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Milý čitateľ,

zrodilo sa posledné číslo časopisu Lopejík 

v školskom roku 2011/2012. Prišlo na svet 

len kvôli tebe, drahý čitateľ a súčasť rodiny 

oboch škôl.

 Neúprosne a rýchlo sa blíži čas od-

dychu a letných radovánok.  Každý z nás 

má množstvo plánov, kam nasmeruje svoje 

kroky počas najkrajších dní v roku študenta aj 

učiteľa.

 Zaprajme si spoločne, aby nám 

počasie prialo, aby nás dobrá nálada neob-

chádzala, aby sme sršali úsmevom a láskou, 

pretože budeme môcť byť intenzívnejšie s 

našimi drahými.

 Čaká nás voda, turistika, rybačka, 

hubačka, niekoho aj brigáda v snahe zmyslu-
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plne stráviť voľné chvíle, niekoho čakajú vnúčatá, deti, súrodenci či bratranci a sesternice.

 Nepremárnime žiadnu voľnú chvíľu darobným premýšľaním o negatívnych veciach. Buďme blízki 

svojim blízkym, buďme viac ľuďmi ako inokedy a načerpajme sily do ďalšieho školského roka 2012/2013. 

Bude totiž určite náročný, ale iba natoľko, nakoľko si jeho ťarchu pripustíme.

 Krásne letné dni praje svojim čitateľom redakcia časopisu Lopejík.
-red-
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Obhajoby projektov

Na Súkromnom gymnáziu Železiarne Podbrezová sa 4. 
júna 2012 konali obhajoby ročníkových prác tretiakov. 
V poradí druhý ročník  bol mimoriadne zaujímavý na 
nezvyčajné témy. Organizácia týchto ročníkových prác je 
založená na presnom časovom harmonograme. Celý pro-
ces začína hneď na začiatku tretieho ročníka (v septembri 
– októbri), kedy si každý tretiak vyberá jednu z mnohých 
vypísaných tém. Témy vyhlasujú učitelia konkrétnych 
predmetov a snažia sa o to, aby boli zamerané na prax 
alebo región a aby témy prechádzali viacerými oblasťami 
života. Celý tretí ročník môžu žiaci zhromažďovať ma-
teriál a podklady pre svoju prácu. Počas ústnych maturit-
ných skúšok (máj) dokončujú svoje práce tak, aby každá 
dodržiavala istú štruktúru, odbornú úroveň vyjadrovania 

a formálnu stránku. Odovzdané ročníkové práce, zviazané v hrebeňovej väzbe, každý žiak odovzdá svojmu 
konzultantovi, učiteľovi, ktorý tému vypísal. V júni nasleduje obhajoba prác, ktorú žiak robí pred komisiou. 
Výsledkom je známka, vyplývajúca z posúdenia práce a obhajoby. Samotné obhajoby sú krásnou udalosťou v 
živote školy, môže sa na ne prísť pozrieť ktokoľvek, sú totiž verejnosti otvorené.
Žiak takto už počas tretieho ročníka získa mnoho skúseností s prácou s odbornou literatúrou, s písaním 
odborného textu a s jeho obhajobou. Po zhodnotení druhého ročníka tohto ročníkového projektu musíme 
skonštatovať, že to má pre tretiakov a budúcich maturantov mimoriadne veľký význam a osobnostný prínos.
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Anketa k projektovému dňu
Na projektový týždeň som sa tešila, pretože sa chys-
tám na vysokú školu a toto bola pre mňa najlepšia 
skúsenosť. Vyskúšala som si prípravu na tvorbu 
bakalárskej, resp. diplomovej práce a aj to, aké je 
obhajovať svoju prácu. Verím, že mi tento projekt 
pomôže lepšie zvládnuť stres pri maturitnej skúške. 

Dominika Kyselicová III.H

Ja osobne si myslím, že projektový týždeň je dobrá 
vec, lebo nás to pripraví na vysokú školu, keďže tam 
takéto práce budeme musieť robiť neustále. Je dobré, 
že si sami môžeme vybrať tému a že nám ju neurčia 
dopredu.

Nora Rudnayová III.H

Podľa môjho názoru je táto školská aktivita pre 
študentov užitočná a som si istý, že skúsenosti, ktoré 
študenti získali počas tejto práce, využijú aj v budú-

com štúdiu na vysokých školách. Na obhajobu svojho 
vlastného projektu som sa tešil. Bola to príležitosť 
porozprávať ostatným, čo som zistil.

Andrej Vágner III.H

Mám skvelý pocit, že som to zvládla, čomu by som 
ešte pre dvoma týždňami nebola uverila. Obhajobu 
som si užila aj napriek stresu, pretože ma moja téma 
zaujímala a vedela som o nej veľa. Z obhajob ostat-
ných spolužiakov som sa dozvedela mnoho zaujíma-
vých vecí z rôznych oblastí. Podľa mňa to bola do 
budúcna veľmi užitočná skúsenosť, najmä vzhľadom 
na vysokú školu. Zopakovala by som si to zas.

Júlia Auxtová, III.H

Tvorba projektov a ich následná obhajoba nám do 
budúcnosti dáva aspoň čiastočnú predstavu o písaní 
prác na vysokej škole. Aj keď požiadavky našich prác 
neboli až také náročné, s akými sa stretneme neskôr, 
uvedomili sme si časovú náročnosť tvorby odbornej 
práce. Len zozbierať informácie z rôznych zdrojov 
zabralo samo osebe veľa námahy a času. Následné 
naštudovanie už ani nehovoriac. Mnohí, ktorí zaned-
bali prípravu a na svojich prácach začali pracovať 
na poslednú chvíľu, nemohli ani dosiahnuť dobrú 
kvalitu a následnú dobrú známku. Nie každý však má 
voľného času ako ostatní a je zaťažený o niečo viac. 
Avšak ani to nebol taký veľký problém a všetko sa 
dalo zvládnuť na výbornú.

Marián Škultéty, III.H
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Interview s J. Albertym,

majstrom odborného výcviku na SSOŠH ŽP.

Ľudia majú pocit, že učíte už od nepamäti. Ako to je?

