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Milý čitateľ,

prichádza k tebe posledné číslo časopisu 

Lopejík v školskom roku 2012/2013. celá 

redakcia ho tvorila len a  len kvôli tebe, 

drahý čitateľ. Pevne veríme, že ti bude v 

prázdninových dňoch dobrým spoločníkom a 

príjemným priateľom.
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darobným premýšľaním o negatívnych a zbytočných veciach. Buďme blízki svojim blízkym, buďme viac 

ľuďmi ako inokedy a načerpajme sily do ďalšieho školského roka 2013/2014. Bude totiž určite náročný, ale 

iba natoľko, nakoľko si jeho ťarchu pripustíme.

 Krásne letné dni praje svojim čitateľom redakcia časopisu Lopejík.

 Rýchlosťou letnej búrky prichádza čas 

oddychu a prázdninových chvíľ.  Každý z vás 

má určite množstvo plánov, kam nasmeru-

je svoje kroky počas najkrajších dní v roku 

študenta aj učiteľa.

 Zaprajme si preto spoločne, aby 

nám počasie prialo, aby nás dobrá nálada 

neopúšťala, aby sme všetci sršali úsme-

vom a láskou, pretože budeme môcť byť 

intenzívnejšie s našimi blízkymi a priateľmi.

 Čaká nás voda, turistika, rybačka, 

hubačka, niekoho aj brigáda v snahe zmys-

luplne stráviť voľné chvíle, niekoho čakajú 

vnúčatá, deti, súrodenci či bratranci a sester-

nice. Nepremárnime žiadnu voľnú chvíľu 
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Obhajoby projektov

 Na Súkromnom gymnáziu Železiarne Podbrezová sa 11. júna 2013 ko-
nali obhajoby ročníkových prác tretiakov. V poradí tretí ročník  bol mimo-
riadne zaujímavý na nezvyčajné témy. Organizácia týchto ročníkových prác 
je založená na presnom časovom harmonograme. Celý proces začína hneď 
na začiatku tretieho ročníka (v septembri – októbri), kedy si každý tretiak 
vyberá jednu z mnohých vypísaných tém. Témy vyhlasujú učitelia konkrét-
nych 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 materiál a podklady pre svoju prácu. Počas ústnych matu-
ritných skúšok (máj) dokončujú svoje práce tak, aby každá dodržiavala istú 
štruktúru, odbornú úroveň 
vyjadrovania a formál-
nu 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 ob-
hajoby. Samotné obhajoby sú krásnou udalosťou v živote 
školy, môže sa na ne prísť pozrieť ktokoľvek, sú totiž verej-
nosti 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 
tretieho ročníka tohto ročníkového projektu musíme skonštatovať, že to má pre tretiakov a budúcich maturan-
tov mimoriadne veľký význam a osobnostný prínos.                                                                           S. Štulajterová

Anketa k projektovému dňu
 Môj osobný postoj k projek-
tovému týždňu je v konečnom 
hľadisku kladný. Po vybratí témy 
boli moje pocity pokojné, vedel 
som, že, keď  to zvládla kopa ľudí 
predo mnou, zvládnem to aj ja. Pri 
robení projektu však nastali „prob-
lémy“. Nešlo o zlý výber  témy, ale 
skôr o moju lenivosť pustiť sa do 
práce. 

 Keď som sa však presvedčil a pustil sa do toho, 
po chvíli sa moja nechuť vytratila a projekt som dokončil. 
Prezentovanie pred ľuďmi bolo zo začiatku trochu stresu-
júce, no keď sa na to pozriem dnes, s odstupom času, viem, 
že mi to celkom pomohlo. Pomohlo najmä vo vyjadrovaní 
a prezentovaní. Moje prezentácie už nie sú len čítanie z 
tabule.
 Tento nápad pedagógov hodnotím kladne, pretože 
som sa naučil nové informácie o danej téme a tiež som si 
vyskúšal prezentovanie pred ľuďmi na vlastnej koži, čo sa 
mi určite zíde na vysokej škole.

J. Matula
***    ***    ***

Moje dojmy z projektového týždňa by som zhodnotila na 

obdobie plné stresu. Neviem, či to 
vnímam iba ja takto, ale môžem 
povedať, že to bola aj moja nová 
skúsenosť, keďže som obhajovala 
svoj projekt pred komisiou. Pre 
mňa táto skúsenosť je užitočná, len 
človek, keď je pod veľkým stre-
som, tak nie vždy to dopadne ako 
by chcel.  Takáto skúsenosť  je fajn, 
pokiaľ človek ide ďalej na VŠ, 

pretože s takýmto niečím sa tam človek stretne často. Zas 
naopak pre niektorých to bola „záťaž“, ktorú im v budú-
com povolaní netreba. Ja osobne by som tento projekt 
neznámkovala známkou na konci roka ako jednu známku, 
ale nejakým iným spôsobom a ten už nechám na vás...

I. Bartošová
***    ***    ***

 Projektový týždeň som bral ako povinnosť, ktorú 
si musím splniť. Zo začiatku sa mi do toho veľmi nechcelo, 
ale po určitom čase som sa „zažral“ do témy a išlo to v 
podstate samo. Projektový týždeň bola dobrá skúsenosť 
pre každého jedného zúčastneného, priblížili sme si, ako 
budeme pracovať na vysokých školách.

