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Milí čitatelia,

Prišiel čas, v ktorom sme sa rozlúčili so 
štvrtákmi. Bolo to pekné, keď sme ich tam 
všetkých videli, ako slávnostne preberajú 
maturitné vysvedčenia., ale aj smutné a dojí-
mavé, že ich už v priestoroch školy strretávať 
nebudeme.
 Toto číslo časopisu chceme venovať 
práve im, ich štvorročnej práci a výkonom, 
ktoré museli podať na sklonku svojho štúdia. 
Bolo to pre nich určite náročné, ale život 
prináša aj ťažké chvíľky, a naši exštvrtáci 
ich zvládli dôstojne a poctivo. Veď sami 
posúďte, na nasledujúcich stranách sú ich 
zamyslenia, rozhovory, ich tvorba a zo-
pár najlepších maturitných slohov, ktoré 
skutočne stoja za to.
 Prajeme vám pekné čítanie, poz-
eranie a spomínanie na niečo, čo sa už v tejto 
hráčskej zostave nebude opakovať nikdy.
 Redakcia časopisu Lopejík chce 
maturantom popriať veľa úspechov, veľa 
sily a odvahy robiť dobré a náročné rozhod-
nutia, more chuti do práce alebo do ďalšieho 
štúdia, šťastné kroky smerom vpred a 
príjemný pocit z toho, čo ste už dosiahli a čo 
ešte dosiahnete.
 Nech sa vám, milí maturanti, darí a 
v svojej ceste životom nezabúdajte na váš 
domov, Horehronie, ktoré môžete zmeniť 
k lepšiemu a zveľadiť ho, pretože to veľmi 
potrebuje. Nezabúdajte ani na svoju školu a 
zriaďovateľa školy (Železiarne Podbrezová 
a.s.), ktoré do vás investovali svoju nádej na 
krajšiu budúcnosť.

Štefan Fedor

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

adresu lopejik.sgzp@gmail.com
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 Pred niekoľkými týždňami, v piatok 27. mája, 
sme sa zišli v Dome kultúry ŽP v Podbrezovej, aby 
sme boli svedkom udalosti, ktorá nás všetkých čaká a 
neminie, na vyraďovanie štvrtákov. 
 V tpekelne horúci deň sme sa všetci stretli v 
kultúrnom dome, aby sme sa naposledy rozlúčili s 
absolventmi našich škôl. Tento slávnostný akt čaká 
každého z nás, každého, komu sa podarí presekať 
ročníkmi daného odboru a tohto roku sme na pódiu 
videli tri triedy odbornej školy a jednu triedu gym-
názia. Splu 64 študentov sa postavilo na pódium, aby 
si prevzalo svoje maturitné vysvedčenia a aby bolo 
pasovaných za právoplatných železiarov. Nepredbie-
hajme však. 
 V priebehu ceremónie sme si najprv mohli 
vypočuť príhovory hostí, medzi ktorými bol aj doc. 
Dr. Ing. Peter Horňak, dekan Hutníckej fakulty tech-
nickej univerzity v Košiciach. Príhovor mala aj naša 
vážená pani riaditeľka, Ing. Anna Pavlusová, ktorá 
tiež zapriala absolventom veľa šťastia v ich ďalšej 
etape života. 
V ďalšej časti absolventi konečne dostali svoje ma-
turitné vysvedčenia, na ktoré môžu byť právom hrdí, 
pretože si ich niekoľkými rokmi štúdia vydreli. Do 
rúk sa im dostal dôkaz ich vlastnej snahy a vedomo-
stí, ktoré na našich školách nazbierali. 
 Samozrejme, niektorí dreli viac, niektorí 
menej. No tými „naj“ absolventmi boli za SSOŠ: Ja-
kub Fendek a za SG: Janka Červienková. Boli to práve 
oni, kto v mene celých tried absolventov poďakoval 
zriaďovateľovi, vedeniu, ale aj učiteľom našich škôl. 
Týmto „naj“ absolventom boli odovzdané hodnotné 
ceny, Ing. Mariánom Kurčíkom. Absolventi sa mohli 
tešiť z hodnotných manžetových gombíkov a prsteňa, 

ktoré venovala absolventom firma ALO diamonds. 
 Najlepšou triedou tohto ročníka sa stala IV. A 
s triednou učiteľkou Mgr. Ľudmilou Peťkovou. Trie-
da získala od Ing. Vladimíra Sotáka finančnú odmenu 
500 eúr, ktoré prišli prevziať Mgr. Ľudmila Peťková a 
Jakub Fendek, ako triedna učiteľka  a zástupca triedy.
Ocenení však neboli len žiaci, ale aj tí, ktorí im 
pomáhali na ceste strednou školou. V tomto prípade 
to bola Mgr. Ľudmila Tichá ako ocenená učiteľka a 
Ján Molčan, ako ocenený majster odbornej výchovy. 
Ďalej boli ocenení aj inštruktori odbornej praxe, ktorí 
žiakov sprevádzali priamo na pracovisku, menovite: 
Peter Havaš, Cyril Kováčik a Ján Koštiaľ.
 Poslednou časťou oficiálnej ceremónie bol 
príhovor Ing. Vladimíra Sotáka, ktorý absolventov 
motivoval k vzdelávaniu sa. Zaujal publikum ale aj 
absolventov výrokmi ako „keď raz budete sedieť za 
okrúhlym stolom, tam nebudú počúvať hlúpych ľudí, 
budú tam počúvať múdrych ľudí. A my Slováci sme 
múdri ľudia.“, ale aj inými zaujímavými vyhlásenia-
mi. Vyzdvihol úroveň našich škôl a zaprial absolven-
tom veľa šťastia a múdrosti v živote.
 V tejto chvíli sme sa prehupli do menej oficiál-
nej časti. Tu nás čakali rôzne kultúrne vystúpenia. 
Recitácia rozlúčkovej básne od Svetlany Harvanovej 
a Erika Citterberga v podaní Michaely Vlčkovej, 
tanečné vystúpenie skupiny Street Elements pod 
vedením Lukáša Daška, niekoľko ľudových ale aj 
populárnych piesní nám zaspievala a zahrala školská 
kapela, pod vedením PaedDr. Romana Snopka, 
vypočuli sme si aj Andreja Kňazíka, jeho hru na akor-
deón a naše zmysly sme si mohli nechať podráždiť pri 
latinskoamerických tancoch v podaní Zuzky Fiľovej 
a Mareka Grúbera. Celou neoficiálnou časťou nás 
sprevádzali Michaela Vlčková a Andrej Vágner. 
 Touto cestou by sme chceli všetkým 
účinkujúcim poďakovať a popriať našim absolven-
tom veľa úspechov v ďalších cestách, ale hlavne, 
aby na naše školy spomínali ako na príjemné roky 
ich mladosti, plné priateľstiev, možno lások a hlavne 
vedomostí a skúseností.