Je to pravda. Do podniku som nastúpil po 

základnej vojenskej službe v roku 1972, keď 

sa spustila ťaháreň 1 (v apríli), do prevádzky 

Energetika (TE). Tam som pracoval 16 rokov 

ako opravár meracích prístrojov. Keď sa 

na učilišti  vytvoril nový odbor mechanik - 

elektrotechnik (1987), prešiel som na podnet 

bývalého riaditeľa Samuela Rosiara na učilište 

a odvtedy tu až po dnes pracujem ako majster 

odborného výcviku. Do školy som nastúpil s 

dohodou práce na štyri roky, no a sami vidíte, 

že sa z nich stalo dobrých 24 rokov. Ešte 

musím skonštatovať, že som jediný majster, 

ktorý odolal invázii Piesočanov po roku 1996.

Ako ste sa vlastne k elektrike dostali? Bol to osud?

Nebol to osud. Na ZŠ ma bavila elektronika a 

zvieratká. Rozhodoval som sa medzi elektro-

nikou a lesníctvom. Zvíťazila elektronika.

Máte radi odbor, ktorý učíte? Skúste sa nám 

z neho vyznať.

Mám. Dennodenne sa v odbore vzdelávam a 

sledujem nové poznatky. Bez toho sa práca 

majstra odborného výcviku nedá vykonávať.

Aké výhody vidíte v tom, že žiaci majú 

umožnené vykonávať prax priamo na 

prevádzke ŽP?

Výhody sú nesmierne. Každý žiak sa presne 

dozvie a naučí sa prakticky všetko to, čo ho 

v ŽP na pracovnej pozícii čaká. Takáto pred-

príprava mladých ľudí má ešte ďalšiu výhodu, 
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že mladý človek nemusí po škole strácať ďalšie dni a roky preškoľovaním, resp. doučením sa praktických 

činností ale že môže okamžite nastúpiť do výrobného procesu.

Čo vravíte na absolútny boom informačných a 
komunikačných technológií v súčasnom svete?
Boom je dobrý, ale v niektorých prípadoch sú žiaci 
tak „zchaosení“, že nevedia ani malú násobilku. Prak-
tické veci, ktoré v elektronike treba, mládež zabúda.

Uľahčili výpočtové systémy človeku život v 21. 
storočí?
Áno, podporujem a využívam ich. Netreba však 
zabúdať na osvedčené metódy výučby a na človeka. 
Praktická ukážka je dôležitejšia ako akákoľvek teo-
retická. Teória a prax musí ísť ruka v ruke.

Máte radi humor? V čom vidíte dôležitosť humoru vo vyučovacom procese?
Bez humoru sa nedá podchytiť žiakov. Samozrejme, musia byť nejaké hranice. Keď pracovať – pracovať, keď 
sa zabávať – zabávať sa.

Keby ste si ako elektrikár mali vybrať medzi elektrickou a tradičnou zubnou kefkou, akú by ste si vy-
brali?
Tradičnú! S ňou si robím, čo chcem. Podporujem síce elek-
troniku, ale čo je v ruke, to je v ruke.

Máte radi prácu so študentmi?
Mám, ale niekedy je to náročné. Rád naprávam charaktery.

Čo vás v živote kopalo častejšie, múza alebo elektrika?
Múzy mám dosť a elektrika ma pozná.

Ako budete tráviť leto 2012?
Tradične, s rodinou. Doobedu budem na MALTE a poobede 
pôjdem na KAPRY.

Čo by ste odkázali čitateľom a čitateľkám časopisu 
Lopejík?
Prajem im príjemné prežitie prázdninových dní, veľa oddychu, úsmevu a humoru. Vráťte sa v septembri plní 
sily a energie do ďalšieho školského roka.

-red-
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Futsal - Detva

Školské akcie vo fotkách

Elektrotechnik - práca v krúžku



Lopejík

9
Nielen športom je človek živý

Športová miestnosť  so spinningovými bicyklami
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Basketbal - chlapci - o pohár Rady rodičov 

Volejbalový turnaj - MIX
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Volejbal - dievčatá - o pohár Rady rodičov

Návšteva čínskeho majstra Yu Čching Tí so žiakom Marianom Laššákom
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Práca v motoristickom krúžku

Exkurzia do ŽP
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Deň narcisov

Účasť na olympiáde z telesnej výchovy
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Prednáška pre informatikov o programovaní iPhonov - Doc. RNDr. Juraj Pančík PhD.
Katedra kvantitatívnych metód a informačných systémov UMB

Beh olympijského dňa
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Naši  “frajeri”  zo zváračskej školy
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„Shopaholic“

 Stalo sa to cez letné prázdniny. Dni boli teplé a slnečné. Ces-
tovala som lietadlom s príručnou batožinou ku krstným rodičom do 
Londýna na prázdniny. Celý školský rok som sa nevedela dočkať, 
kedy už tam pôjdem na „babské nákupy“ s mojou krstnou. Finančne 
som sa zabezpečila už pred prázdninami. Hneď ako som k nim prišla, 
mala som chuť ísť sa „prejsť“ po nákupnom centre, ale zo slušnosti 
som to odložila na ďalší deň.
Po rannom prebudení som nemyslela na nič iné, len ako utratiť svoje 
úspory na šatstvo. Tak sme teda spolu s krstnou zablúdili do londýn-
skych obchodov. Kupovala som, čo mi padlo do očka, samozrejme, 
väčšinou to boli topánky. O pár dní neskôr prišli za mnou do Anglicka 
môj ocino s bratom. Mali tu obchodnú cestu. Tí mi cestou späť na 
Slovensko zobrali všetky moje „staré“ veci a aj nové, ktoré som si 
stihla nakúpiť do ich príchodu. Ostával mi približne týždeň do môjho 
odchodu domov, ale čosi sa mi v kapse zvýšilo, a to mi tĺklo v hlave. 
Neostávalo mi nič iné, len sa vybrať opäť do „môjho sveta“.
 No ani som sa nenazdala a bol posledný deň do môjho odletu 
domov. Ako každý mladý som mala chuť sa ísť zabávať. Let som 
mala ráno o 4:30. Krstní rodičia si šli na chvíľku pospať, a tak sme 
sa vybrali spolu aj s bratrancami a kamarátmi do „sveta“. Povedali 