K. Schwarzbacher
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Mladý chalan (horor)
 Bol pekný slnečný deň. Mladý  chalan, ktorého nikto nemal rád, si po-
vedal, že sa pôjde prejsť na prechádzku so svojím psom niekam do lesa. Cha-
lan to bol veľmi tichý, nekonfl iktný ale neobľúbený. Na ľudí pôsobil ako to-
tálny lúzer. Útla postava, mastné čierne vlasy a tvár plná vyrážok z neho robili 
odpudzovač pre ženy, z čoho mal často depresie, a preto sa chodil prechádzať do 
lesa. Tam našiel pokoj, mier a pohodu.
 V tento deň sa však stalo niečo, čo nikto nečakal. Ako stále, keď bol v 
lese, dal si pôvodnú trasu popri veľkom smreku, ktorý sa týčil v strede lesa a 
mal ukážkovo rozkonárené konáre. Cesta ďalej viedla malinčím, ktoré bolo ako 
koberec rozrastené po zemi a plné lahodných bobúľ. Keď sa dostal na svoju 
obľúbenú čistinku uprostred lesa, všade bolo ticho. Všetko vyzeralo normálne, tak si sadol doprostred čistinky 
a obdivoval prírodu. Všade naokolo boli len stromy, vyzeralo to, akoby bol zavretý v klietke. Tráva bola sý-
tozelená a pekne voňala. Zdobili ju rôzne lúčne kvety rôznych farieb. Všade naokolo bolo ticho, strašidelné 
ticho ako v hororových fi lmoch a príbehoch. Zrazu niečo prasklo. Chlapec sa zľakol, myslel si, že prechádza 
nejaké zviera, tak hlasno zakričal, aby odišlo. Zrazu tam niečo prasklo znovu. Vtedy už ho zalial chladný pot a 
strach. Nevedel, čo sa deje. Pes niečo zavetril a  rozutekal sa smerom k tomu. Po pár minútach bolo počuť len 
psí vzlykot a nárek. Keď chlapec pribehol k svojmu psovi, pes bol celý krvavý a zomieral. Chlapca sa zmoc-
nila panika. Rozutekal sa preč s plačom. Ako utekal, nedával si pozor pod nohy a zakopol o peň. Padol na zem 
a zrazu začul ako praskajú konáre. Ležal, nehýbal sa. Obzrel sa okolo, no žiadneho tvora nevidel. Postavil sa 
a utekal smerom von z lesa. Už videl koniec lesa, lúku a domy.
 Myslel si, že sa zachránil. Lenže to bol omyl. Zrazu pred neho zo stromov skočilo monštrum, pri-
pomínajúce vlka a bez náznaku útoku sa mu zahryzlo do krku a odhryzlo mu hlavu. Telo potom odvlieklo 
do lesa. Ľudia po ňom vyhlásili pátranie, no ani po týždni nenašli žiadnu stopu. Na pohrebe pochovali iba 
prázdnu truhlu bez tela. A tak sa skončil príbeh o chlapcovi, ktorého nikto nemal rád.

Adam Kvietok (I.H)

 V pondelok poobede,  keď som skončila v škole, som šla pešo do Podbrezovej 
na autobus. Stála som na prechode, keď prechádzal kamión plný tovaru a oproti 
osobné auto. Ani neviem, ako sa to stalo a boli v sebe. Osobné auto červenej farby 
značky Fiat bolo odtlačené do priekopy a zdemolované. Kamión zelenej farby bol 
mierne poškodený. V posádke osobného auta bol našťastie len sám šofér.  
 Spolu s občanmi sme pribehli a snažili sme sa pomôcť, zavolali sme pomoc 
na číslo 112. Skúsení ľudia zo zdravotníctva nám radili, čo máme robiť. Keď sme 
pribehli k červenému autu, dvere sa nedali otvoriť, ten pán tam bol zaklesnutý, a 
tak neostávalo nič len čakať na pomoc. Bol celý krvavý, stenal od bolestí. Najhoršie 

bolo, že sme mu nemohli pomôcť. Vodič kamiónu nemal na tele ani škrabanček. Po niekoľkých minútach prišli 
záchranári, hasiči, policajti a s nimi aj záchranársky vrtuľník. Hasiči začali vystrihovať vodiča z červeného 
auta, išlo im to veľmi pomaly. Policajti spisovali zápisnicu. Po trištvrte hodiny vyslobodili vodiča z červeného 
auta, pohľad naňho bol strašný. Naložili ho do vrtuľníka a leteli do Rooseveltovej nemocnice v Banskej By-
strici. Prišla odťahová služba. Policajti boli ochotní a odviezli ma domov. Celá som sa ešte triasla.
 Na druhý deň ráno cestou do školy som z autobusu pozerala cez okno. Značky, ktoré tam boli, boli 
poškodené, všade boli ešte pozostatky z vozidla. V mojej hlave lietali otázky typu: „Žije vôbec šofér červeného 
auta?“, na ktoré odpoveď tak skoro nedostanem.  Možno ďalšia skúsenosť, zážitok, pre niekoho trauma. 

Gabriela Turňová (I.H)

Nehoda
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Interview s J. Molčanom,

majstrom odborného výcviku na SSOŠH ŽP – odbor elektrika - silnoprúd.

1. Ako ste sa vlastne k elektrike dostali?
Moje prvé zoznámenie sa s elektrotechnikou bolo 
na základnej škole na hodinách fyziky. Zapájali sme 
tam jednoduché obvody napájané najprv z batérie 
neskoršie z transformátora. Zaujalo ma to natoľko, 
že som si postupne aj doma zapájal rôzne obvody. 
Zo zakúpených objímok, žiaroviek a vodičov 
som zhotovil aj osvetlenie na vianočný stromček. 
V organizácii „Zväzarm“ som sa zoznámil aj s 
rádioamatérčinou. Po skončení základnej školy 
som študoval v OU odbor prevádzkový elek-
tromontér.

2. Čo to je ten silnoprúd? Niektorí čitatelia časopisu Lopejík určite nevedia, o čo ide.
Ja to vnímam tak, že silnoprúdari sa zaoberajú elektrickými rozvodmi, elektrickými zariadeniami, trakciou. 
Typickým je napríklad elektrikár, ktorý vám príde domov zapojiť zásuvku. A slaboprúd beriem ako elek-
troniku - elektronické súčiastky, výpočtovú techniku, audiotechniku a iné nesilové odbory. Iná defi nícia – 
slaboprúd je, keď ťa to uškvarí, ale niečo z teba ostane. A silnoprúd je, keď sa to, čo z teba zostane, dá akurát 
tak pozametať.

3. Pomáhate doma s opravou elektrických spotrebičov, resp. výmenou žiarovky.
Nielen doma ale aj celej rodine, známym, susedom.

4. Oplatí sa v súčasnosti 
opravovať zariadenia typu te-
levízor, monitor, tlačiareň...?
Oplatí sa, pokiaľ náklady na opra-
vu nebudú väčšie ako v dnešnej 
dobe stojí nový spotrebič. Tiež 
rozhoduje vek spotrebiča.

5. Máte radi odbor, ktorý učíte? 
Skúste sa nám z neho vyznať.
Elektrotechniku mám rád, či už je 
to silnoprúd alebo slaboprúd. Je to 
odbor, kde si človek musí neustále 
dopĺňať informácie. Vývoj tu na-
preduje neskutočne rýchlo. Či už 
je to v domácich spotrebičoch, au-
tomobiloch, v prenose informácií.
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6. Ako dlho pôsobíte na  SSOŠH ŽP a kde ste pôsobili predtým?
Povolanie majstra odborného výcviku som začal robiť v roku 1992 na SOU strojárskom na Piesku, ktoré sa v 
roku 1996 zlúčilo s SOUH Podbrezová. Od roku 2003 to bolo do roku 2008 SOU ŽP. A dnes je to SSOŠH ŽP. 
Tak už to robím 21 rokov.

