryté a dokáže nás to stále prekvapiť.

Adam Kvietok (IV.H)
Andrej

Rozhodol som sa vám priblížiť 
život môjho veľmi dobrého priateľa 
Andreja, ktorý už bohužiaľ nie je me-
dzi nami. Boli sme najlepší priatelia a 
spoluhráči a dokonale sme sa poznali.
     Andrej vyrastal v neďalekom meste, 
pár kilometrov odo mňa. Často sme 
sa stretávali na ihrisku, kde sme spolu 
hrávali rôzne hry. Andrej bol veľmi 
živý a hravý chlapec, ktorý chcel v 

každej hre 
v y h r á v a ť . 
Spoznali sme sa už ako 
malí chlapci a hneď sme sa 
skamarátili. Spoločne sme 
navštevovali jednu školu, ba 
dokonca aj triedu. Taktiež 
sme sa spoločne zapísali do 
futbalového oddielu.
     Andrej bol veľký 
športový fanúšik a šport 

bola jeho každodenná akti-
vita. Tvrdo na sebe pracoval a 
niekedy po skončení tréningu 
ešte do večera behal. Nikdy 
nemal veľa času na školu, ale 
aj tak dosahoval veľmi dobré 
výsledky.
     Mal staršiu sestru, ktorá mu 
pomáhala s úlohami. Raz nás 
tréner posadil na striedačku 
a celý zápas sme presedeli. 
Rozhodli sme sa vyskúšať iný 

šport. Rozhodli sme sa pre hokej, ktorý bol v našom 
meste veľmi populárny. Andrej sa usiloval ešte viac 
ako pri futbale a prejavilo sa to na jeho neskorších 
výsledkoch.
     Bol priemernej postavy, ale zato výborný korčuliar. 
Taktiež bol veľmi inteligentný, pretože rozdával 
spoluhráčom perfektné nahrávky. Andrej bol vod-
covský typ a každý v šatni mal k nemu rešpekt. 
Vždy vedel strhnúť zápas na našu stranu. Často na 
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súťažiach dostával ocenenia za 
najlepšieho hráča. Čo bolo ale 
najdôležitejšie, nikdy sa nad 
nikým nepovyšoval. Nikto zo 
spoluhráčov na neho nikdy ne-
povedal nič zlé.
     Andrej už v pätnástich rokoch 
hral za mužskú kategóriu a 
postupom času i tam dosahoval 
vynikajúce výsledky. Bol však 
cieľavedomý a vedel, že ak chce 
byť najlepší, musí odcestovať do zahraničia. Bolo to 
pre neho niečo nové, no vedel, že ak chce preraziť  
v zahraničí, musí sa vyrovnať veľkým hviezdam 

zámorskej ligy. Tejto príležitosti 
sa však nezľakol, práve naopak, 
chopil sa jej najlepšie, ako vedel. 
Jeho obrovská vášeň pre tento 
šport ho hnala stále ďalej a ďalej, 
až sa napokon svojou tvrdou 
prácou na tréningu vypracoval na 
jedného z najlepších hráčov ligy.
     Andrej si však stále zachoval 
svoju tvár a nikdy sa pred nikým 
nechválil. Vždy si zachoval tvár 

skromného a kamarátskeho chalana. Postupne sa stal 
príkladom takmer každého mladého hokejistu, ktorý 
sníval o takých úspechoch, ako dosiahol Andrej.

     Andrej tu už však hokej nehrá, nie je medzi nami. Určite sa s obrovským úsmevom pozerá na moje úspechy.
Patrik Kováčik (IV.H)