sme si, že spať nejdeme a do rána sa budeme zabávať. Tak aj bolo! Veci som si pobalila deň vopred, aby som 
bola nachystaná, keď vstanú krstní. Nadránom kamaráti odišli domov. Chýlilo sa k 3-tej hodine, krstní rodičia 
už boli nachystaní a ja tiež. Obula som si do lietadla veľmi „pohodlnú“ obuv - lodičky. Čas nás súril, preto 
sme sa museli ponáhľať. Akonáhle sme dorazili, vybrala som sa rýchlo na letisko, aby som stihla lietadlo. 
Krstní rodičia šli naspäť domov. Avšak v spätnej letenke som mala zakúpenú iba príručnú batožinu. Keď som 
sa dostala cez všetky kontroly, nakoniec ma zastavila pri vstupe do lietadla jedna anglicky hovoriaca pani, 
ktorá ma poprosila, aby som si odvážila príručnú batožinu. Batožina mi presahovala cca 5kg. Pani si pýtala 
odo mňa zálohu 35 libier, ktoré som však v peňaženke nenašla, keďže som všetko minula. Do odletu lietadla 
som mala asi 5 minút. Rýchlo som volala našim domov, aby s tým niečo urobili, no márne. Otec mi povedal, 
aby som na letisku nechala kabelku alebo príručný kufor. No nemohla som!!! Mala som tam nové topánky, 
oblečenie. Predsa taký „poklad“ som tam nechať nemohla!!! Neostávalo mi nič iné, ako zrušiť let. Tak sa aj 
stalo. Krstní sa museli po mňa vrátiť späť na letisko, a tak som ostala u nich o týždeň dlhšie. Ocino bol síce 
trochu rozčúlený, ale potom ho to prešlo a musel mi nanovo kúpiť spiatočnú letenku, ale už aj s batožinou. O 
týždeň som letela na Slovensko, a tentokrát som prišla v poriadku bez žiadnych prekážok. 
 Prázdniny u krstných rodičov mi priniesli veľa zážitkov a rada si na nich zaspomínam, no dúfam, že sa 
mi to už nestane. Teším sa na ďalšie nákupy...

I. Bartošová (II.H)Tvorba textu v 3H
Ich spomienkam zbožne vykopal jej hrob,
položil družku doň
potom  seba ostrým chladom
nežne všetko hrobom zasypal, 
Vznikol vlnami slabosťou vrúcnymi slovami ďakoval mu 
v dumách,
Ktorý vládal
krokmi zašiel do chalúpky.
Plával stareckým duchu života,
Vzápätí vetrom obetoval šťastie 
Veľké šaty mu láskou zhodil 
Za zemou spamätal sa
Len čo vošiel do brehu chladu začal plávať
Zápasil lunavou nad ťarbavými dravými pórmi tela.
Dlho plával neďaleko brehu,
ako náprotivnému do vody jazera.

***
Deň šumí z tvojich úst
Záludným teplom po tvojej chvíli 
Odpusť mi tie slzy
Mám tušej vidieť nádej
Si ten vietor v roklinách 
Ostrú stíši snách plné kríž
Plaché tváre , odpusťte 
Tvoj rozvzlykaný hlas ktorý,
Hreje toľko úst tvojich horkých dlaní, 
musela ústa tvojich slov. 
Hoci tasí jak môj jak, 
Zlíže čepeľ zmyslov. Tepe stud! 
Oheň povie ti: „ mám penu v lebke “ 
Pravdivejší je ten, kto rozvíril boje nádeje .



Lopejík

17

Moja a naša škola
V škole v Lopeji je detí ako smetí. Je nám tam fajne, lebo sme dostávali pekelné stroje. Učia nás samé mladé 
učiteľky sťa zrelé jabĺčka. Každý deň tu tvrdo makáme ako hraboše. Snažíme sa pochytať všetky tie jednotky, 
ktoré je tak ťažké chytiť. Ale prináša to svoje ovocie. No tie päťky nie je také ťažké chytiť, idú na vás ako 
komáre. Pani kuchárky nám vždy navaria nebíčko v papuľke. No a takýto drsný život je v našej skole každý 
deň, no povedzte, čo je lepšie ako škola, v ktorej je “furt” nuda ako v base?!

Maroš  Vais (I.H)

Škola 
Škola to je veda, pri ktorej sa nič nedá.
Vkročíme do nej nevedomky, vyjdeme z nej potajomky.
Učiť sa nám nelení, všetko sa tam zelení.
Každý pozná svoju školu, akú to tam robí zlobu.
Úlohy a písomky, zvládame my s výskokmi.

Dávid Popper (II.H)

V objatí mohutných stromov, ako vysoké skalnaté bralá v horách, stojí naša škola. Majestátna budova na kop-
ci akoby znázorňovala ťažkú cestu k nášmu vzdelaniu. Deň za dňom stúpame po nekončiacich sa schodíkoch, 
naukladaných ako slová vo vete, kde má každé svoje miesto. Chodby ako bludisko sú plné hluku, smiechu i 
obáv. Rušné ako ulice kdesi v meste.
Múry má silné ako ten najmohutnejší strom a chladné ako hladina jesennej vody. Keď ich však pošteklia zlaté 
lúče slnka, prebudia v nich pôvab ako na usmiatej tvári. V zime sú jej múry ako spiaca princezná pod bielou 
prikrývkou, nehybné a nepostrehnuteľné. Cez ťažkú bránu sem prichádzajú žiaci ako mravčeky do mrave-
niska. Hoc prinášajú len svoju šikovnosť, odchádzajú s múdrosťou.

Karolína Rochovská (I.H)

Obrázok Karolíny Rochovskej
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Obrázok K. Rochovskej
Láska
Niet nad lepší pocit, než je pocit lásky,
myslíš len na jedno, netrápia ťa vrásky.
Láska spája ľudí, no vie však aj zabolieť,
preto treba byť opatrný a nenechať sa ošalieť.