7. Aké výhody vidíte v tom, že žiaci majú umožnené vykonávať prax priamo na prevádzke ŽP?
Pokiaľ zostanú pracovať v ŽP, je výho-
dou pre nich to, že poznajú prostredie, 
prevádzky aj pracovníkov, s ktorými 
prišli počas praxe do kontaktu. Rozhodu-
júce ale je, či budú zamestnaní v odbore, 
v ktorom aj maturovali.

8. Čo vravíte na absolútny boom 
informačných a komunikačných tech-
nológií v súčasnom svete?
Čítal som takú informáciu, že do roku 
2015 má byť podľa odhadov voľných 
až 900 000 pracovných miest v oblasti 
informačných a komunikačných tech-
nológií. Toto môže pomôcť riešiť vysokú 
nezamestnanosť mladých aj na Sloven-
sku.

9. Uľahčili výpočtové systémy človeku 
život v 21. storočí?
V 21. storočí, v ktorom žijeme, sa 
výpočtová technika využíva v každej 
oblasti, na ktorú si len spomenieme. Sú 
ňou riadené a kontrolované obrovské 
priemyselné kolosy, ale aj malé, zdanlivo 
jednoduché procesy. Počítače odštartovali 
technologickú revolúciu, ktorá výrazne 
ovplyvnila všetky odvetvia ľudskej činnosti. Sám vlastním počítač už 8 rokov.

10. Okrem elektrikárčiny máte určite aj iné záľuby, môžete sa s nami o nich podeliť?
Bývam v rodinnom dome a tam človek využije toľko záľub a profesií, že ani nepostrehnem, ako ubehol deň.

11. Máte radi prácu so študentmi?
Práca so študentmi ma baví, hlavne, keď vidím aj na nich záujem o danú profesiu.

redakcia časopisu ďakuje za rozhovor
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Milí študenti,
ako iste viete, na našej škole sa dňa 8.4.2013 organizovala beseda s pánom 
Ing. Romanom Hakenom, ktorý je členom Európskeho hospodárskeho a 
sociálneho výboru, konkrétne pôsobí v skupine č. III, ktorá sa zaoberá 
rôznymi záujmami ako poľnohospodárstvo, rozvoj vidieka a životného 
prostredia. Ako jediná škola na Slovensku sme boli vybraní reprezentovať 
záujmy Slovenska v Bruseli. Vybraní boli traja žiaci: Patrik Varl (III.H), 
Simona Štulajterová (III.H), Ján Straka (III.G).
 Na spoločnej besede nám pán Ing. Roman Haken ukázal sídlo Európ-
skeho parlamentu v Bruseli a priblížil nám viac jeho prácu a zameranie. 
Počas prezentácie rozšíril tému o I. skupinu (zamestnávatelia) a II. skupinu 
(zamestnanci). Ku koncu besedy sme si dali menšiu aktivitku a podľa tried 
sme sa rozdelili do I., II. a III. skupiny. Každá skupina mala usporiadať 12 
priorít od najsilnejšej po najslabšiu. Tri ďalšie priority si každá skupina 
navrhla zvlášť. 12 priorít bolo vopred navrhnutých európskymi poslancami, 
3 zvyšné priority boli určené pre nás študentov, aby sme mohli vyjadriť 
v l a s t n ý 
názor a 
aby sme 
tak trošku 

inšpirovali európskych poslancov k lepšiemu 
rozvoju Európy. 
 Tešíme sa na návštevu Bruselu a Európ-
skeho parlamentu a dúfame, že aspoň jedna z 
našich navrhnutých priorít bude odhlasovaná a 
poslaná na rokovanie.

N. Žabková

Beseda
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  Ako jediná škola na Slovensku sme boli vybraní do Bruselu zastupovať 
Slovensko v Európskom parlamente a diskutovať danú problematiku v Európe. 
Našou úlohou bolo vymyslieť tri priority, ktoré sa neskôr diskutovali a vybrali 
do fi nálnej pätnástky. Naše, bohužiaľ, neprešli, no nezúfali sme. Dňa 18.4.2013 
sme leteli z Viedne do Bruselu. Na miesto sme 
dorazili o šiestej večer a boli sme všetci veľmi-
veľmi unavení z cesty, no na recepcií sme stá-
li ďalších dvadsať minút, než sme dostali našu 
izbu. Rýchlo sme si museli ísť zhodiť veci do 
izby a ísť naspäť dole. Čakali vraj na nás dole, no 
na recepcii sme stáli ďalšiu polhodinku a čakali 

na druhých.
 Do desiatej večer sme boli v parlamente, kde sme dokopy nerobili nič 
zaujímavé. Na hotelovú izbu sme prišli okolo pol jedenástej a ráno sme o šiestej 
vstávali na raňajky a šli späť do parlamentu, kde sme diskutovali všetky pri-
ority pre lepšiu Európu. Páčilo sa mi, že v skupinách sme boli so študentmi 
ziných krajín Európskej únie, pretože každý deň nemáte možnosť byť v jednej 
miestnosti s ľuďmi so všetkých 27 štátov našej Únie.  S prioritami sme skončili 
niečo po pol šiestej a boli sme veľmi unavení a chceli sme si oddýchnuť, no ne-
dovolili nám to, tak sme museli ísť na disko, ktoré sa konalo pre všetkých. Boli 
sme tam do pol jedenástej a keď sme si konečne ľahli spať, bola skoro polnoc a 
hluk na chodbách, ktorý vám nedovolil spať.
 Ráno sme vstávali o pol šiestej, aby sme stihli autobus na letisko, ktorý 
sme tak či tak museli hľadať asi päť minút, no nakoniec sme ho našli a cestovali 
na letisko. V sobotu večer sme boli konečne doma, hladní a unavení. Mali sme 
radosť, že sme konečne doma a môžeme si oddýchnuť. 