        
  Desana Daxnerová (III. H)

Slávnostné vyraďovanie maturantov
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 Vážený pán generálny riaditeľ, pani riaditeľka, 
vážení pedagógovia, majstri odborného výcviku, 
vážené slávnostné zhromaždenie,

nastal deň, ktorý nám bol celé štúdium neuveriteľne 
vzdialený a nevnímali sme ho nikdy ako reálny 
deň. Dneškom sa však stal až  príliš hmatateľný 
a skutočný, veď už prestávame byť študentmi a 
začíname život dospelého človeka, ktorý by mal 
byť zodpovedný za všetky svoje činy, za svoje ja.
 Absolvovaním maturitných skúšok opúšťame 
bezstarostný život študenta a vnárame sa do iné-
ho života, plného nástrah, povinností, vážností 

Slávnostný príhovor Jakuba Fendeka

ale aj radosti. Nedá mi obrazne nepoznamenať, že začíname žiť život po živote, strácajúc v ňom školu, našu 
druhú rodinu, ktorá sa už stala našou pevnou súčasťou, a preto je táto chvíľa nielen slávnostná a plná radosti, 
ale aj nostalgická, ba až smutná.
 Nie vždy sme do spoločného priestoru prinášali radosť a šťastie, ale bez občasných problémov a 
zložitejších situácií by radosť a šťastie asi zovšedneli. Áno, boli sme aj nezbední, živí a neposední, nemysleli 
sme to však zle.
 Odchádzame. Po nás prídu ďalší. Dúfame však, že svojou troškou sme prispeli k niečomu spoločnému 
a zanechali tak stopu, ktorá tu po nás ostane a na ktorú sa nedá zabudnúť. My určite nezabudneme a budeme 
si čas nášho štúdia stále niesť hlboko v srdci.
 Chceli by sme vysloviť veľkú vďaku zriaďovateľovi Súkromnej strednej odbornej školy hutníckej 
v Podbrezovej, závodu Železiarne Podbrezová akciová spoločnosť a vedeniu školy  za to, že nám vytvorili 
vhodné podmienky pre štúdium aj pre praktické zdokonaľovanie sa v našom odbore. Ďakujeme vám milí 
rodičia, ktorí ste nás vychovali a v každej chvíli pri nás stáli a samozrejme v neposlednom rade ďakujeme i 
vám, naši pedagógovia, za vašu obetavosť i láskavosť,  ktorou ste nás viedli vždy správnym smerom.     
 Na záver by sme vám chceli sľúbiť, že sa v stave hutníckom budeme snažiť byť dobrými pracovníkmi 
a že sa staneme plnohodnotnými členmi spoločnosti, ktorí svojou čiastkou prispejú k rozvoju nášho krásneho 
Horehronia. Prichádza čas, kedy všetko, čo sme prijímali a dostávali od vás dospelých, budeme musieť po-
stupne vrátiť alebo odovzdávať ďalším generáciám a z troch grošov si ponecháme iba jeden, aby prirodzený 
cyklus života neustrnul a nezastal na veky vekov. Sme totiž za našu aj vašu budúcnosť už taktiež zodpovední.

 Každoročne predáva-
jú štvrtáci žezlo najstarších a 
najmúdrejších na škole tretiakom, 
ktorí ani netušia, čo ich čaká a čo 
neminie. Je čas, aby sme konečne 
prenechali svoje miesto mladším: 
náš čas vypršal, začína váš čas, 
TRETIACI! Zhostite sa ho zod-
povedne a poctivo, minimálne 
tak, ako sme ho vnímali, žili a 
napĺňali MY.

     Ďakujem za pozornosť.



Lopejík

11

V celoslovenskom finále
8. ročníka súťaže

SIEMENS YOUNG
GENERATION AWARD

získali žiaci IV.C triedy,
Martin Bambura

a
Peter Kysucký,

5. miesto
a

Cenu odborného mesačníka
AT&P journal.
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Tá naša školička...

 Posledné tóny študentskej hymny, posledné príhovory, po-
sledné blahoželania... 
 A som preč zo strednej školy! Na jednej strane prichádza 
pocit úľavy, že som zvládla skúšku dospelosti, ktorej som sa tak 
obávala a na druhej strane sa mi to zdá až neuveriteľné, ako rýchlo 
prešlo obdobie stredoškolského štúdia. Skončila sa doba, kedy ma 
chránili rodičia, tréner, učitelia... Celé štyri roky mi prebiehajú pred 
očami ako film – škola, tréningy, preteky, domov – to je to, čo som 
mala vždy najradšej. 
 Šport a tréner Snopko boli pre mňa motívy, ktoré ma priviedli 
na Súkromné gymnázium v Podbrezovej, kde boli vytvorené všetky 
podmienky na dosahovanie dobrých výsledkov. Škola skutočne 
poskytla veľmi dobré tréningové možnosti a ja a moje kamarátky 
sme mohli naplno zabrať. Myslím, že sme naozaj zabrali a výsled-
ky sa aj dostavili. Dnes, keď myslím na trofeje, ktoré som získala,, 

viem si spomenúť na všetku tú drinu v telocvični i bolesť, ktorú som cítila na atletickej dráhe, ale aj na sladkú 
odmenu v podobe víťazstiev či účasti na významných pretekoch. Iba vďaka vytvoreným podmienkam a trpez-
livosti trénera mi bolo umožnené súťažiť s majsterkou sveta Blankou Vlašičovou, absolvovať tréning s maj-
sterkou sveta Kaisou Bergquistovou, či podať si ruku so Sergejom Bubkom, Stefanom Holmom či Ivanom 
Uchovom, alebo sa kamarátiť s Jesse Williamsom. Toto sú pre mňa nezabudnuteľné momenty, na ktoré budem 
spomínať celý život a verím, že sa mi ešte nejaké podobné udalosti v mojom športovom živote naskytnú.
 Avšak okrem športu tu bolo samozrejme aj štúdium a skvelí učitelia, ktorí sa nás snažili pripraviť na 
maturitu a život po nej. Spomínam na tri roky, kde sa nás snažili pripravovať  rovnako ako tréner na preteky. 
Nie vždy sme im to však uľahčovali, ale nakoniec sme to zvládli. Spomínam na momenty, kedy zhovievavo
pozerali na naše nič nechápajúce tváre a teraz už s úsmevom spomínam na to, ako sa spolu s nami báli, akú 
budeme mať formu pri maturite. Nuž v mojom prípade to „osobák“ nebol, no „preteky“ som zvládla so cťou. 
Za to vám, páni učitelia, patrí moja úprimná vďaka. Verím, že nikdy nezabudnem na hodiny slovenčiny, 
angličtiny a mojej „srdcovky“ biológie.     
           Tatiana Dunajská (IV.G)

*     *     *

 Prežili sme veľa zážitkov,  dobrých  aj  tých menej dobrých, súvisiacich so známkami, vzťahmi alebo 
športom. Určite si  zo školy odnesieme iba  pozitívne zážitky a na iné rýchlo zabudneme, alebo už sme aj 
zabudli, pretože, ako sa vraví: Všetko zlé,  je na niečo dobré.  
 Mnohí sme sa naučili veľa potrebných vecí, niektorí sa aj poučili, pretože dobré a pekné zážitky,  ktoré 
sme v škole  prežili, budú v nás vryté navždy. 