  Prejavy lyrického ducha

Niet nad pekné chvíle, s osobou ktorú ľúbiš,
cítiš sa tak šťastný, nad ničím nesmútiš.
  Láska je ten pocit, ktorý srdce potrebuje,
    keď ho láskou naplníš, hneď vie, pre koho bije.

Jaroslav Matula (II.H)
 Si ako sen
Si ako kvapka rosy na mojej dlani,
 si ako vánok, čo fúkol mi na ňu.
  Si ako slnko na mojej tvári,
   ako ten vánok, čo horkosť mi zráža.
     Si ako more, nebo i zem,
     tá tvoja vôňa je sladšia než sen.

***

Sklamanie
Bol krásny slnečný deň,
zdalo sa mi, akoby to bol len sen.

Len ja a ty, bolo to krásne,
bolo to náhle a plné vášne.

Chcela som, aby to bolo navždy,
no všetko krásne sa raz stratí.

Keď si odišiel, ostalo len prázdno,
bez teba to už nie je ono.

Pýtam sa sama seba, prečo to skončilo?
Naozaj sa to stať muselo?

Cítim sa hrozne, keď ťa vidím s ňou...
Snažím sa bojovať so smútkom a ľútosťou.

Niekedy je to ťažšie, niekedy ľahšie,
je to vždy než ja silnejšie.

Až teraz som pochopila,
čo som stratila.

Bol si mojím všetkým,
ale už nikdy to nevrátim.

Buď šťastný aspoň ty,
a nech ti to dlho vydrží.

Nikola Žabková (II.H)

              Anjel
             Chcela by som byť anjelom,
          a spolu s vtákmi vzlietnuť k slnku bližšie.
         Zaspievala by som jemne pieseň,
         ktorú na tele ucítiš.
       V tej piesni by stálo,
   že stačí tak málo
   a ty vzlietneš so mnou
   hore do oblakov.

Iveta Bartošová (II.H)
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Život
Škola to je potvora,
hľadím na ňu ešte aj z dvora.

Bývam rovno pod školou,
každý deň sa vídam s tou potvorou.

Nerada tam chodím,
načo zabíjať čas učením?

Radšej budem športovať,
a volejbalom si zarábať.

Ihrisko, lopta, to je môj svet,
po škole letím tam hneď.

Šortky, tielko, kolenačky,
už mi chýbajú len spoluhráčky.

S nimi svoj čas trávim,
všetko preto spravím.

Nikola Žabková (II.H)

Priateľ
Priateľ je ten, kto pri tebe vždy stojí,
so všetkým ti pomáha, tvoje rany hojí.
Dobrého priateľa treba si strážiť,
navzájom si pomáhať a taktiež sa aj vážiť,

     Láska, to je dar
Láska je cit,
ktorý nenahradíš ničím,
ale na rozchod,
sa vždy nájde veľa príčin.

Je to ten cit,
ktorý každý z nás musí cítiť,
ak keď si si všetkým istý,
vždy sa môžeš zmýliť.

Priateľstvo
Priateľstvo je to,
čo každý z nás potrebuje,
ale aj silné puto,
sa často opotrebuje.

Vo vnútri dúfaj,
že priateľ neskrýva masku,
možno, že v ňom nájdeš životnú lásku.

Spoznáme nové miesta.
Drobec, tak poďme, je čas.

Kristián Schwarzbacher (II.H)Láska je poézia života
Nie je to iba o sexe
Mám chuť písať o tebe
Ty si sladká
A ja som k tomu pridal korenie
Spravím ti čo len chceš
Raňajky do postele
Ráno sa prebudiť a vieš
Že nie je to len sen

Znesiem ti modré z neba
Nechcem nič okrem teba
Poď vezmem ťa do sveta
V ktorom je možné lietať
Kde prejdem po skle bez rán
Do mora odnesiem nás

Michal Mikloško (II.H)

O láske
Si ako z nebies dar,
pri pohľade na tvoju tvár,
cítim sa zvláštne,
ukrývaš mnoho tajomstiev,
všetko je tak krásne.

O priateľstve
Vždy, keď treba, ruku mi podáš,
sú to už roky, čo ma poznáš,
si môj skvelý kamarát,
naozaj, mám ťa rád.
Priateľstvo, na život a na smrť,
v mojom srdci zaberáš veľkú časť.

Patrik Varl (II.H)

život bez priateľov neviem si predstaviť,
oni sú ochotní aj mojim problémom
čelom sa postaviť.
Viem, že keď mi bude najhoršie,
mám pri sebe ľudí, ktorí za to stoja,
a aj keď mi nie je najveselšie, oni sú istota moja.

Patrik Varl (II.H)
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Dávid Holec (I.H)
Prvé slovo
Nežné a sladké od mliečka
Je prvé slovo človeka
Má jednoduchú výslovnosť
No dá to práce dosť
Kým nešikovné detské ústa
To mile slovo nevyslovia
A začnú volať: Mama, mama!
Nastane vtedy radosť neslýchná

Daniel Michalčík (I.H)
Mama

Spokojnosť v domácnosti
Je u nej denným hosťom
A dôvera s úprimnosťou
Tým najdrahším skvostom.

Večer ruky zloží v lono
Neboja sa práce.
S veľkou láskou a dôverou
Preberú nás znova ráno.

Neboj sa
Neboj sa mama o syna,
Keď vyrastie,
Príde si po neho iná,
A hrdo si ho odvedie.

Neboj sa mama o syna,
Nepôjdu ďaleko.
Veď tvoja ruka je brána,
Potrebuje ju ako obľúbené 
jablko.

Vďaka
Detskú vďačnosť nenahradí
Ani tisíc milých slov
Múdrosť našich predkov radí
Váž si mamu ba i oboch rodičov
Viem, že sa vďačnosti,
sotva dosť nájde
Za roky radosti ba vo chvíli každej
Za roky lásky
Za šťastie dopriate
Príjmi dvanásteho
Kyticu vďaky

Maroš Vais (I.H)
Leto
Olá olá,
leto volá.
Olá olá zas,
leto volá nás.

Leto leto leto,
už nech je to.
Leto leto zas,
volám na sto ráz.

Mama
Mama sa smeje zas,
že som typas.
Mama mi zakývla,
A s úsmevom prikývla.