Simona Štulajterová III.H

Aktivity v Bruseli
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Školské akcie vo fotografi ách

Slávik Horehronia

Prednáška -  obrábanie, 6.6.2013
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Výchovný koncert, 22.3.2013

Deň narcisov, 12.4.2013 Prednáška z fi nančnej gramotnosti
Ing. Ján Štofi ra - Informačné centrum Bratislava



12

Lopejík

 V rámci projektu generations @school zorganizovali 
naše školy dve veľmi zaujímavé podujatia, ktorých cieľom 
bolo nadviazať spoluprácu so staršou generáciou, priblížiť sa 
ich svetu a vytvoriť priestor, aby nahliadli do života dnešného 
študenta.

 Dňa 29. apríla 
zavítali študenti 
a učitelia SSOŠH 
ŽP a SG ŽP do 
priestorov Den-
ného centra 

Prameň pri Mestskom úrade v Brezne a potešili jeho členov 
kultúrnym programom. Stretnutie sa nieslo vo veľmi priateľskom 
duchu,  spoločne sme si zaspievali aj zatancovali na ľudovú nôtu. 
 Vo štvrtok 13. júna sa otvorili brány SSOŠH ŽP a SG ŽP 
pre sedemnástich breznianskych dôchodcov. Hneď po príchode 
zasadli do školských lavíc a zúčastnili sa dvoch vyučovacích hodín spolu s našimi študentmi. Vyskúšali si 

interaktívne tabule, nazreli do učebníc a zošitov, oboznámili sa 
s novými metódami vyučovania. Ich prítomnosť oživila a sprí-
jemnila vyučovanie, ktoré  obohatili aj svojimi vedomosťami. 
Pri prehliadke škôl mali možnosť nahliadnuť do učební, tried 
a dielní odborného výcviku, vyskúšali si posilňovacie stroje 
aj golfový trenažér. Neobišli ani školskú jedáleň, v ktorej 
si vychutnali obed. Počas besedy so študentmi spomína-
li na svoje žiacke časy, predstavili svoje aktivity v Dennom 
centre, priniesli množstvo krásnych výrobkov a prispeli aj 
„občerstvením“ v podobe slaninky, cibule a chleba. 

  Dúfame, že naša spolupráca s Prameňom prinesie ešte 
množstvo podobných vydarených a veselých akcií.

interaktívne tabule, nazreli do učebníc a zošitov, oboznámili sa 
s novými metódami vyučovania. Ich prítomnosť oživila a sprí-
jemnila vyučovanie, ktoré  obohatili aj svojimi vedomosťami. 
Pri prehliadke škôl mali možnosť nahliadnuť do učební, tried 
a dielní odborného výcviku, vyskúšali si posilňovacie stroje 
aj golfový trenažér. Neobišli ani školskú jedáleň, v ktorej 
si vychutnali obed. Počas besedy so študentmi spomína-
li na svoje žiacke časy, predstavili svoje aktivity v Dennom 
centre, priniesli množstvo krásnych výrobkov a prispeli aj 
„občerstvením“ v podobe slaninky, cibule a chleba. 
 Dúfame, že naša spolupráca s Prameňom prinesie ešte 

M. Gregušová
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Cena ministra hospodárstva SR
pre SSOŠH ŽP a Železiarne Podbrezová a.s. 

Dňa 18.4.2013 bol na výstavisku Agrokomplex v Nitre otvorený 21. ročník 
celoštátnej prezentačnej výstavy výrobkov žiakov stredných odborných škôl „Mladý 
tvorca 2013“. Cieľom výstavy bolo spropagovať stredoškolské odborné vzdelávanie 
a predstaviť zástupcom podnikateľských subjektov a širokej verejnosti výsledky na-
dobudnutých odborných vedomostí a získaných praktických zručností žiakov stredných 
odborných škôl a zároveň inšpirovať žiakov základných škôl a ich rodičov pri výbere 
budúceho povolania. 
 Zároveň sa uskutočnilo vyhodnotenie súťaže o Cenu ministra hospodárstva SR 
„Najlepšia spolupráca strednej odbornej školy so zamestnávateľskou sférou pri prí-
prave žiakov pre odvetvia v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR za školský rok 

2011/2012“. 
 Naša škola podala projekt na 
základe propozícií súťaže. V súťažnom 
projekte sme uviedli všetky zmluvy uza-
tvorené medzi našou školou a ŽP a.s. o 
spolupráci pri príprave žiakov, popísali 
sme spoluprácu so ŽP a.s. v rôznych 
oblastiach.
 Ústredná hodnotiaca komisia 
z 11 súťažných projektov určila ako 
najlepšiu spoluprácu Strednej odbornej 
školy strojníckej, Kysucké Nové mesto 
so spoločnosťou INA Kysuce a.s. Na 
druhom mieste bola spolupráca Súkrom-
nej strednej odbornej školy hutníckej 
Železiarní Podbrezová so spoločnosťou 
Železiarne Podbrezová a.s. a na treťom 

mieste skončil projekt spolupráce Strednej odbornej školy elektrotechnickej v Trnave so spoločnosťou Sam-
sung Elektronics Slovakia s.r.o. v Galante. Ceny víťazom súťaže odovzdal štátny tajomník ministerstva hos-
podárstva SR Dušan Petrík a prezident Združenia automobilového priemyslu SR Jaroslav Holeček. Riaditeľka 
SSOŠH ŽP Ing. Anna Pavlusová a personálna riaditeľka ŽP a.s. Ing. Mária Niklová osobne prevzali cenu, a 
to diplomy, pohár a notebook. Po vlaňajšom čestnom 
uznaní v tejto súťaži je získanie ceny pre nás motivá-
ciou pre ďalšie prehlbovanie spolupráce so ŽP a.s. 
 Výstava Mladý tvorca sa stala motiváciou 
nielen pre žiakov, ale aj pre pedagogických zamest-
nancov, ktorí takto prezentujú svoju odbornú a 
pedagogickú spôsobilosť. Aj preto výstava zaujíma 
významné miesto v oblasti rozvoja stredoškolského 
odborného vzdelávania. Školy na výstave predstavu-
jú a aj predávajú svoje výrobky z oblasti strojárstva, 
elektrotechniky a energetiky, drevospracujúcej výro-
by, odevov koženej galantérie, farmácie a chemickej 
výroby, sklárstva, polygrafi e a papiernictva. Nechýba-
lo tam ani zastúpenie gastronómie, cukrárenských a 
pekárenských výrobkov a poskytovanie kaderníckych 
a kozmetických služieb. 
                                                                 -red-
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KRÁSA REGIÓNU VO FOTOGRAFIÁCH

     Lenka Kolajová (exžiačka IV. H triedy) sa s vami podelí
o svoje videnie nášho krásneho HOREHRONIA.
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Duch v garáži

 Od malička bývam na Štiavničke. Za tie roky tu už mám veľa kamará-

tov, aj keď sme všetci porozdeľovaní do skupiniek. My máme tiež vlastnú 

skupinku a chodíme spolu von už asi 3 roky.