Rande s mojím mestom
    Dnes je konečne deň, keď mám rande so svojím mestom. Neviem sa dočkať. Pred 
niekoľkými sekundami ma prebudil budík. O pol hodinu musím byť nachystaný, 
lebo ideme s kamarátmi do neďalekej reštaurácie na raňajky a pár pív.
     Počas toho, ako raňajkujeme a popíjame, premýšľame, ako bude vyzerať dnešné 
rande s mestom. Je už pol deviatej. Slnko krásne svieti a my sedíme na terase pred 
reštauráciou. Dopíjame piate pivo a obzeráme dievčatá, čo chodia naokolo.
     Z diaľky prichádza väčšia skupina dievčat, ktoré sú zjavne pripité. Sledujeme, 
ako sa pomaly približujú a kamarát hovorí: „Určite budú organizovať oslavu, pretože 
každá má v ruke balónik.“ A tak aj bolo, keď prišli bližšie k nám, tak sa nás jedna z 
nich opýtala, aký máme na večer plán. Presne si pamätám jej slová: „Chlapci, ak budete chcieť, tak príďte na 
moju oslavu. Začína sa to o šiestej. Budem vás čakať.“ Svoje číslo a adresu nám položila na stolík a odišla 
preč. Takže už vieme, aký je na dnešný večer plán!
      Vyplatili sme účet a dohodli sa, že sa o štvrtej stretneme u mňa. Ja som šiel ešte do obchodu kúpiť niečo 
pod zub, aby bolo občerstvenie, keď ku mne prídu. Ani som sa nenazdal a už bolo pol štvrtej. Rýchlo utekám 
do sprchy, aby na mňa chalani nemuseli dlho čakať. 
Dáme pár poldecákov a ideme do mesta kúpiť ne-
jaký darček. Nakoniec sme sa rozhodli, že kúpime 
len alkohol.
     Je tu kopec ľudí, no jednoducho párty ako má 
byť. Ako tak čas plynie, ľudia majú čím ďalej tým 
viac energie. My s chalanmi máme chuť ísť niekam 
do mesta, lebo tu sa to začína poriadne plniť. 
Po pár minútach zazvonila polícia. Akoby nám 
vyslyšali prosbu. Len nás všetkých upozornila na 
nadmerný hluk, keďže bolo už dávno po desiatej, 
ale oslávenkyňa sa zľakla, takže sa párty ukončila. 
Čiže sme išli všetci do mesta, tak ako sme si s cha-
lanmi priali.
     Neskutočné! Veľké množstvo opitých chlapcov 
a dievčat, kráčajúcich ulicami, užívajú si nočnú at-
mosféru mesta. Je to jednoducho nádhera! Nezabudnuteľný zážitok, ktorý mi utkvel v pamäti na nesmierne 
dlhú dobu. Už začína svitať, tak sa zberáme pomaly ale isto každý domov, aj keď sa nám vôbec nechce. Pre-
vláda v nás všetkých eufória z krásne prežitého okamihu. Už sa teším na ďalšie rande so svojím mestom.

Michal Grilli (IV.H)
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Zuzana

     V jeden krásny slnečný jarný deň asi pred piatimi rokmi sa k nám prisťahovala 
moja staršia nevlastná sestra. Len tak bez varovania vystúpila z auta aj s celou kopou 
vecí. Zostala som ako obarená a pýtala som sa mamy, čo to má znamenať? Nemôže 
predsa len tak prísť a odrazu bývať u nás! Ale vraj môže, dokonca som pre ňu mu-
sela upratať izbu, do ktorej sme niekedy chodievali, keď ku mne prišli kamarátky na 
návštevu.
     Tak si sem Zuzana priniesla všetky svoje veci a nakoniec som jej ešte pomáha-
la s vybaľovaním. Mala som z toho zvláštny pocit, veď pre mňa bola úplne cudzí 