Ty si typas synku,
jak krištáľ na prstienku.
Ja viem mamko moja,
to sa hádam zahoja.

Samuel Škultéty (I.H)
Krásne leto
leto prišlo zas, 
tešíme sa naň zas,
znova to bude pekný rok, 
budeme s ním držať krok. 

Žiadny dážď nám to neprekazí,
zo zmrzliny máme zubné kazy,
vonku vtáčik šteboce,
po tráve behajú mravce.

Mama 
moja mamka, mamička, 
má ružové líčka, 
ružičku jej podarujem, 
ona povie ďakujem, 

radosť zo mňa bude mať,
nebude ma chcieť za nič dať,
nenapadá ma nič viac.
Poviem jej len, mám ťa rád 
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Karolína Rochovská (I.H)
Pre teba
Precestujem celý svet
A budem hľadať jediný kvet
Čo vyjadril by vďaku za to
Že mi svietiš v nočnej tme
Že si tu vždy pri mne.

Letný vánok
Letný vánok rozhojdal lupienok

Maličkej čerešne a jej spomienok
Teraz nesie sa dolu

Vo vánku rozpráva príbeh stromu.

Ako vždy v plnej kráse vstával
A s rannou rosou na lístkoch sa hrával

Ako mu vtáčiky do ucha štebotali
A v noci hviezdy nad ním sa ligotali

V povetrí nesie sa príbeh stromu
A končí sa ten malého lupienka.

Ktorý vánok stromu ukradol
A on maličký sám k zemi padol.

Martin Ťažký (I.H)
Tatrička
Tatrička ty moja láska si,
Pri tebe sa cítim v bezpečí.
Všetky kopce spolu zdoláme,
Stotridsaťosmičku my máme.

Tatrička je veľmo peknučká,
Červená a ešte bielučká
Dve delá ona na sebe má,
Nezdolaný kopec nepozná.

Zapnem predok a uzavierku,
Netreba mi ani frajerku.
Veď to vraví aj náš veliteľ,
Žena je náš veľký nepriateľ.

A my máme takú techniku,
Tatru, Trambus a aj Áviu.
Všetko slúži len na dobrú vec,
O tom vám už povie bratranec.

Zbadal som ju pred kinom
Zbadal som ju pred kinom,
Dlhé vlasy jej zakrývali úzky driek.
Stála pod červeným dáždnikom,
Na ktorý padalo tisíc trblietavých kvapiek.

V najťažšej chvíli vždy si tu bola
Tvoj úsmev aj môj strach zdolá
Bez teba nie som tu sama
Ďakujem ti mama.

Tvoja láska, súcit, neha
Darujem ti kúsok neba
Darujem ti nočnú hviezdu jasnú
Na zemi nemáme takú krásku
Ružu ani iný kvet.

Odčiniť sa to už nedá,
Ostáva mi v srdci tieň.
A do života dobrá rada.
Vždy buď sám sebou
a hovor pravdu len.
Lásku, ktorú v srdci cítiš,
Aj keď ju niekedy
po rokoch stretnem, 
Bolesť je stále veľká.

Pouličné lampy vrhali zvláštny tieň,
Je ešte krajšia ako bola predtým.
Chcel by som s ňou stráviť každý deň
A necítiť sa odvrhnutým.
Spravil som chybu, teraz to viem.

Obrázok K. Rochovskej
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Anekdoty o slovenských spisovateľoch

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

***
Jedno ráno pripálil rubár z Bacúcha k Zechenterovi
Jedno ráno pripálil rubár z Bacúcha k Zechenterovi. Líce zapuchnuté, hlas premenený: bolel ho zub. Zechenter vzal 
klieštiky a začal klopať na zuby. Keď prišiel na boľavé miesto, pacient zareve:
„To, to, to je, len ho von!“ Lekár chytí hlavu, chmatne zub: „Jaj, bysťu!“ a zub vyfrkol za opasok. Spokojne si odkašľúc, 
pacient si vymýval podanou vodou a octom ústa. Po chvíli, keď už krv zastala, Zechenter sa opýta, či ho už nebolí. 
Smraští tvárou a celkom určite povie, že veru ho ten susedný bolí, ten tiež musí von. Po dlhšom vyjednávaní i druhý zub 
šiel von za prvým, oba boli deravé. Po umývaní pacient zase len opakoval, že ho ešte i tretí vedľa toho druhého trhá, aby 
mu lekár i ten vytiahol. Zechenter sa nechcel na to dať, i vyhnal pacienta, ale keď sa ten vrátil a ďalej domŕzal, konečne 
mu kázal sadnúť. Pacient zase obligátne zreval a tretí zub obligátne vyletel. Nasledovalo vymývanie a Zechenter sa na-
hnevane spýtal, či je už teraz dosť. Bacúšan, utrúc si zpakruky ústa, zavolá celkom ľahostajne: „Ba, pevne to len predsa 
bol ten prvý!“
Zechenter bol zadivený, ale nemohol sa smiechu zdržať: „Nuž ale, sto striel sa do teba páralo, nuž či ti to bolo treba, há, 
tri zuby dať trhať!?“ Pacient, chystajúc sa k odchodu, celkom spokojne odvetí: „Ach, nuž aspoň nemusím preto druhý 
raz prísť.“

***
Jozef Kúdelka, katolícky farár v Čiernom Hronci, bol veľkým milovníkom vína
Jozef Kúdelka, katolícky farár v Čiernom Hronci, bol človek pohostinný, dobrosrdečný, vtipom a rozmarom na ďaleko 
známy. Nebol priateľom etikety; čo mal na jazyku, to bez obalu povedal. Kuchárku mal starú Moravanku Terezel, ale on 
ju volal „Der Esel“; kočiša mal dlhší čas „Andresel“, toho zas prekrstil na „Anderesel“. Vína bol veľkým milovníkom 
a vody sa stránil, hoci tam z ruly znamenitá prúdila. Keď sa raz pri stole cudzí pán bol zmienil o dobrote hrončianskej 
vody, Kúdelka pokojne odvetil, že on veru nevie, aká je, lebo za 13 rokov, čo tam úraduje, ešte jej nepil, keďže je tej 
mienky, že vodu len teľce pijú a po nej klufty (drevo, štiepance) plavia. Keď mu raz Dr. G. K. Zechenter predpísal horkú 
vodu, on i tú len s vínom miešanú píjaval.