 Asi pred rokom mala kamarátka Evka 18 a keďže si spravila vodičák a 

kúpila auto, rodičia jej dali garáž, ktorá má dve poschodia. Hore mala auto 

a dole sme si spravili takú menšiu klubovňu. Máme tam gauč, stolík, kres-

lá, proste to tam vyzerá ako taká menšia obývačka. Je tam trojo dverí, za 

dverami napravo má Evka obrazy, strednými dverami sa ide hore do garáže 

a dvere naľavo boli vždy zamknuté a nikto ani nevedel, kde je od nich kľúč. 

Chodíme tam pozerať fi lmy a hrať spoločenské hry ako Activity2.

 Bolo 7. januára, keď sa to všetko stalo. Bola zima a skoro sa stmievalo, tak sme ako vždy išli do garáže 

hrať Activity, ale nemali sme ešte ani potuchy o tom, čo sa nám tam stane. Všetko bolo v poriadku, hrali a 

smia-li sme sa. Keď zrazu začalo z ničoho nič niečo pukať. Najskôr sme si mysleli, že Evkin otec zabudol 

vypnúť hore radiátor, tak sme si to nevšímali. Ale keď to praskanie neprestávalo, začali sme mať trochu strach. 

Keď sa zrazu z tých zamknutých dverí naľavo ozval zvuk, ako keby do nich práve niekto kopol. Všetci sme 

začali kričať a rýchlo sme ušli pred garáž a cez dvere sme sa pozerali, čo sa bude diať.

 Zrazu sa na sekundu vyplo svetlo a hneď sa zase zaplo. Keď sa asi päť minút nič nedialo, išli sme 

naspäť a zase sme si posadali a začali sme sa ďalej normálne rozprávať, ako keby sa nič nestalo. Po chvíli tie 

zvuky zase začali a na tých zamknutých dverách sa začala hýbať kľučka, ako keby sa niekto pokúšal dostať 

stade von. Opäť sme s krikom vybehli von pred dvere. Vtom sa rozleteli dvere napravo, kde sú uskladnené 

obrazy a najväčší obraz, ktorý bol opretý o stenu napravo sa zrazu prevaliť s buchotom na druhú stranu a dvere 

sa vtom hneď zabuchli. Dostali sme strach, zamkli sme dvere a odišli preč. Keď už sme boli asi na polceste, 

zistili sme, že sme asi zabudli vypnúť radiátor, tak sme sa museli vrátiť naspäť. 

 Keď sme otvorili dvere, neverili sme vlastným očiam. Všetok nábytok bol rozhádzaný po celej 

miestnosti, kreslá boli poprevracané, gauč taktiež, stolík bol otočený úplne inak a metla bola hodená v strede 

miestnosti. Ale najviac nás prekvapilo, že všetky troje dvere, dokonca aj tie zamknuté, od ktorých sme ani 

nemali kľúč, boli dokorán otvorené. My dievčatá sme sa strašne báli, preto sme ostali stáť pred dverami. Evka 

bola z toho strašne vystresovaná a rozplakala sa. Nikto z nás nechápal, čo sa tam stalo.

 Chlapci nabrali odvahu a rozhodli sa, že to tam idú poupratovať. Začali naprávať nábytok, tak ako bol 

predtým a zrazu sa vyplo svetlo a o chvíľu sa hneď zaplo. Ale nikto z nich ho zhasnúť nemohol, lebo všetci 

stáli aspoň 2 metre od vypínača. Rýchlo všetko povypínali a išli sme preč. Keď som prišla domov a povedala 

som to mame, najskôr si myslela, že si z nej robím srandu, ale nakoniec mi uverila a neskôr mi povedala, že 

pred niekoľkými rokmi mal tú garáž istý pán a on sa tam približne v tomto období zadusil v aute.

 Žeby duchovia naozaj existovali a on nás prišiel takto vystrašiť?

Karmen Kvietková (I.H)
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Karolína Rochovská: Dievča, čo čakalo v tme (3. časť)
 Amelia sedela na zemi učupená v kúte miestnosti. Dívalo sa na ňu ti-
sícky pohľadov a pri tom tam nik nebol. Sama čakala v tme. Svetlo zhas-
lo, ale tiché strašidelné zvuky neprestali.  Zdvihla hlavu, odhodlaná plná 
sily, vražedným pohľadom pozrela do tmy. „On sa už blíži...“ nastalo ti-
cho, postavila sa, nadýchla a tichom sa ozvalo hlasné  „Bež....!!!“  Celú 
miestnosť zaplnilo modré svetlo. Amelia padla do náručia Kapitána a ustrá-
chaná mu pozrela do očí: „Kde si toľko bol?“ drsne mu vyčítala.
 „Spomaľ kráska a sleduj...“ Kapitán vytiahol znova  novú čudnú bielu 
vecičku, teda skener a ukázal jej, prečo mala pocit, že ju tma sleduje. Tisíce 
malých prachových čiastočiek sa zvírili do obrovského húfu a vytvorili de-
sivé stvorenie s prenikavými očami. 
 „Nepozeraj sa mu priamo do očí,“ obrátil sa k nej a podal jej baterku.  
„Svetlo, boja sa svetla. Sú to Nerady.  Ak nestojíš vo svetle, zabijú ťa a vy-
sajú energiu. Ale prečo je vás len tak málo?“
„Ale Kapitán, ja som tu bola celý čas v tme.“
 Pri týchto slovách sa Kapitán úplne zdesil, odstúpil od nej dozadu. Sle-
doval ju a pokúšal sa jej pozrieť priamo do očí.
 „Tak pre toto. Amelia, Je mi to ľúto, veľmi ľúto. Ale ty nie si Amelia.“
 „Ja som Amelia, ja som...som,“   hlas sa jej zmenil a oči mala ako ľad 
„Ja som Nerada.“
 Kapitán v sebe už nemohol udržať zlosť. Jeho oči boli zrazu také, aké 
ich ešte nikdy nemal s nenávisťou voči Neradam.
 „Všetko, všetko pochopím... Ale vy ste sa previnili nielen voči dohode 
tieňového snemu, ale aj, a to je oveľa horšie, aj voči mne. Na tomto dievčati 
mi záležalo. Vy ste bezcitné beštie, ktoré túžia iba po smrti. Niečo vám po-
viem. Teraz máte vážny problém, pretože na mňa pravidlá snemu neplatia.“
Bezcitná Nerada akoby niečo po prvýkrát pocítila. Emóciu, na ktorú ne-
zabudne. Strach. A ten priniesol kapitán. Nerada, telepatický živočích, si 
vytvoril schránku z Ameliinho mŕtveho tela. Teraz mohli existovať aj vo 