človek. Už som ju párkrát  videla, ale to som bola ešte malá a ani som si to nepamätala. Snažila sa byť milá, 
aj sa ma  niečo pýtala, ale ja som si ju ani nevšimla. Až neskôr som si ju začala len nenápadne obzerať. 
Krásne čierne rovné a lesklé vlasy jej padali až kdesi nad jej úzky driek. Svetlá žiarivá pleť len umocňovala 
tú záplavu hustých tmavých vlasov okolo jej okrúhlej a súmernej 
tváre. Väčšinou si ich vypínala alebo zapletala do rôznych účesov. 
Jej oči som si najskôr ani nevšimla, pretože nosila okuliare kvôli 
zlému zraku. No pri pozornejšom pohľade som hneď zbadala iskru 
v jej hlbokých tmavohnedých očiach. Na úzkych perách jej tak-
mer vždy hral prirodzený úsmev, odkrývajúc jej biele zuby. Vtedy 
ešte nosila strojček, preto sú dnes dokonale rovné. Jej postava je 
ženská a úzka, len o trochu vyššia odo mňa.
     Prvé dni strávené u nás som sa s ňou nerozprávala, ba ignorovala 
ju. No raz som si od nej potrebovala čosi požičať, a tak som za ňou 
vošla do izby. Poprosila som ju o pomoc a ona neváhala a ochotne 
mi pomohla. Avšak hneď na druhý deň som do nej nakričala, keď 
mi pri rannom ponáhľaní prekážala v mojej kúpeľni a ja som tak-
mer nestihla autobus. Takto to šlo ešte pár týždňov. Ale potom ma 
to už prestalo baviť a čoraz viac sme sa začali rozprávať. A zrazu 
sme mali pocit, že sa poznáme už roky.
     Zuzka hneď pochopila moje nepekné správanie a len sme sa na tom zasmiali. Vlastne sme sa odvtedy 
smiali skoro stále. Od začiatku mám rada jej nadhľad a zmysel pre humor. Keď nie vtipom, vždy sa jej podarí 
ľudí rozveseliť svojim optimizmom či nejakou smiešnou nehodou, ktoré sa jej pravidelne stávajú. Dodnes si 
pamätám, ako sme boli kupovať nové okuliare. Ešte v ten večer si na ne stihla sadnúť a potom chodila týždeň 
bez nich ako slepá. Niekedy je úplne nemožná, čo väčšinou vždy vyústi do podobnej situácie. Občas jej zase 
chýba sebavedomie. Vždy som jej vravela, že si musí viac veriť. Rada spoznáva nových ľudí a je veľmi komu-
nikatívna. S nikým nemala nikdy žiaden vážny problém, pretože je nekonfl iktná a ľudia ju majú naozaj radi. 
Vždy, keď treba, je pripravená pomôcť a nezáleží či rodine alebo priateľom. Len ťažko by som hľadala takú 
milú a pozitívnu osobu ako je Zuzana.
     Najprv som si myslela, že je nudná, sebecká a dokonca zlá. No, ani som sa nemohla viac mýliť. Zistila som 
presný opak a v mojej nevlastnej sestre som našla skvelú kamarátku a staršiu sestru, ktorá sa o mňa starala a 
vždy mi pomohla, aj keď prišla trochu neskôr. A to v nej ani nebolo ukryté, dobrá nálada z nej priam vyžaruje. 
Stačilo otvoriť oči.

Diana Grexová (IV.H)

     V jeden krásny slnečný jarný deň asi pred piatimi rokmi sa k nám prisťahovala 

predsa len tak prísť a odrazu bývať u nás! Ale vraj môže, dokonca som pre ňu mu-

     Tak si sem Zuzana priniesla všetky svoje veci a nakoniec som jej ešte pomáha-
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Kamaráti?
Ráno, hneď keď som sa zobudil, vo mne začala 

prúdiť pozitívna energia. Cítil som, že tento deň bude 
niečím výnimočný a budem si ho ešte dlho pamätať.
Vstal som, trochu sa ponaťahoval, napravil posteľ a 
odstrel žalúzie. Keďže bolo tesne po konci školského 
roka a prázdniny sa ešte len začínali, tak ma počasie 
vítalo krásnym a slnečným ránom. Po pohľade 
smerom von som sa prezliekol, naraňajkoval, umyl si 
zuby a išiel so psom von. Keď som sa vrátil, napísal 
som kamarátke, či by sme nešli do mesta, pretože 
včera padol návrh ísť niekam spolu. Evidentne bola 
nadšená nielen z počasia, ale aj z mojej otázky, keďže 
pár sekúnd na to odpísala: „No jasné, pozrieme ne-
jaký autobus a môžeme ísť!“ Autobus šiel pred obe-
dom, tak som nezaháľal, našiel som v skrini niečo na 
oblečenie, v čom by som sa cítil 
dobre a hlavne, aby mi v tom 
nebolo horúco. A smer cesty tak 
bol jasný: Banská Bystrica.
     Autobus mal odchádzať o 
pätnásť minút, a tak som sa 
navoňal a so slúchadlami v 
ušiach som sa vybral na autobu-
sovú zastávku. Po chvíli čakania 
som nastúpil a vybral si vhodné 
miesto na sedenie. 
     Kamarátka nastúpila asi o tri zastávky ďalej a ja 

som jej uvoľnil mies-
to pri okne. Celú ces-
tu sme sa rozprávali 
(samozrejme som už 
nemal slúchadlá v 
ušiach), až kým sme 
nedorazili do nášho 
cieľa. V momente, 
keď sa otvorili zadné 
dvere, nás ovial ten 
teplý letný vzduch, 
bolo naozaj krásne a 
horúce letné polud-
nie.
     Cestou sme sa do-
hodli, že pôjdeme do 