***
Raz na Ondreja boli v Brezne u Zechentera jeho okolití známi
Keď raz na Ondreja, počas výročitého jarmoku, boli v Brezne u Zechentera jeho okolití známi v plnom počte zídení, les-
ný Imro Harzer sa opýtal Kúdelku, v karty sa hrajúceho, či si víno s vodou rozkáže. Ten mu bez rozmýšľania odpovedal: 

„Áno — ale vodu doma piť budem.“ Pravda, 
nepil jej ani doma.

***
Keď sa farár so Zechenterom a kaplánovým 
otcom hral v karty...
Keď sa farár so Zechenterom a kaplánovým 
otcom hral v karty, kaplán stál opodiaľ, hľadiac 
Zechenterovi do karát a radiac mu, z čoho ten 
súdil, že sa v hre znamenito vyzná. Pozorujúc 
to Kúdelka, podotkol, prečo taký výtečný kartár 
nesadne a nehrá. Gramantík vážne odpovedal:
„Ja som sa sem neprišiel v karty hrať, ale Božie 
slovo rozširovať.“
Farár mrdol nosom: „Ja stačím oboje.“

                        
Zdroj: Dr. Ján V. Ormis: Zo života slovenského. Liptovský Sv. Mikuláš: Tranoscius, 1933. 
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  Jazykové okienko

Zavírusovaný či za-
vírený počítač?
V jazykovej praxi 
sa na pomenovanie 
počítača napadnutého 
počítačovým vírusom 
používajú slovné spoje-
nia zavírusovaný počítač 
a zavírený počítač. Prí-
davné meno zavírený 
je utvorené od slovesa 
zavíriť, ktoré nesúvisí 

so slovom vírus, ale má význam „začať víriť alebo 
krátky čas víriť, t. j. vykonávať vírivý pohyb“. Keďže 
sa podstatné meno vírus skloňuje so zachovaním kon-
cového -us, napríklad bez vírusu, rozličné vírusy, aj v 
odvodených slovách sa slabika -us- zachováva. Tak 
je to v prídavnom mene vírusový, ale aj v slovese 
zavírusovať a v trpnom príčastí, resp. v prídavnom 
mene zavírusovaný. Preto počítač, ktorý je napadnutý 
počítačovým vírusom, správne nazývame zavíruso-
vaný počítač.

***
Upiecť do zlata, do zlatista, nie do zlatova

V receptoch uverejňovaných v tlači alebo v iných 
médiách sa často môžeme stretnúť s výrazom do 
zlatova, napr. upiecť do zlatova, opečený do zla-
tova, opražiť cibuľku do zlatova. Výraz do zlatova 
nepatrí do slovnej zásoby slovenčiny a do prejavov 
našich gazdiniek a kuchárov sa dostáva z českých re-
ceptov. V češtine totiž majú nielen výraz do zlatova, 
ale aj prídavné meno zlatový, s ktorým výraz do zla-
tova súvisí. Slovenským ekvivalentom českého prí-
davného mena zlatový sú prídavné mená zlatý alebo 
zlatistý. Namiesto výrazu do zlatova je v slovenčine 
náležité používať výrazy do zlata alebo do zlatista, 
teda upiecť do zlata či do zlatista, opečený do zlata či 
do zlatista, opražiť cibuľku do zlata alebo do zlatista.

***
Zato – za to

Má sa výraz zato sa písať spolu ako jedno slovo, alebo 
ako dve slová? Tento výraz sa môže písať spolu ako 
jedno slovo, ale aj osobitne ako dve slová, pravda, 
každá z podôb má iný význam. Výraz zato písaný sp-
olu ako jedno slovo je príslovka, ktorou sa odkazuje 
na vedľajšiu vetu, a je synonymný s príslovkou preto, 
napr. Prišiel som zato, aby sme sa dohodli. Okrem 
toho je to aj priraďovacia spojka, napr. Nové auto vy-
zerá menej športovo, zato je elegantnejšie. Výraz za 
to písaný ako dve slová je spojením predložky za a 
ukazovacieho zámena to, napr. On za to nemôže, čo 
sa stalo. – Za to [t. j. za nejakú vec] si zaplatil veľmi 
veľa.

***

9-jamkové ihrisko
Istý poslucháč sa nás spýtal, ako má napísať zložené 
prídavné meno deväťjamkový v slovnom spojení 
deväťjamkové ihrisko používanom pri golfe, ak 
prvú časť tohto zloženého prídavného mena nechce 
napísať slovom, ale číslicou. Teda či má číslicu 9 
napísať osobitne, či ju má napísať spolu bez medz-
ery s druhou časťou slova, alebo ju má napísať s 
pomlčkou, t. j. s dlhšou vodorovnou čiaročkou a s 
medzerou pred pomlčkou a za pomlčkou. Ani jeden 
zo spôsobov zapísania zloženého prídavného mena s 
číslicou v prvej časti, ktoré sme spomínali, však nie je 
správny. Zložené prídavné mená, v ktorých prvej časti 
je číslovka zapísaná číslicou, v slovenčine píšeme so 
spojovníkom, t. j. s kratšou vodorovnou čiaročkou 
medzi číslicou a druhou časťou slova, ktorá sa píše 
bez medzier. Tak je to aj v zloženom prídavnom mene 
9-jamkový.

***
Elektronická pošta a pravopis

Pri sledovaní elektronickej pošty adresovanej 
inštitúciám si môžeme všimnúť, že mnohí pisatelia 
nemajú jasno v tom, ako písať mejly. V komunikácii 
prostredníctvom elektronickej pošty s inštitúciou, ak 
od nej očakávame nejakú informáciu, mali by sme 
rešpektovať základné pravidlá písomnej komunikácie, 
ako sú oslovenie alebo aspoň pozdrav na začiatku 
mejlu a záverečná formula, ako je napr. predložkové 
spojenie S pozdravom, a napokon podpis, teda krstné 
meno a priezvisko. Nestačí iba krstné meno. Okrem 
toho by sme mali rešpektovať aj základné pravopisné 
pravidlá, ako sú písanie veľkého začiatočného písme-
na v oslovení či pozdrave a, pravdaže, aj každú vetu 
by sme mali začať s veľkým začiatočným písmenom 
a vetu zakončiť bodkou.