svetle. A zabíjať.
 „Tak a máme vážny problém!“ veselo nadviazal komunikáciu Kaptán „Viete, kde je váš problém. Že 
vy chcete všetko, ale neurobíte pre to nič. Radšej počkáte na príležitosť, ktorá príde sama, než aby ste zdvihli 
svoje lenivé zadky a niečo so svojím životom urobili!“  Za Kapitánovým chrbtom zatiaľ niečo nenápadne 
blikalo  a on si stláčal gombíčky na skeneri.
 „Mali ste na svoju expanziu milióny rokov. Čakali ste ako prach ukryté v knihách. A čo urobíte vy? 
Pokúsite sa o ňu práve so mnou.“
 Nerady prehovorili  Ameliinim hlasom „My sme veľký národ. Sme z prastarého kmeňa Ragnaru. Keď 
si utiekol, toto dievča nám poskytlo dostatok energie na obnovu našej telepatickej siete. Bola to tvoja vina, že 
zomrela.“ Kapitán sa zatváril udivene a stále za chrbtom čosi stláčal. 
 „Ale nehovor. Netušil som, že je Amelia až taká vhodná na vašu obnovu.“
 „Vy, ľudia, sa mýlite, my Nerady sme bezchybné.“
 „Skutočne? Tak to máte problém, pretože ja nie som človek. A dám vám ešte jenu radu. Nikdy ma 
nenechajte hovoriť.“
 Nerady utíchli. Kapitán spoza chrbta vytiahol skener napojený na záložný zdroj elektriny a stlačil 
nenápadný gombíček. V tom momente sa rozsvietili všetky svetlá v miestnosti a spustili sa všetky alarmy. 
Svetlo a veľký hluk sa odrážalo od stien a oči Amelie zaplavilo svetlo. Chytila sa za hlavu a padla na zem. 
Nerady v nej kričali a bojovali. Nestihli dokončiť svoju premenu. Kapitán poslednýkrát zapol skener a všetky 
Nerady vyleteli vysoko do vzduchu. Ameliino telo ležalo bez života.  Húf Nerád sa im zvíril nad hlavami a v 
oslepujúcom svetle zanikol v prachu. Kapitán sa sklonil nad telom Amelie a prehovoril:
 „Vstávaj, ryšavka, viem, že ma počuješ,“ s úsmevom na tvári ju poklopkal po pleci. Amelia otvorila 
najprv jedno oko, skontrolovala situáciu a ladne sa postavila zo zeme.
 „Ako si vedel, že ma ešte môžeš zachrániť? Povedali ti, že som už dávno mŕtva.“
 „No, po prvé boli dosť hlúpi a zabudli na to, že mi prezradili, že si bola ich zdroj energie, takže si 

P r í b e h  n a  p o k r a č o v a n i e
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Volejbal  v Podbrezovej. 
 Športoví nadšenci, milovníci volejbalu, bývalí reprezentanti v tomto športe 
si zorganizovali  koncom roku 1981 „Horehronskú volejbalovú ligu neregistro-
vaných mužov“. Jej členom sa 1.7.1982 stal aj volejbalový klub ŽP Podbrezová. 
Jeho mužstvo bolo tvorené prevažne zamestnancami Železiarní Podbrezová. Kvalita 
súťaže bola na vysokej úrovni, nadšencov pribúdalo. 1.7.1983 sa od volejbalového 
klubu ŽP Podbrezová oddelila skupina mužov a založili si vlastný klub MIX Pod-
brezová, za ktorý hrával aj môj otec. Obidva volejbalové kluby svoje domáce zá-
pasy hrávali v telocvični na Štiavničke v Podbrezovej. Ostatní účastníci ligy boli 
mužstvá Dubovej, Brezna, Čierneho Balogu, Závadky, Banskej Bystrice, Moštenice 
a Predajnej. Súťaž bola celoročná, systémom vzájomných zápasov doma a na ihrisku 

súpera. Na konci roku sa robilo vyhodnotenie. Od roku 2003 sa reorganizoval hrací systém, pretože niektoré 
kluby zanikli. Medzi nimi aj MIX Podbrezová. Začalo sa hrať dvojkolovým systémom so záverečným turna-
jom, ktorý určil konečné poradie v súťaži. Zostali mužstvá  Brusna, Nemeckej, VK 40 Podbrezovej, Čierneho 
Balogu  a Brezna. Celá súťaž zaniká v roku 2012.
 Nie že by ubudlo nadšencov a športovcov, ale súčasne od roku 2005 vzniká nová sútaž „Horehronská 
liga zmiešaných družstiev vo volejbale“. Aj táto skutočnosť bola možno dôvodom zániku súťaže mužov. 
Mnohí hrali aj v jednej, aj v druhej lige. Na palubovku v novej súťaži v jednom mužstve nastúpujú tri ženy 
a traja muži. Hrací systém pozostáva z jesennej a jarnej časti. Po vyhodnotení výsledkov každá časť končí 
záverečným turnajom.
 Momentálne je v súťaži jedenásť mužstiev: Players, Kokava nad Rimavicou, Volley team, Vepor Ba-
log, Závadka, Tisovec, Dáke Háke, Titan, Poki team, Kembrič Valaská, Jednota. Minulý rok som sa aj ja stal 
členom jedného z tímov. Mám veľmi rád tento šport, som rád, že môžem získavať skúsenosti so staršími 
hráčmi. Mám sa ešte čo učiť.                                                                                        Miroslav Košík (I.H)