kina, a tak sme sa síce trochu prešli, ale neprekážalo 

nám to. Po príchode ku 
kinu sa naše myšlienkové 
pochody zhodli na tom, 
že by bolo dobré pred tým 
niečo zjesť. Vystáli sme si 
riadny rad, pretože sme 
prišli práve na obed a v 
tom čase sme tam neboli 
jediní hladní. Keď sme sa 
konečne dostali na rad a vybrali si, usadili sme sa, 
popriali si dobrú chuť. S príjemným výhľadom na 
mesto sme sa najedli. Po sýtom obede sme sa pomaly 
dotackali k pokladni kina, vybrali sme sa na miesto, 
pripravení na vizuálny zážitok.
     Film sa začal a my sme s napätím sledovali, čo sa 

stane. Popri tom sme 
prehodili zopár slov. 
Pukance boli zjedené 
takmer hneď po 
úvodných titulkoch. 
Asi v polovici fi lmu 
sa ma kamarátka 
spýtala, či si môže 
oprieť hlavu o moje 
plece. Ja som jej 
odpovedal: „Samo-

zrejme, veď na to som tu!“ 
     Po skončení fi lmu sme sa vybrali smerom na ná-
mestie, kde sme si dali zmrzlinu. Neskôr sme usúdili, 
že po fi lme nám opäť trochu vyhladlo, a tak som ju 
zaviedol k jednému stánku, kde robia dobrý kebab. Po 
nezáživnej prednáške o tom, čo to vlastne kebab je, 
mi ho nakoniec predavač dal. Možno mu to vylepšilo 
náladu, kto vie? S kebabom v ruke sme sa vydali 
smerom do parku. Tam sme sa oň podelili, paradajky 
samozrejme skončili v koši, chvíľu sme ešte posedeli 
a, keď sme pozreli autobus naspäť, pobrali sme sa 
smerom na zastávku. Nastúpili sme, chvíľu sme sa 
ešte cestou rozprávali a potom mi kamarátka zaspala 
na pleci. Zobudil som ju predtým, ako mala vystúpiť, 
rozlúčili sme sa a domov som už šiel sám. 
     Cesta potom trvala už len chvíľu, doma som bol asi 
behom piatich minút, osprchoval som sa a s pocitom, 
že už možno nie sme len kamaráti, som si ľahol spať. 

Matej Datko (IV.H)
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Alexandra

     Vo svojom texte by som vám chcel predstaviť moju najlepšiu kamarátku Alexan-
dru, ktorá mi pomáha v tých najťažších chvíľach a je pre mňa oporou každý deň. 
     Niekedy dávno, asi pred dvomi rokmi, som náhodne spoznal jedno dievča na 
hokeji a vedel som, že bude iná ako ostatné. Na prvý pohľad sa mi veľmi zapáčila. 
Mala krásne vlasy, dobrú postavu a, keď som videl, že má na sebe oblečený dres tímu, 
ktorému fandím, vedel som, že je niečím špecifi cká. Prihovoril som sa jej a začali sme 
sa stretávať častejšie. Časom sa z nás stali najlepší kamaráti a verím, že to tak ostane 
navždy. Síce má len 15 rokov a je odo mňa o tri roky mladšia, ale ten rozdiel nie je 