***
Schéma – schematický, téma – tematický

Niektorí používatelia slovenčiny majú problémy s 
náležitým utvorením a písaním prídavného mena 
od podstatných mien schéma a téma. V prídavnom 
mene vyslovujú a píšu  dlhé é, ako je to v podstatnom 
mene, teda schématický a tématický. Môžeme sa o 
tom presvedčiť aj na internetových stránkach. V spi-
sovnej slovenčine však pred príponou -atický nastáva 
striedanie dlhej samohlásky za krátku. Správne podo-
by uvedených prídavných mien sú s krátkou samoh-
láskou e, schematický, tematický, napr. schematický 
pohľad, schematická značka, schematické zná-
zornenie, tematický plán, tematický zájazd, tematická 
mapa, tematická inšpekcia.

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas
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Hudba v hororoch

 Pozeráte horory? Je to jeden z najpopulárnejších žánrov v súčasnosti. Ako by aj nebol, keď ide hlavne 
o zábavu. I keď o pokleslú zábavu, lebo horor má vyvolať strach a negatívne emócie a je nutne poznamenať, 
že k tomu využíva veľmi zaujímavé a premyslené rozprávacie postupy. Teda aspoň tie lepšie filmy to tak robia. 
Napokon, filmový horor je viac o forme než o obsahu. Nie je veľmi dôležite, „čo“ rozprávame, ale „ako“ to 
rozprávame. Veď tie isté príbehy sa adaptujú znovu a znovu a snažia sa vyľakať ďalšie generácie divákov. A 
ako tu už býva, aj z tohto žánru vzišli prelomové diela.
  Venujme sa len hudbe a ostatné výrazové prostriedky nechajme bokom. Filmovej hudbe to dlho trvalo, 
než ju najlepší skladatelia povýšili len z obyčajnej kulisy na plnohodnotnú filmovú zložku. Veď je to práve 
hudba, ktorá najlepším hororom pomohla vytvoriť tú správnu atmosféru, klamať divákov alebo ich vystrašiť. 
Bohužiaľ, to posledné je dnes najdôležitejšie. Dnešná hororová produkcia beží ako na páse, a tak sa len niekedy 

podarí vytvoriť skutočne dobrú hudbu. Dnešné „normy“ udávajú, že keď 
na plátne nastane hrôzostrašný výjav, musí sa ozvať náhly, mimoriadne 
hlasný, kakofonický zvuk orchestra. Alebo len hlasný zvukový efekt. Di-
váka potom vytrhne zo sedačky. Každý sa zľakne a kto hovorí opak, tak 
klame. Je to úplne prirodzená nervová reakcia na ten okamžitý hlasný 
zvuk. Nanešťastie, väčšina tvorcov sa spolieha na takéto beznápadité a 
prvoplánové ľakačky a na nejakú väčšiu invenciu, budovanie atmosféry 
či neustáleho napätia zabúdajú. A keď si skúsite pustiť takúto hudbu, tak 
zistíte, že okrem tej kakofónie a náhlych sláčikových výpadov tam už nič 
viac nie je. Takto sa dobrý horor nerobí. Na druhej strane pri vhodných 

podmienkach a dostatku času a peňazí na orchester dokáže skladateľ vytvoriť melodickú a prepracovanú 
hudbu. Hudbu, ktorá bude postavená na premyslenej výstavbe hudobných motívov a na práci s nimi. Takou 
hudbou sa môže pýšiť film Drakula z roku 1992. Wojciech Kilar zložil veľmi štylizovanú hudbu. Áno, aj ona 
mal za úlohu strašiť. No napísal aj niekoľko skvelých melodických motívov a vďaka veľkému orchestru a 
zborovému spevu ich podal veľkolepo a goticky. A práve tú mrazivú, strašidelnú, gotickú atmosféru je cítiť 
takpovediac z každej noty. Vytvoril tak ekvivalent k obrazu a s jeho pomocou sa režisérovi podarilo natočiť 
esteticky opojný, gotický horor. O jeho kvalitách by sa dalo diskutovať, ale štýlovosť sa mu uprieť nedá.
 Presuňme sa o 13 rokov skôr. Votrelec mal oživiť žáner sci-fi hororov, ktoré 
prevládali v 50. rokoch. Príbeh pojednáva o záhadnom mimozemskom monštre, 
ktoré sa kvôli nešťastnej nehode dostane na palubu vesmírnej lode. Následne s 
ním musí posádka bojovať. Je to komorný príbeh. Odohráva sa len v priestoroch 
vesmírneho plavidla. Skladateľ Jerry Goldsmith nepotreboval veľký orchester lebo 
film si nevyžadoval epickú hudbu. Vydal sa odlišným smerom ako jeho kolegovia. 
Hudba je výrazne avantgardná. Nenájdeme v nej veľa melódií. Pracuje hlavne s 
najpodivnejšími zvukmi, aké dokázal orchester s pomocou elektroniky vydať a 
navzájom ich kombinuje. Sústreďuje sa na atmosféru a v scénach strašenia orches-
ter mlčí. Votrelec je napriek tomu mrazivý horor, hudba v ňom funguje spoľahlivo. 
Nie všetko sa dá počúvať aj samostatne, no je to ukážka inovatívneho prístupu ku 
žánru a dnes si nikto nevie predstaviť Votrelca bez Goldsmithovej hudby.
 A teraz jeden z najinšpiratívnejších kúskov v dejinách filmovej hudby. Je 