nemohla byť mŕtva  a potom bolo jasné, že telepatické presťahovanie do tvojho tela nebolo celkom dokončené.
Preto ich také veľké svetlo zabilo.“
 „Ale priznaj sa, že si sa aspoň trošku bál.“
 „Nie.“ rázne a až prirýchlo odpovedal Kapitán. „Tak poď, ryšavka, je čas ísť domov.“
 „Nie, ešte vydrž. Odkiaľ ťa poznám? Určite som ťa už videla. Ten kabát a ten priblblý výraz tváre, ten 
by som si zapamätala.“
 Kapitán dobre vedel, že sa stretol s malou Ameliou Evansovou pred 15 rokmi, ale mlčal.
 Kráčali spolu bez slova až na koniec ulice. Tam ju Kapitán chytil za plecia, sklonil k nej hlavu a 
pošepkal tajné slová. Vyskočil jej úsmev na tvári a pohľad, že práve všetko  pochopila.
 „Nevyzeráš, ako Marťan.“
 „Ja nie som z Marsu.“
 „Ale hneď mi bolo podozrivé tvoje správanie. Bolo také... mimozemské.“ zasmiala sa.
 „Amelia Evansová, tešilo ma. Možno sa zastavím niekedy, ak trafím správny čas. Veď vieš, ako to 
chodí s mimozemšťanmi.“
 Naťukal si čosi na náramku a usmial sa na rozlúčku. Amelia však ešte nechcela, aby odišiel.
 „Si časový agent?“
 No zažiarilo sa modro-oranžové svetlo, ozvalo sa praskanie a ulica zostala pustá. Kapitán nestihol 
prikývnuť alebo nie. Amélii zovrelo srdce a zostala tak sama. Práve si spomenula na svoj celý život a na to, 
čo dnes zažila. Bolo toho viac, než kedykoľvek predtým. No skôr, ako niečo stihla urobiť, začula praskanie a 
zbadala modro-oranžové svetlo. Usmiala sa od ucha k uchu, keď sa pred ňou zjavil Kapitán
 „A ešte som chcel.... Nechceš ísť so mnou?“ 
 Nepotrebovali slová, len natiahla ruku a zmenila všetko. Amelia Evansová, modro-oranžové svetlo a 
Kapitán spolu naprieč vesmírom a časom.
 „Moja rodina nebudem ... zajtra mám niečo dôležité.“
 Kapitán ešte spomenul: „Môžem cestovať časom, takže sa môžeš vrátiť aj práve teraz. A noc pred 
niečím dôležitým môže byť ako dlho chceš.“
 Svetlo, prasknutie.... tak poďme cestovať.
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DOWNHILL

 Downhill alebo zjazd je časová dis-
ciplína v horskej cyklistike zaraďovaná 
medzi extrémne športy. Je to fyzicky 
aj psychicky náročný šport. Downhill 
sa koná na tratiach so stálym klesaním. 
Tieto trate sú strmé, plné rýchlych úse-
kov so skalami, koreňmi, skokmi a 
strmými zákrutami. Trate, na ktorých 
sa preteká, majú rôznu dĺžku, od 2 do 
4 kilometrov. Downhill spočíva v tom, 
že určenú trať so všetkými prekážkami 
musí jazdec zdolať za čo najkratší 
čas. Časy najrýchlejších pretekárov sa 
na rôznych tratiach môžu pohybovať 
medzi 2 až 5 minútami. V downhille sa 
jazdí Svetový pohár, Európsky pohár a 

mnoho ďalších, či už menších alebo väčších seriálov v rôznych krajinách sveta. Downhill sa jazdí v rôznych 
kategóriách, ale najhlavnejšie z nich sú Elite, Junior a Ženy. Downhill je nebezpečný šport a zranenia pri ňom 
teda nie sú vôbec žiadnym prekvapením, preto sa pri ňom treba chrániť chráničmi, napr. chrániče kolien, 
lakťov, chrbta, hrude, ramien. Prilba je samozrejmosťou. 

Downhillové bicykle 
 Moderné downhillové bicykle majú hmotnosť obvykle od 14 do 19 kg a zvyčajne sú plne odpružené a 
geometrie rámov sú viac sklonené ako rámy ostatných horských bicyklov. Kotúče hydraulických kotúčových 
bŕzd sú najčastejšie s priemerom 203 až 205mm. Downhillové bicykle sú väčšinou nižšie a majú voľnejšie 
hlavové uhly, takže bicykel je stabilnejší pri vysokých rýchlostiach a v zákrutách. Zdvihy downhillových bi-
cyklov sú najčastejšie: 200mm predná odpružená vidlica a 200 až 240mm zadný tlmič. Rámy downhillových bi-
cyklov sa vyrábajú 
najčastejšie z 
hliníka, ale v po-
slednej dobe sa 
začali presadzovať 
aj karbónové 
rámy. Downhillo-
vé bicykle sú sta-
vané na pevnosť 
a výdrž, takže 
na nich môžeme 
nájsť pevnejšie 
vypletené kolesá, 
silnejšie kotúčové 
brzdy, pevnejšie 
kľuky, na ktorých 
môžu byť založené 
buď spd pedále 
alebo voľné platformové pedále. Používajú sa širšie riadidlá a hrubšie plášte pre väčšiu stabilitu. Ceny nových 
zjazdových bicyklov sa pohybujú od 3000 až po 8000€.

Adam Kvietok (I.H)
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 Speedminton je nový raketový šport. Podobný bedmintonu, s 
tým rozdielom, že sa hrá bez siete a raketa je podobná squashovej. 
Tento šport ma oslovil hneď na začiatku, keď som ho prvýkrát hrala.
 Rekreačne som ho začala hrávať pred 4 rokmi na  základnej 
škole, no posledné 2 roky som si ho viac obľúbila a začala ho hrávať 
pravidelne aj s každodennými tréningami.
 Za tieto 2 roky som bola približne na 25 turnajoch,  z ktorých 
som si odniesla 20 pohárov a medailí. Ale najvýznamnejším turnajom 
boli MSR, na ktorých  som 
skončila tretia.
 Tento rok ma ešte 
čaká veľa turnajov, ale 
najdôležitejší turnaj sa 
uskutoční teraz v júni v 
Berlíne a sú to majstrov-
stvá sveta, kde budem 
reprezentovať Slovensko. 