vôbec poznať.
     Podľa môjho názoru je správaním oveľa šikovnejšia ako jej rovesníčky. Neraz ma o tom presvedčila svojou 
vyspelosťou. V škole sa vždy učila na jednotky a dvojky, a preto si myslím, že bola na škole veľmi obľúbená, 
hlavne u učiteľov, ktorí majú radi šikovné žiačky s dobrými výsledkami. Momentálne navštevuje hereckú 
školu v Bratislave. Viem, že ju to veľmi baví. Tiež verím, že sa raz stane herečkou a potom sa budem pred 
ostatnými chváliť, že je to moja najlepšia kamarátka. Myslím si, že táto práca by sa jej veľmi hodila. Budem 
ju v tom podporovať a o pár rokov uvidíme, čo z nej nakoniec bude. Predsa jej v tom musím pomáhať, keď jej 
správanie ku mne je veľmi milé!
     Ešte nikdy som nestretol takú priateľskú osobu. Veľakrát, keď 
som potreboval pomôcť, tak tu bola ako na zavolanie a to si na nej 
cením najviac. Dokonca, keď som nevedel urobiť domácu úlohu, 
tak mi veľakrát pomohla. Spoločnými silami si poradíme takmer 
s hocičím. Má to asi po svojich rodičoch, ktorí sú tiež veľmi milí 
a priateľskí. Veľmi ju ľúbia a ani sa im nedivím, pretože je doma 
veľmi usilovná a pracovitá. V spoločnosti sa nebojí vyjadriť svoj 
názor a je veľmi úprimná. Len veľmi ťažko sa na nej hľadá nejaká 
zlá alebo negatívna vlastnosť, teda ak nejaké zlé vlastnosti vôbec 
má!
     Čo sa týka jej vzhľadu, tak podľa mňa vyzerá aspoň na 17 
rokov. Väčšina ľudí, čo ju už niekedy videla alebo kamaráti, ktorí 
sa s ňou dobre poznajú, majú taký istý názor ako ja. Ona sa na tom 
len zasmeje, ale, keď to tvrdí väčšina jej známych, tak na tom asi 
niečo pravdy bude. Má krásne hnedé oči, ktoré žiaria vždy, keď ju 
vidím. Postavu má štíhlu. To je ale pochopiteľné, pretože v škole 
má balet a na týchto hodinách má veľmi veľa pohybu a musí mať 
aj veľkú výdrž a hlavne chuť do toho. Tiež rada beháva.
     Jej záľuby sú spievanie, bowling a hokej. Párkrát som ju bol 
podporiť na bowlingu a práve vtedy sa jej veľmi darilo. Hokej je záľuba aj moja, takže sa o ňom vieme veľmi 
dlho rozprávať a zhodnotiť niektoré zápasy. Zatiaľ sa tak často nestretávame, lebo býva pri Piešťanoch. Je to 
takmer tri hodiny cesty autom. Myslím si, že je to veľa, ale v budúcnosti si plánujem urobiť vodičský preukaz 
a určite ju navštívim. Hlavne cez prázdniny verím, že to vyjde. Najviac sa teším, keď ju budem môcť tuho 
objať a potom spolu niekde pôjdeme. 
     Na záver by som jej chcel veľmi poďakovať za to, čo pre mňa robí a akou mi je oporou. Je úsmevom môjho 
života a viem, že vždy sa na ňu môžem spoľahnúť. Dúfam, že to tak aj ostane.

Daniel Barbierik (IV.H)
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VÝROKY MATURANTOV na SSOŠH ŽP
materiál zozbierala p. uč. Danica Kvačkajová

SOM je príslovkové určenie osoby.
ZATAJENÝ PODMET.

ÚRADOVÝ SLOHOVÝ POSTUP.

VČERA BUDE PRÍTOMNÝ (určenie gramatickej kategórie 

                                                            času pri slovesách).

TROJUHOLNÍK DVOCH MUŽOV.

ARCHEOLOGIZMY - namiesto archaizmy.

EVA JE ŽIDKA A MALA HVIEZDU NA ČELE (dielo Námestie 

                                                                                    sv. Alžbety).

ZABIL SVOJHO OTCA A POTOM ZISTIL, ŽE TO BOL 
KAMARÁT (K.H.Mácha: Máj).

Obsah diela J. Kráľa: Zakliata panna vo Váhu a divný Janko: PANNA SI ĽAHLA NA SKALU, 
MOTALA CHLAPCOV A ONI, SPROSTÍ, SKOČILI. DIVNÝ JANKO SI ZABUDOL 
OBRÁTIŤ TRENKY. Názov diela je ZLATÁ PANNA vo VÁHU.

MARTIN SI CHCEL NECHAŤ KORBÁČE (vrkoče - A. Sládkovič: Detvan).

CHRÁM MATKY TEREZY (namiesto Chrám Matky Božej v Paríži).

SÚVETIE: PRÍRASTKOVÉ a ODRAĎOVACIE (namiesto 

priraďovacie a podraďovacie).

MUŽ = vzor mužského rodu podstatných mien (namiesto 

chlap).

JÁNOŠÍK MAL PARTIU ZBOJNÍKOV (J. Botto: Smrť 

Jánošíková).

SKROTENIE ZLEJ NEVESTY (W. Shakespeare: Skrotenie zlej ženy).
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Postoje a grimasy počas maturít

Maturity sú vážnou, stresujúcou a obávanou skúškou stredoškolákov. Chceme vám predstaviť 
zákulisie maturitných skúšok, ktoré má mnohokrát aj humornú podobu, je plné gogoľovského 
smiechu cez slzy.
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