 Veľké ďakujem patrí našim pedagógom, ktorí nás počas celého štúdia vzdeláva-
li, formovali a štartovali do života. Školu sme opustili  krásnym ceremoniálom, ktorý 
sme si určite všetci vychutnali do poslednej chvíle a tešili sa, že niečo končí a niečo 
nové začína. Veď radosť môže trvať iba krátko, ale spomienka na ňu naveky, a preto v 
nás  naša škola ostane navždy. 
                   
                                                                                   Jakub Fendek (IV.A)    
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                                       Lucia    

                                           Rochovská (IV.G)

Prežívala si veľký stres počas maturitných skúšok?
Áno 

Čo ti počas nich spôsobilo najväčší stres?
Najviac som sa bála, že si vytiahnem otázku, ktorú som si ani len 
nepozrela. Tak sa aj stalo z bioly, ale nakoniec to dobre dopadlo.

Ktoré maturity boli pre teba ťažšie, písomné alebo ústne? 
Prečo?
Myslím, že písomné boli ťažšie. Ústne som vždy brala ako niečo 
čo „vykecám“. Pri ústnych som si mohla pomôcť aj slovníkom 
alebo súhlasným či nesúhlasným pohľadom od učiteľa/ky. 

Bola pre teba maturita naozaj skúškou dospelosti a v akom 
zmysle?
Nemyslím si. Bola to skúška ako každá iná, len s tým rozdielom, 
že som nemohla použiť ťahák. Ale v istom ohľade by sa to dalo 
nazvať ako skúška dospelosti, pretože po jej úspešnom absol-
vovaní už nemusím chodiť na strednú.

Čo považuješ na maturite za najnepríjemnejšie?
Podľa mňa je najnepríjemnejší okamih, ktorý sa týka prípravných 
20 minút pred odpoveďou, príchod do miestnosti a pohľad na 
lístky s číslami a po nich výčitka, že ten ťah čísla mohol byť aj 
lepší.

Dala škola tvojej budúcnosti niečo dôležité? 
Áno 

V čom vidíš najväčší prínos školy pre tvoj budúci 
život?
Najväčším prínosom sú niektoré informácie, ktoré určite 
využijem na škole, kam som sa hlásila. Hlavne sú to predmety 
ako biológia a NAS. Ako prínos beriem aj to, že som spoznala 
mnoho naozaj fajn ľudí, s ktorými by som rada ostala v kontakte 
aj naďalej.

Ako si sa cítila v kolektíve spolužiakov?
Kolektív sme mali dobrý. Cítila som sa tam dobre. Myslím, že 
mnoho z nás by potvrdilo slová, že každý rok sa to tak povediac 
menilo. Menili sa vzťahy medzi nami aj spolužiaci (niektorí 
prišli a zostali do konca, iní si to rozmysleli a odišli skôr).

Ako si vnímal vyučujúcich počas štúdia?
Tak túto otázku naozaj nemám rada. Nikdy neviem čo odpovedať. 
Ale zhrnúť to môžem tak, že niektorých som vnímala pozitívne 
a druhým som sa najradšej chcela vyhnúť. No nikdy som nebola 
v rozpore so žiadným vyučujúcim, za čo som vďačná. Samo-
zrejme, že na každého mi ostane spomienka, ale iba jedna a to 
tá najkrajšia.

Čo sa ti počas štúdia na škole najviac páčilo?
Nemyslím si, že niečo bolo najviac...... Ale ak si mám niečo 
vybrať, tak to boli pekné chvíle strávené so spolužiakmi a 
kamošmi, ktorých som spoznala na škole počas štúdia.

Katarína Kupcová (IV.G)
Prežívala si veľký stres počas maturitných skúšok?
Áno 

Čo ti počas nich spôsobilo najväčší stres?
Pocit, že nič neviem.

Ktoré maturity boli pre teba ťažšie, písomné alebo ústne? 
Prečo?
Určite ústne, lebo tie som už nemohla pokaziť ako písomné.

Bola pre teba maturita naozaj skúškou dospelosti a v akom 
zmysle?
Myslím, že áno. Beriem to ako malú ukážku toho, čo nás čaká 
na vysokej škole, no už nielen raz za 4 roky. 

Čo považuješ na maturite za najnepríjemnejšie?
Ten stres, ktorý, keď som sa aj nejako zbavila, pri príchode me-
dzi mojich niektorých až prehnane vystresovaných spolužiakov 
bol hneď naspäť. 

Dala škola tvojej budúcnosti niečo dôležité? 
Áno 

V čom vidíš najväčší prínos školy pre tvoj budúci život?
Pripravila ma na vysokú školu, neviem či dostatočne, ale to 
čoskoro zistím.

Ako si sa cítil v kolektíve spolužiakov?
Dobre, myslím že sme boli veľmi dobrý kolektív, aj keď to 
tak niekedy nevyzeralo, hlavne ku koncu sa začali vytvárať 
skupinky. Myslím si ale, že maturita nás dala zase dohromady.

Ako si vnímal vyučujúcich počas štúdia?
Väčšinou pozitívne, brali ohľad na to, že sme aj športovci.

Čo sa ti počas štúdia na škole najviac páčilo?
Výborní spolužiaci, niektorí učitelia, možnosť spojiť šport so 
štúdiom, obedy, internát. Bude mi to všetko určite chýbať.

Maturantné interview
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Tomáš Veverka                a jeho tvorba
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PAVUČINA

Keď,
nevieš, ako začať,

niečo chceš dať von,
chce sa ti plakať,

tichom ozýva sa dom.

Vtedy,
nahlas povedz, čo ťa trápi,

skús nájsť dobré aj v tom zlom,
možno sa to dobré vráti,

no nesmieš sa dusiť v tom.

Predsa,
veľa zla drieme aj v láske,
nebo s peklom strieda sa,
no aj tak sa stále vraví,
„láska hory prenáša“.

Aj,
keď láska nie je úspešná,
ak chceš ju znovu cítiť s5,
márne budeš na ňu tlačiť,

nebude to hneď.

Ja,
prirovnal by som ju roku,
keď láska kvitne, to je jar,

úsmevom na každom kroku,
potešíš niekoho tvár.

Miloval,
si príchod leta,

keď vás hriala každá veta,
aj keď slnko občas zašlo,
pohladenie sa vždy našlo.

No,
pavučina snov sa pletie,

každým dňom je hustejšia,
zrazu je tu koniec leta,

jeseň listy rozlieta.

Pavučina
odoláva, vydrží až do zimy,

a keď je už veľmi slabá,
pod snehom sa prichýli.

Láska,
vie byť ozaj krutá,

potrápi nás poriadne,
od mrazu keď srdce puká,
mnoho z nás to nezvládne.

Povieme,
povieme si príde jar,

úsmevom vyzdobím si tvár,
no zatiaľ sedím v tichej izbe,

a za mojim oknom mrzne.