ním Psycho Alfréda Hitchcocka. Mohli by sme polemizovať nad 
tým, či je to horor alebo thriler, ale o to tu nejde. Tieto dva žánre 
sú si aj tak podobné. Využívajú rovnaké prvky, ako napr. napätie a 
konkrétne Psycho je veľkou inšpiráciou a vzorom pre oba žánre. 
Hudbu k Psychu zložil Hitchcockov dvorný skladateľ Bernard 
Hermman. Využil len malý sláčikový orchester. Už úvodný motív 
sa stal ikonickým. V rovnakom duchu sa nesie aj zvyšok. Pomáha 
filmu vyvolávať pocity nervozity, skľúčenia a strachu. Doslova 
manipuluje s divákom. Dokonale reflektuje to, čo sa deje na plátne. 
Ide o dielo tak legendárne a kultové, že dnešní skladatelia sa ne-
taja inšpiráciou a s obľubou ho napodobujú. Isté ozveny zo Psycha 

mohli pozornejší diváci - poslucháči počuť v horore Nebojte sa tmy z minulého roku. O niečo skôr to bol zase 
thriler Znamenia, v ktorom sa objavili typické Hermmanovské postupy.
 Nahrávanie veľkej hudby pre film nie je lacná záležitosť. Orchester je drahý a je to časovo obmedzené 
(zvyčajne 6 týždňov). Avšak tí dobrí vedia vytvoriť kvalitné diela. Deje sa to len občas. Zvyčajne sa jedná o 
veľmi pomalé, atmosférické nahrávky bez výraznejších motívov. Vzoprieť sa konvenciám býva ťažké. Ale tie 
najlepšie diela v hororovej filmovej hudbe môžu byť rovnako precítené a osobné ako tie najlepšie kompozície 
pre veľké drámy. A ponúkajú minimálne rovnaký estetický zážitok.

Ján Kubanda (IV. H)
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Interview s Ing. P. Flaškom, učiteľom na SSOŠH ŽP
Máte radi odbor, ktorý učíte? Vyznajte sa nám z neho.
Automatizačnú techniku som začal študovať na SPŠ Stro-
jníckej v Martine a Brezne a v jej štúdiu som pokračoval na 
Elektrotechnickej fakulte SVŠT v Bratislave. Vždy ma ten- to 
odbor zaujímal,  veď dnes sa s ním stretávame prakticky 
na každom kroku.

Dlhé roky ste pracovali vo výrobnom podniku na 
Piesku. Pomohla vám táto prax pri napĺňaní výchov-
no-vzdelávacieho procesu?
Po skončení vysokej školy som pracoval skoro 20 rokov 
v Strojárňach Piesok, kde som sa stretol s modernou tech-
nikou ako skúšobný technik. Aby som mohol plniť úlohy 
mi zverené, musel som sa vyznať v strojárstve, elektro-
technike a výpočtovej technike - prakticky som sa stal me-
chatronikom, o čom som vtedy ale ešte nevedel. 

Skúste nám priblížiť úroveň vybavenia odborných učební pre elektroodbory.
V učebniach máme programy a systémy, ktoré žiakom umožňujú simulovať riešenie elektrických obvodov. Ďalej 
máme meracie prístroje, ktoré namerané hodnoty exportujú do Excelu a tie môžu žiaci ďalej spracovávať na počítači. 
Na vyučovanie riadenia technických systémov používame 
PLC automaty SIEMENS. 

Máte radi prácu so študentmi?
Externe som začal učiť už v roku 1988 na priemyslovke v 
Brezne. Mám rád horehronské deti, sú úprimné. 

Čo vravíte na absolútny boom informačných a 
komunikačných technológií v súčasnom svete?
Uľahčujú ľuďom život. Množstvo informácií, ktoré sa valí 
na nás, robí však študentom niekedy problémy.

Uľahčili výpočtové systémy človeku život v 21. storočí?
Áno.

Skúste porovnať dva svety – vaše detstvo a súčasnosť.
V mojom detstve bol svet konzervatívny, pokojný. Riadil sa stáročiami overenými pravidlami, neboli také výdo-
bytky techniky ako počítače, mobily, internet...  Dnešný svet je hektický, často sa menia zákony. Zdá sa mi, že ľudia 
už nemajú na seba a svojich blízkych toľko času ako voľakedy. 

Ako sa v jednom človeku môže spojiť elektrikár a hudobník?
Je to asi dané geneticky. Zdedili sme to aj so starším 
bratom po otcovi, ktorý bol výborný elektrikár aj hu-
dobník.

Ako budete tráviť leto 2012?
Budem robiť rekonštrukciu bytu a samozrejme že si 
oddýchnem aj na dovolenke niekde na Slovensku.

Čo by ste odkázali čitateľom a čitateľkám časopisu 
Lopejík?
Aby ich štúdium na našich školách bavilo. Keďže sa 
blížia prázdniny, nech si dobre oddýchnu od školy, 
aby v septembri mohli úspešne začať nasávať nové 
vedomosti, ktoré sa im v ďalšom živote určite zídu.

-red-
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Kaligram

R. Sedliačiková, M. Žabková, M. Vlčková, L. Kolajová



Lopejík

27

Optické klamy

Je to polárny medveď alebo tuleň?
Máte radi radšej ženy alebo saxafonistov?

Ktorý vojak 
je najvyšší? 
(radšej si to 
preverte pravít-
kom)

Hádanka
Koza, vlk a kapusta
Roľník sa vracia z trhu, kde kúpil kozu, mladého vlka a kapustu. Na ceste domov sa musí preplaviť cez rieku. 

Jeho loďka je malá, a preto môže na ňu so sebou vziať iba jednu z troch vecí. Na brehu nemôžu zostať koza 

a kapusta (pretože by ju koza zjedla), ani koza s vlkom (pretože by ho koza pohrýzla). Ako dostane všetko na 

druhý breh (bez ujmy)? 

Riešenie
Vezme kozu, prevezie ju. Vráti sa, vezme kapustu, prevezie, vyloží, naloží kozu a vráti sa s ňou na pôvodný breh, 
vyloží, naloží vlka, odvezie na druhý breh a vráti sa pre kozu.
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Ponúkame vám ďalšiu osemsmerovku, v ktorej je 12 priezvisk žiakov I. H triedy. 

Príjemné hľadanie.
Zoznam žiakov z osemsmerovky v 2. čísle tohtoročného Lopejíka: Citterberg, Čerňanová, Dekret, Hlásnik, 
Kánová, Vágner, Vlčková, Žabková, Auxtová, Bubelíny, Rudnayová