Mráz,
ten štípe, plameň hasne,

premýšľam, no mohlo to byť krásne?
Mráz cítiť do morku kostí,

a potom „teš sa z maličkostí".

Vraj občas treba bojovať,
za veci čo chceš milovať,

Vraj sa to raz vyplatí,
možno láska neuletí. 

Možno láska bude pravá,
nebude hľadieť na príčiny,

Možno zakopne o mňa ta pravá,
možno zapletie sa do pavučiny...

Tvorba našich maturantov

Ondrej Švantner (IV.G)
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Keď rozsvieti sa slnko
jeho lúče začnú hriať.

Keď usmeješ sa na mňa,
tiež sa musím smiať.

Keď vidím tvoje
Oči a pery sa začnú hrať

Chcel by som byť lúčmi slnka,
celou tebou prenikať.

Keď obloha sa zamračí
a kvapkami nás zamočí

Keď povieš mi, že
mám  Ťa rada

a nie ako kamaráta,
Budem s tebou v daždi stáť

a zoči – voči pozerať.

Svetlo tvojich očí
bude na mňa krásne hriať,

Pri pesničke jarných kvapiek
budeme sa spolu smiať.

         Ondrej Švantner (IV.G)

Najkrajšie maturitné slohy
Táto ulica mi je známa... (Umelecký opis)

 V mojom srdci jestvuje len jedno miesto, kde vtáci spievajú krajšie ako obyčajne, len jedno miesto, 
kde vôňa kvetov dostáva neobyčajný nádych. Miesto, kde všetko navôkol, má pre mňa hlbší význam. Ak by 
som bol maliarom, zachytil by som ho z každej jednej strany, z každého jedného kúta a bolo by mi jedno, že 
miniem všetko maliarske plátno a obetujem tomu celý život. Pretože pohľad na moju prenádhernú ulicu stojí 
určite za všetko. Však len táto ulica pozná moje prvé kroky, každý jeden úkryt a je mi vždy domovom.         
 Pohľad na šerom prikryté lúky za mojím domovom, či západ slnka priam vtedy, keď lúče slnka sa 
dotýkajú nášho kopca, vo mne prebúdza zvláštny pocit, ktorý ani sám nedokážem opísať. Na jar, keď sa 
všetko prebúdza a zmizne pokrývka snehu, ktorá cez zimu zakrývala naše chodníky, kopce a domy, vtedy, keď 
začínajú kvitnúť kvety, počuť všade navôkol príjemný žblnkot našej rieky, sa všetky deti z našej ulice idú hrať 
na okolité ihriská. Na našej ulici je ihrísk niekoľko, no každé z nich má v sebe osobité čaro. Jedno, tam kde 
zvykneme hrávať basketbal, je zaprášené prachom, ktorý tam rozfúkne vietor niekedy pred príchodom leta. 
Druhé ihrisko slúži mamičkám na oddych a ich ratolestiam na vybláznenie sa na preliezačkách, kolotočoch a 
iných stavbách, ktoré na každej detskej tváričke vyčaria úsmev. Potom sú tu ešte dve ihriská,  ktoré sa prevažne 
zobúdzajú na jeseň a deti, hrajúce sa na nich futbal, zabúdajú, ako rýchlo plynie čas a menia sa na futbalové 
hviezdy. Uprostred našej ulice máme malý obchodík, s rôznym druhom tovaru a hneď vedľa neho sa rozpresti-
erá malá prítulná búdka, ktorá vzhľadom pripomína zmenšenú perníkovú chalúpku. To je náš obchod so zmrz-
linou. Naša nádherná ulica ale neslúži len nám ľuďom, ona má totiž vo svojom srdci miesto aj pre zvieratká. 
Hneď za rohom mojej bytovky je malé miestečko, niečo ako park. Tento park slúži prevažne psíčkarom a ich 
nevyšantení miláčikovia sa tam teda dokážu odviazať. Behajú hore – dole a už poznajú naspamäť každý jeden 
stromček. Keď vidíte toto prekrásne spolunažívanie, tú krásu celého okolia, cítim pokoru voči tomuto miestu. 
Či je ráno, poobedie, večer, za každého počasia a v každom ročnom období, toto miesto prekvitá elánom a 
cítiť z neho pocit podobný nirváne. Je to naozaj prekrásne miesto, s krásnymi cestičkami, kvetmi, stromami a 
predovšetkým ľuďmi.
 Len toto miesto mi dalo prvých a najlepších priateľov. Na tomto mieste ma učili chodiť,  behať  a 
bicyklovať. Toto prekrásne miesto ma prijalo a som jeho nepatrnou súčasťou. Vďaka mojej ulici poznám, čo 
je to cnieť sa za domovom a vďačím za každý jeden pohľad naň, keď sa vraciam po dlhšej chvíli, alebo i keď 
len zo školy, pretože vtedy cítim, že som to zase ja, že tu patrím. Spoznal by som ju aj poslepiačky, pokojne 
by som vedel ísť, len podľa hlasu môjho srdca a spoznal by som ju na široko – ďaleko, pretože tak, ako mi je 
vlastná a známa táto ulica, tak mi nie je známa žiadna iná.   
          Lukáš Kaco (IV.G)
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Táto ulica mi je známa... (Umelecký opis) 

 Niekto by povedal, že ulica je len adresou človeka. Povedal by, že nie je jeho súčasťou a jeho spojenie 
s ňou je len na papieri. No ja považujem ulicu, na ktorej bývam, za časť svojej osobnosti a za dejisko mnohých 
prvých životných drám.
 Úplne obyčajná ulica slovenskej dediny začína nie práve najluxusnejším dedinským ihriskom. Nemo 
tu stojí zhrdzavený červený kolotoč tvaru zemegule, ktorý už po prvých centimetroch otáčania vydáva zvuk 
dráždiaci nielen jemné detské ušká. Na vlastných rukách i nohách ešte stále cítim jeho príjemnú tiaž a búšenie 
srdca, spojené s jeho rýchlym krútením. Ako sme my, deti ulice, rástli, začali sme tento kolotoč vnímať skôr 
ako špeciálnu lavičku, určenú na naše tajné rozhovory. Okrem guľatého kolotoča sú tu aj dve vekom poznačené 
hojdačky, ktoré mali kedysi tú istú farbu ako guľa v strede, no nikdy neboli tak obľúbené. Spočiatku nám 
slúžili na hojdanie „nadskakovacím“  štýlom, spôsobujúcim nemalé modriny na našich, vtedy ešte detských, 
rukách, Po čase sa svojim opotrebovaním samy vzdali svojej funkcie a slúžili už len ako bránky na náš futbal. 
Zvyšným zariadením ihriska sú dve brezy, lipa a zoschnuté kríky. Brezy budia dojem strážcov bdejúcich neu-
stále nad hrajúcimi sa deťmi. Boli miestom našich prvých akrobatických a gymnastických čísel a bojových 
hier so šiškami. Čo sa kríkov týka, môžem k nim povedať len to, že výborne dotvárali kulisy všetkým našim 
hrám. 
 Vďaka ihrisku sa dá na túto ulicu poľahky trafi ť. A keby to nestačilo, je tu ešte starý drevokombinát, 
týčiaci sa pred ulicou a spokojne si odfukujúci paru a dymy rôznych farieb. Párkrát v roku, častejšie v lete, je 
počuť kvílenie rezaného dreva, čo môže obyvateľov ulice rušiť pri spánku. Tí sú však spokojní, pretože im 
kombinát poskytuje zamestnanie a posúva hore životnú úroveň celej dediny.
 Celú ulicu lemujú ovocné stromy, striedajúce sa s ihličnanmi a kríkmi. Poskytujú chutné a šťavnaté 
plody, ktoré však záhadne miznú počas pracovných dní a len kúsok skončí v tých správnych bruškách. Priamo 
pod našim domom je krivo rastúca slivka, ktorá sa každú jeseň snaží ohromiť nás lahodnými plodmi. Za líniou 
stromov sa ulica zvažuje k močiaru. Dedinčania toto miesto nazývajú „štôs“, takže v jazyku starých materí bý-
vam nad štôsom. A keďže susedom nám je močiar, ulica je obrastená domami len zo západnej strany. Tíško tu 
stojí asi sedemnásť rodinných obydlí. Žiaden smiešne vysoký a smutný panelák tu nemá miesto. Len domčeky 
s podobnou architektúrou, modernou v čase ich rastu. Každý ma vpredu štyri okná hľadiace na východ, cez 
ktoré dedinské slnko budí svojich fanúšikov k životu. Domčeky majú dve poschodia. Väčšina z nich poskytuje 
teplo a pohodlie až trom generáciám. Starí rodičia, bývajúci na prízemí, sa starajú o domáce zvieratá a poria-
dok blatistých dvorov.  Stredná a najmladšia vrstva osídlenia na Kukučínovej ulici býva na prvom poschodí 
či v upravenom podkroví. Máloktorý dom sa môže pochváliť inou než bielou alebo sivou farbou. No každý 
jeden z čupiacich domčekov je ozdobený malou záhradkou plnou rozmanitých kvetín, šíriacich omamné vône. 
Vďaka súťažiam o najkrajšiu záhradu sú mnohé pedantne upravené a plné nápaditých dekorácií, ktoré vás 
dostanú do úžasu. 
 Hoci je podľa značiek táto ulica slepá, nohy nás môžu zaniesť až k dvom podobne dlhým uliciam. Za 
prvou odbočkou nás prekvapí milý chodníček, ktorý je síce úzky, no dostatočný pre šikovného cyklistu. Druhá 
„úniková“  cesta z našej ulice smeruje k železničnej stanici. Je hrboľatá, ba priam útočiaca na nezvyknuté 
nohy cudzincov. Kľukatí sa miernym svahom, kopíruje plesnivejúci umierajúci plot.  Idúc touto zráznou 
cestičkou možno stretnúť pasúce sa ovce a kozy, neustále sa čudujúce novým prechádzajúcim. Pochutnávajúc 
si na žihľave rastúcej rafi novane na úrovni kolien, otáčajú svoje ufúľané hlavy za každým oddychujúcim tvo-
rom kráčajúcim dole či hore betónovými kockami.
 Ulica sa mení i počas rôznych ročných období . Stromy sa prezliekajú do nádherných bielych kvetov či 
farebných listov, ktoré na jeseň zasypú celú ulicu. Nikdy to tam nezíva prázdnotou. Každú sekundu sa v živote 
ulice niečo mení a odchádza. No o tom vedia viac postaršie panie sedávajúce na lavičke a sledujúce dej ako 
diváci na predstavení,
 Napriek tomu, že sa tu nechystám umrieť a ani som sa tu nenarodila, zostane Kukučínova ulica naveky 
mojím prvým domovom a útočiskom. A pokiaľ tu žijú moji rodičia, bude aj mojím hniezdom a miestom, kde 
sa môžem vždy vrátiť.          Klára Ábelová (IV.G)
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prvou odbočkou nás prekvapí milý chodníček, ktorý je síce úzky, no dostatočný pre šikovného cyklistu. Druhá 
„úniková“  cesta z našej ulice smeruje k železničnej stanici. Je hrboľatá, ba priam útočiaca na nezvyknuté 
nohy cudzincov. Kľukatí sa miernym svahom, kopíruje plesnivejúci umierajúci plot.  Idúc touto zráznou 
cestičkou možno stretnúť pasúce sa ovce a kozy, neustále sa čudujúce novým prechádzajúcim. Pochutnávajúc 
si na žihľave rastúcej rafi novane na úrovni kolien, otáčajú svoje ufúľané hlavy za každým oddychujúcim tvo-
rom kráčajúcim dole či hore betónovými kockami.
 Ulica sa mení i počas rôznych ročných období . Stromy sa prezliekajú do nádherných bielych kvetov či 
farebných listov, ktoré na jeseň zasypú celú ulicu. Nikdy to tam nezíva prázdnotou. Každú sekundu sa v živote 
ulice niečo mení a odchádza. No o tom vedia viac postaršie panie sedávajúce na lavičke a sledujúce dej ako 

 Napriek tomu, že sa tu nechystám umrieť a ani som sa tu nenarodila, zostane Kukučínova ulica naveky 
mojím prvým domovom a útočiskom. A pokiaľ tu žijú moji rodičia, bude aj mojím hniezdom a miestom, kde 
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Táto ulica mi je známa... (Umelecký opis) 

 
 Od útleho detstva ma moji rodičia zasväcovali do krásy prírody. Prešli sme spolu mnoho krajín, ale 
ani jedna vo mne nezanechala taký pocit krásna, ako moja rodná vlasť – Slovensko.  Slovensko je síce malá 
krajina, no o to viac krásy ponúka. Všade okolo  sa vypínajú rozsiahle pohoria, zdobené či už malými potokmi 
alebo aj obrovskými plesami. No žiadne z doterajších miest, čo som navštívila, vo mne nezanechalo toľko 
radosti a pocitu lásky ako domov môjho otca, malebná dedinka, ktorá nesie názov Dobšinská Maša. 
 Bývajú v nej moji starí rodičia, ku ktorým chodím nesmierne rada. Už ako malé dieťa som sa vždy 
tešila na prázdniny, kedy som tu ostávala aj dva mesiace. Dedinka sa nachádza v Slovenskom raji. Raj. To je 
to pravé a prvé slovo, čo mi napadne pri pohľade na ňu. Všade vo vzduchu cítiť lásku, radosť a pokoj. Vždy 
mám pocit, že som sa ocitla niekde, kde slová ako zlo, nenávisť a nepokoj nenachádzajú svoje miesto. Má len 
okolo sto obyvateľov, no práve to v nej vytvára doslova rodinnú atmosféru. Ľudia sú tu k sebe milí, pomáhajú 
si a spoločne sa tešia zo života. Nachádza sa v údolí, ktoré je obkolesené lesmi a pasienkami a priamo v strede 
tejto nádhery sa rozlieva priezračná priehrada. V lete sa tu kúpu rodiny s deťmi, tínedžeri, ale aj seniori. 
Premávajú sa po  nej rôzne loďky a vodné bicykle. Okolo priehrady sa nachádzajú stánky s občerstvením, su-
venírmi, ale aj lavičky, ktoré neslúžia len na oddych a rekreáciu, ale sú aj príjemným a romantickým miestom 
na vykvitnutie novej lásky.
 No to pravé miesto v tejto dedine, ktoré vo mne vyvoláva pocit nadšenia a potrebu pýšiť sa ním 
všetkým svojim blízkym, je kopec, nazývaný Geravy. Je to miesto plné krištáľovo čistých vodopádov a 
hrôzostrašne vyzerajúcich rebríkov. Prechádzku naprieč Geravám s rodinou absolvujeme každý rok, no vždy 
sa vo mne prebudí rovnaký pocit adrenalínu. Na vrchol premáva aj lanovka, no pre mňa príťažlivejší spôsob 
dostať sa naň je vtedy, keď pod nohami cítim pôdu a môžem si vychutnať rozmanitú vôňu prírody. Na vrchole 
sa rozprestiera nekonečne dlhá horská lúka, posiatá rôznymi farebnými kvietkami. Pohľad, ktorý sa mi zvrchu 
naskytne sa nedá opísať slovami. Vtedy dostanem chuť lietať. Cítim sa úplne slobodná a zabúdam na všetky 
svoje problémy. Toto miesto pre mňa nikdy nestratí význam, pretože je pravým obrazom krásy celej krajiny.
 Na záver dodám len toľko, že nielen toto miesto ale rovnako aj celé Slovensko si zaslúži obdiv každého 
z nás. Príroda totiž nerozlišuje medzi dobrými a zlými ľuďmi, každému vďačne ponúkne to, čo v sebe scho-
váva.
          Natália Plichtová (IV.G)
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Táto ulica mi je známa... (Umelecký opis) 

 Sám seba si pamätám, ako som kedysi vyslovil vetu: „Táto ulica mi je známa.“
 Bolo to v čase, keď som bol malý ako štopeľ a boli sme na ceste k mojej tete do malebného predmestia 
Piešťan. Cestu do Piešťan si nijako mimoriadne nepamätal, avšak sídlisko som poznal veľmi dobre z minulých 
návštev. Prejazdom jednej z ulíc som vykríkol: „Táto ulica mi je známa.“ V tom momente, vtedy ešte mladý a 
výzorom atraktívny otec povedal, že sme na mieste. Z auta sme vystúpili do slnkom zaliatej, krásne upravenej 
ulice s názvom: „Ulica Miloša Bazovského.“ Vtedy som pomenovanie ešte nevedel, ale keďže som rástol, 
postupne som sa zaujímal aj o iné veci, ako sú rozprávky v televízii. 
 Keď som dosiahol vek, v ktorom si rodičia povedali, že mám na to, aby som sa nestratil na jednom 
malinkom sídlisku a v o čosi väčšom meste, ako je to, v ktorom bývam,  začal som objavovať krásy ďalších 
ulíc v meste. Postupne som sa dostal do ulíc, ktoré sú celoslovensky známe. Napríklad taká Ratkovská zátoka 
vodnej nádrže Sĺňava. Najkrajší pohľad sa vám naskytne pri západe, alebo východe slnka. Vodné vtáctvo, 
ktoré si buduje svoje hniezda nielen na pobreží zátoky, ale aj v korunách stromov lemujúcich pobrežné zátoky, 
vidieť bobrov, ako si budujú svoje stavby z dreva, ktoré naplnila rieka Váh, vidieť vydry, ktoré si plávajú po 
hladine zvlnenej jemným vánkom, je doslova balzam na dušu.
 Nemenej známa je aj promenáda popri rieke Váh, ktorá má príznačný názov: „Vážska promenáda.“ 
Je to vlastne umelo vytvorený val v dĺžke asi 500 metrov, ktorý začína stavidlom a golfovým ihriskom a je z 
jednej strany lemovaný riekou Váh a z druhej strany krásne upraveným parkom a komplexami hotelov. Je tam 
naozaj množstvo kolosálnych  hotelov, ktoré vítajú a lúčia sa so svojimi návštevníkmi, prevažne zahraničnými 
turistami a rekonvalescentmi. Táto promenáda je zakončená „Skleným mostom “, ktorý je skutočne prevažne 
zo skla. Určite každý pozná sochu, lámajúcu barlu o koleno, ktorá je umiestnená na začiatku mosta prelína-
júceho rieku Váh. Od mosta je to už len na skok ku slávnej „Winterovej ulici.“ Pomenovanie dostala po 
obchodníkovi a zakladateľovi mesta Piešťan – p. Winterovi. Táto ulica je asi najkrajšia ulica v celom meste. 
Slovami sa asi ani nedá vyjadriť jej skutočná krása. V lete je tu otvorených množstvo letných terás, z ktorý sa 
do vášho nosa dostáva bohato zastúpený rad vôní, ktoré pochádzajú zo zmrzlín, koláčikov či rôznych nápojov. 
V zime je tu vybudované klzisko z mantinelmi, kde sa môžu deti poriadne vyšantiť.
 Mohol by som menovať ďalšie a ďalšie ulice, ktoré stoja za zmienku, ale určite bude lepšie, keď tieto 
ulice a miesta navštívite osobne, získate a prežijete nezabudnuteľne chvíle a momenty.
 Moja najbližšia návšteva tohto nádherného mesta bude pravdepodobne až v tele, keď budem mať 
trošku voľna od školy. Bývať budem u tety a každý deň pôjdem na nejakú romantickú prechádzku,  pri ktorej 
si aspoň raz poviem: „Táto ulica mi je známa...“
          Branislav Tomus (IV.G)

Táto ulica mi je známa... (Umelecký opis) 

 Od môjho detstva som s rodičmi a bratom navštívila 
nepočetne veľa krásnych miest. Rodnú krajinu – Slovensko 
poznám ako vlastnú dlaň. Pohoria, rieky, mestá či rôzne malé 
dedinky vo mne zanechali pocit radosti z poznania niečoho, 
čo príroda budovala stovky, ba dokonca tisícky a milióny 
rokov. Práve preto obdivujem prírodu ako niečo, čo človek 
nedokáže napodobniť ani s tými najlepšími vynálezmi. Pred 
pár rokmi som spolu s tatkom navštívila miesto v Nízkych 
Tatrách, ktoré vídam pri každom pohľade z okna. A práve 
tam som objavila to, čo vo mne vyvoláva nadzemský pocit 
pokoja a nekonečne rozliateho ticha, miesto zvané Beňuška. 
Pri výstupe, ktorý mi dal naozaj zabrať, som miestami 
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 pociťovala únavu zmiešanú s nedočkavosťou objaviť ďalšiu krásu planéty. Vedela som, že to bude stáť za 
to, pretože môj vnútorný radar vysielal vlny radosti. Tatko, ktorý už od detstva pochodil každú hrudku hôr 
na Horehroní, mi celou cestou opisoval, aké to tam hore bude. Pri prvej prestávke som zahliadla cestičku 
plnú kríčkov s malými napuchnutými čučoriedkami. Ich sladká vôňa mi neústupne udierala do nosa. Chuť 
dokonalejšia ako najlepší koláč starej mamy ma ponára do raja. Nedokázala som sa od nich odtrhnúť, no čas 
bol prísnejší ako samotný výstup, a tak sme pokračovali ďalej. Okolo cesty sa povaľovalo mnoho vetvičiek, 
ktoré oznamovali prítomnosť zvierat. Pri výstupe, ktorý mi dal naozaj zabrať, som miestami pociťovala únavu 
zmiešanú s nedočkavosťou objaviť ďalšiu krásu planéty. Vedela som, že to bude stáť za to, pretože môj vnú-
torný radar vysielal vlny radosti. Tatko, ktorý už od detstva pochodil celučké Horehronie, mi počas cesty opi-
soval, aké to tam hore bude. Pri prvej prestávke som zahliadla cestičku plnú kríčkov s malými napuchnutými 
čučoriedkami. Ich sladká vôňa mi neústupne udierala do nosa. Chuť dokonalejšia ako najlepší koláč starej 
mamy ma ponára do raja. Nedokázala som sa od nich odtrhnúť, no čas bol prísnejší ako samotný výstup, a tak 
sme pokračovali ďalej. 
 Vietor ľahko ohýbal napoly opadané vetvy starých smrekov. Vôňa ich dreva mi pripomenula, prečo ich 
túžim chrániť, prečo sa stále vraciam do hôr a prečo na jar každému stromu poďakujem za jeho prítomnosť. 
Odrazu som zbadala horskú lúčku, ležiacu pod strmým kopčiskom. V duchu som sa modlila, aby to miesto 
bola Beňuška. Nebola. Malá lúčka sa sotva vyrovnala tomu, čo malo prísť po nej. Po takmer hodinovom 
ťahaní ubolených nôh sa spoza stromov vynorila chatka. Moja zvláštna vlastnosť sa opäť ozvala. Musela som 
ju preskúmať. Tatko sa so spokojným pocitom usmieval a fotil, ako škúlim do každého okna poznačeného 
ťažkým prachom rokov plných rôznych zážitkov. Keď som konečne naplnila miesto v duši, tatko ukázal rukou 
smerom ku strmadline. V duchu som preklínala svoju túžbu ísť hore. Toto je daň za to. Potiahla som si plný 
dúšok čistého vzduchu a pustila sa zdolať ďalšiu prekážku. Konečne. Po chvíli som odhodila batoh a otvorila 
som oči dokorán. To, čo som v tej chvíli zbadala, mi vyrazilo celý môj zadychčaný dych. Myslela som, že 
som stratila všetky zmysly, no nebolo to tak. Naozaj tam bolo dokonalé ticho, ktoré sa odrážalo od každého 
stromu či kúska trávy. Svetlo zaplavilo celú horskú lúku, rovnako ako moju dušu. Neverila som, že na svete 
ešte existuje také krásne miesto, ktoré je takmer nedotknuté človekom. Túžila som padnúť na trávu a zaspať. 
Chcela som, aby ten čas nikdy neskončil.  

          Lucia Rochovská (IV.G)

Gaudeamus igitur (Rozprávanie o mojej ceste k dospelosti)

 Písal sa rok 1992, schyľovalo sa ku dvadsiatej hodine večernej, keď sa z breznianskej nemocnice oz-
val môj plač. Rodičia boli veľmi šťastní a dali mi meno Tatiana. Sľúbili, že ma budú milovať a ochraňovať. 
Musím povedať, že svoj sľub splnili a ochraňujú ma až doteraz .
 Moje  prvé kroky sa začali už vo veku jedného roka. Lákalo ma preskakovať a prekonávať rôzne 
prekážky,  čo mi stáli v ceste. Už vtedy mi rodičia predpovedali športovú budúcnosť. A tak sa aj stalo. Ale o 
tom trošku neskôr. Najskôr som musela absolvovať jasle a škôlku,  na ktoré nemám príliš dobré spomienky. 
Bol to denno - denný vnútorný i  vonkajší boj, ísť – či neísť? Keďže slušnosť a poslušnosť bola v našej rodine 
na prvom mieste, podvolila som sa, potlačiac pritom svoju vrodenú buričskú povahu.
 Po mojom nástupe do prvého ročníka základnej školy sa pomaly začína moja cesta k dospelosti. Naučili 
ma písať prvé písmenká, aj ako sa čítajú . Keď som už  bola zase o niečo staršia a „múdrejšia“, začali ma  učiť 
rozlišovať medzi  dobrými a zlými  vecami, ako by som sa nemala správať... 
 Postupne ako som rástla a dospievala, dostala som sa k športu. Bolo to hlavne kvôli mojej skvelej 
sestričke, ktorá bola vynikajúcou skokankou do výšky. Doteraz mi je veľkým vzorom. Veľmi som sa jej chcela 
podobať, vo všetkom. Pamätám  si moje začiatky, trénovanie založené na hraní sa s inými deťmi. Zo začiatku 
sme sa samé seba báli a hanbili, no prvý kontakt s loptou  nás všetkých zblížil. Bola to zábava . Stali sa z nás 
nerozluční priatelia. Neskôr to bolo veľmi ťažké sa nakoniec rozlúčiť, no vedeli sme, že to  jedného dňa príde.

 pociťovala únavu zmiešanú s nedočkavosťou objaviť ďalšiu krásu planéty. Vedela som, že to bude stáť za 
to, pretože môj vnútorný radar vysielal vlny radosti. Tatko, ktorý už od detstva pochodil každú hrudku hôr 
na Horehroní, mi celou cestou opisoval, aké to tam hore bude. Pri prvej prestávke som zahliadla cestičku 
plnú kríčkov s malými napuchnutými čučoriedkami. Ich sladká vôňa mi neústupne udierala do nosa. Chuť 
dokonalejšia ako najlepší koláč starej mamy ma ponára do raja. Nedokázala som sa od nich odtrhnúť, no čas 
bol prísnejší ako samotný výstup, a tak sme pokračovali ďalej. Okolo cesty sa povaľovalo mnoho vetvičiek, 
ktoré oznamovali prítomnosť zvierat. Pri výstupe, ktorý mi dal naozaj zabrať, som miestami pociťovala únavu 
zmiešanú s nedočkavosťou objaviť ďalšiu krásu planéty. Vedela som, že to bude stáť za to, pretože môj vnú-
torný radar vysielal vlny radosti. Tatko, ktorý už od detstva pochodil celučké Horehronie, mi počas cesty opi-
soval, aké to tam hore bude. Pri prvej prestávke som zahliadla cestičku plnú kríčkov s malými napuchnutými 
čučoriedkami. Ich sladká vôňa mi neústupne udierala do nosa. Chuť dokonalejšia ako najlepší koláč starej 
mamy ma ponára do raja. Nedokázala som sa od nich odtrhnúť, no čas bol prísnejší ako samotný výstup, a tak 
sme pokračovali ďalej. 
 Vietor ľahko ohýbal napoly opadané vetvy starých smrekov. Vôňa ich dreva mi pripomenula, prečo ich 
túžim chrániť, prečo sa stále vraciam do hôr a prečo na jar každému stromu poďakujem za jeho prítomnosť. 
Odrazu som zbadala horskú lúčku, ležiacu pod strmým kopčiskom. V duchu som sa modlila, aby to miesto 
bola Beňuška. Nebola. Malá lúčka sa sotva vyrovnala tomu, čo malo prísť po nej. Po takmer hodinovom 
ťahaní ubolených nôh sa spoza stromov vynorila chatka. Moja zvláštna vlastnosť sa opäť ozvala. Musela som 
ju preskúmať. Tatko sa so spokojným pocitom usmieval a fotil, ako škúlim do každého okna poznačeného 
ťažkým prachom rokov plných rôznych zážitkov. Keď som konečne naplnila miesto v duši, tatko ukázal rukou 
smerom ku strmadline. V duchu som preklínala svoju túžbu ísť hore. Toto je daň za to. Potiahla som si plný 
dúšok čistého vzduchu a pustila sa zdolať ďalšiu prekážku. Konečne. Po chvíli som odhodila batoh a otvorila 
som oči dokorán. To, čo som v tej chvíli zbadala, mi vyrazilo celý môj zadychčaný dych. Myslela som, že 
som stratila všetky zmysly, no nebolo to tak. Naozaj tam bolo dokonalé ticho, ktoré sa odrážalo od každého 
stromu či kúska trávy. Svetlo zaplavilo celú horskú lúku, rovnako ako moju dušu. Neverila som, že na svete 
ešte existuje také krásne miesto, ktoré je takmer nedotknuté človekom. Túžila som padnúť na trávu a zaspať. 
Chcela som, aby ten čas nikdy neskončil.  
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Každý z nás začal mať iné záujmy, avšak ja som vytrvala pri športe. Keď prišli moje prvé preteky a všade 
naokolo som videla veľkých cudzích ľudí, bála som sa ako ešte nikdy. Toto bola jedna z mojich prvých 
veľkých prekážok, ktorú som musela absolvovať,  ak som sa chcela prebojovať ďalej. Nakoniec to nebolo také 
zlé, no zistila som, že ak chcem byť dobrá a chcem sa podobať svojej sestre, musím  začať na sebe makať. Po 
čase si ma všimol jéj tréner a bolo rozhodnuté .
 „Táňa, máš talent, tak ho rozvíjaj.“ Postupne som sa začala zlepšovať, čo ma však stálo veľa tvrdej 
práce a času. Mojou hlavnou disciplínou sa stal skok do výšky. Je to super pocit, keď sa snažíte prekonávať 
sami seba, čo i len o centimeter  a vyhrať. Spomínam si, ako som po prvýkrát stála s medailou na hrudi na stu-
pienku víťazov. Bol to pre mňa rozhodujúci moment, kedy som si povedala: „ Jedného dňa budem najlepšia!“ 
Ale táto disciplína so sebou prináša  aj sklamania a smútok. Z takýchto chvíľ sa však treba poučiť, pousmiať 
sa nad nimi, rýchlo na nich zabudnúť a ísť ďalej s tým, že nabudúce to bude lepšie.
 Tým, že som trávila viac času na štadióne a v telocvični, zanedbávala som školu. No vďaka môjmu 
anjelovi  strážnemu, mojej skvelej a trpezlivej mamine, som to všetko nakoniec  zvládala. Aj keď som musela 
obetovať  ďalšiu z vecí, ktorá mi je najbližšia,  a to kamaráti. Vraj už od mala som chcela byť veľký športovec 
a v slohovej práci Moje plány do budúcnosti som vyslovila odvážnu vetu: „Chcem reprezentovať  svoju kra-
jinu na olympijských  hrách.“ Aby som sa aspoň čiastočne priblížila k tomu snu, prestúpila som na športové 
gymnázium v Lopeji,  kde som mala vytvorené veľmi dobré podmienky na trénovanie.  Popri športe som si 
rozšírila obzor v geografií, cudzích jazykoch,  no hlavne v samostatnosti  a dospelosti. Už od prvého ročníka 
strednej školy, nás naši učitelia pripravovali na prvú veľkú „skúšku dospelosti  - maturitu.“ Maturitná skúška  
má za úlohu otestovať naše schopnosti a overiť našu pripravenosť na vysoké školy. Táto ďalšia dôležitá 
prekážka a kapitola môjho života sa nenávratne a nezastaviteľne blíži  a chýli ku koncu. No všetko raz končí. 
Teším sa na ďalšiu etapu svojho života, ktorá je zatiaľ pre mňa ešte nepoznaná. Pre niekoho dospelosť  zna-
mená dosiahnuť osemnásť rokov, môcť si robiť, čo sa mi zapáči, no pre mňa dospelosť znamená byť rozumný 
a inteligentný, mať schopnosť postarať sa či už o seba  alebo aj o ostatných, niesť zodpovednosť za svoje 
rozhodnutia, či už boli správne alebo nesprávne ...
 K úplnej dospelosti mi toho ešte veľa chýba. No pracujem na sebe, učím sa, aj keď viem, že táto cesta 
je ešte pridlhá, ale som zvedavá, čo  prinesie.
          Tatiana Dunajská (IV.G) 
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Lopejík

Otec sa pýta syna, ktorý sa práve vrátil
z maturity, ako bolo.
”Vieš, oci, celá maturita prebiehala pobožne.”
”A to akože ako?”
”To vieš, skúšajúci bol v čiernom, ja som bol v 
čiernom. On položil otázku, ja som sa prežehnal. Ja 
som odpovedal, on sa prežehnal.”

V škole: 
- Máš domácu? 
- Hej. 
- Tak nalej! 

Stretnutie maturantov po piatich rokoch:
- A ako sa majú naši ostatní spolužiaci? Tí, ktorí 
neprišli?
- Stano a Jožo sa oženili. Ostatní sa majú dobre.

Aký je rozdiel  medzi maturantom a maturantkou?
Maturant so štvorkami spôsobí menej vzrušenia ako 
maturantka so štvorkami.

Profesor na prednáške hovorí študentom: 
- Keby ste vy tam vzadu boli ticho, tak ako tí upros-
tred, čo lúštia krížovky, mohli by tí vpredu pokojne 
spať.

Vzdychne si študent pred maturitnou skúškou:
- Ach, keby sme tak boli na Mesiaci.
- A to už prečo? - pýta sa ho priateľ.
- Lebo na Mesiaci je všetko 6-krát ľahšie.

Maturitné vtipy