N. Bariaková (I.H)

Speedminton

Jedného krásneho dňa som si povedal, že sa idem prejsť. 
Zobral som si tašku s vodou a niečo na zahryznutie. Išiel som 
krížom cez horu a ako si idem, zrazu predo mnou vidím veľa divých svíň aj s malými diviačikmi. Keďže som 
vedel, že diviačica s malými je strašne agresívna a ani jedno malé nesmie čo i len trošku zapišťať, aby si ma 
nevšimli. No malé zapišťalo a diviaky sa začali obzerať. Keď ma zbadali, dal som sa do behu.
 Bežím, bežím, uvidiac prázdny posed.  Čo mi sily stačili, vybehol som naň, aby som sa pred nimi 
skryl. Myslel som si, že všetko zlé je za mnou. Ale hlboko som sa mýlil. Diviaky začali podrývať posed. Posed 
chvíľu odolával, ale nevydržal to. Prevrátil sa! Na mňa padla ťažká strecha a zlomila mi nohu. Ako padal 
posed, diviaky sa zľakli a ušli. Hustým lesom som sa plazil, alebo krívajúci poskakoval na jednej nohe. Chcel 
som si zavolať pomoc. V tom hustom lese nebol žiadny mobilný signál... Nevládal som už ísť ďalej. Nemal 
som pri sebe ani nič na jedenie, ani na pitie... Zostal som ležať na lístí v blízkosti lesnej cesty. Nikto tadiaľ 

nechodil. Bol som úplne unavený a vyčerpaný. Odpadol som.
 O dve hodiny, ako som odpadol, išli tade poľovníci. Zbadali ma a odviezli do 
nemocnice. V nemocnici ma pripojili na prístroj, dali mi lieky a dúfali, že sa prebe-
riem. Trvalo to strašne dlho, kým som sa prebral z umelého spánku. Až celé štyri 
roky. Za ten čas mi zomrela matka pri autonehode, otec bol celý nešťastný. Prišlo to 
naňho všetko naraz. Najskôr ja a potom neskôr matka. Otec mi to povedal, až keď 
ma pustili domov z nemocnice. Bolo to všetko bez nej ťažké. Ja som až tak nevládal 
a musel som sa šetriť. Keďže nemám súrodencov a ja som nevládal, všetko zostalo 
na ocovi. Musel chodiť do práce, ale sa aj o mňa starať.

 Po troch rokoch som sa úplne zotavil a mohol som ocovi pomáhať, tak ako predtým. Teraz sme tu len 
jeden pre druhého a musíme si vo všetkom pomáhať.

N. Dobrocký (I.H)

Životná skúška
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Fotosyntéza
Každý deň vám dávam kyslík, 
nepustíš ma z tvojej mysli, 
potrebujem oxid, vodu,
ľudia kyslík dýchať budú.
Pomôže mi chlorofyl, 

nie som žiadny pedofi l,
mám dve fázy: svetlú, tmavú,
pomotám vám z toho hlavu.
Uživím sa celkom sama, 
autotrofi a mi cukry dáva,
fungujem, keď slnko svieti, 
ublížia mi v lese smeti.
Bezo mňa TY neprežiješ, 
fotosyntézu potrebuješ.
                 Jakub Zachar (II.G)

Vysokohorské spoločenstvá, parazity
Kamzík s bobrom zuby brúsi,
kým si orol češe fúzy,
víchrica nám hory brázdi,
radujú sa všetci blázni.

Hlísta sa ti črevom brodí,
hľadá miesto, kam sa schýli, 
kliešť len v tráve tíško sedí, 
čaká, kým sa nenakŕmi.

Medzitým si imelo, 
parazituje smelo, 
hore v hore svišť je nesvoj,
hľadá miesto na zimný pokoj.

Tkáč, Češeková, Kutliak, Presperín (I.H)

Metabolizmus
Parazitizmus je druh výživy,
ktorý inému odoberá živiny.
Úplný odoberá živiny organické,
keď sa mu chce aj anorganické.
Autotrofná si látky vytvoriť vie,
heterotrofná zas nie.
Do stavby látky patria dreviny, 
niekedy aj byliny.
Listová žilnatina môže byť rovnobežná,
inokedy zas vrcholovo súmerná.
Primárne pletivá sa po čase zastavia,
sekundárne nikdy nepoľavia.
Rozkonárenie stonky je strapcovité,
s vidlami aj vidlicovité.
Difúzia je samovoľný prechod látky, 
naša skupina je ako z rozprávky.
Tereza Medveďová, Dominik Rovňan (II.G)

Príbeh z morského ekosystému
 Jedného pekného dňa stretla medúza ušatá štvorhranku jedovatú. Na prvý pohľad sa do seba zaľúbili. 
Štvorhranke sa páčil neodolateľný medúzkin ušatý tvar. Ich prvé rande bolo medzi chaluhami a červenými 
riasami. Keďže z červených rias vzniká agar, založili si fi rmu na výrobu želatíny. Spolu si našli pekný červený 
koral, kde si postavili svoj spoločný dom.
 Štvorhranka požiadala medúzku o ruku a darovala jej porcelánovca.  Mali veľkú svadbu s krevetami, 
homármi a ustricou jedlou.
 Žili šťastne, až pokým sa vzájomne nepopŕhlili. 

Nikola Grísniková, Romana Švantnerová, Lívia Aschenbrierová, Kristína Tkáčová, Adam Kupčík, 
Vladimír Turčan (I.G)

Parazity
Parazity nie sú kamaráti naši, 
vši nám napádajú vlasy.
Motolica tiež je sviňa,
vodniaka má medzihostiteľa.
Obyčajný kliešť,
zabije ťa tiež.
Boreliózu aj zápal mozgových blán,
prináša nám.
Nejedz mäso tepelne neupravené,
lebo svalovec ťa zožerie. 
Nikola Grísniková, Romana Švantnerová  Lívia 

Aschenbrierová, Kristína Tkáčová (I.G)

Básnické variácie na hodinách biológie
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Útek z väznice Teplomer.
 Bol veľmi horúci deň a pani ortuť bola uväznená za nepríjemným sklom. Slnečné lúče ju pálili v ce-
lom objeme jej tela. Vo väzení bola už niekoľko rokov a cítila sa osamelá. Spoza skla sa jej posmieval kyslík, 
ktorý voľne poletoval vzduchom. Ortuti tiekli nervy a v tom teple sa naštvala tak, že rozdrapila celý teplomer. 
Pocítila slobodu. V náhlom príleve radosti pani ortuť zvýšila svoje povrchové napätie a zguľkoidnela. A kyslík 
vysoko nad ňou len ticho závidel. Bola taká krásna. Spolu pocítili neskutočnú túžbu tvoriť jednu zlúčeninu. 
V tom sa však objavil temný mrak. Žltý muž s vysávačom a nebol to Číňan. Našu milú pani ortuť vysal. A to 
bol koniec ich lásky. A kyslík sa tak nahneval, že vyletel vysoko do neba a vytvoril trojatómovú molekulu  a 
zmenil si meno na ozón, aby nemusel trpieť pre svoju lásku.

Andrišeková, Glembová, Rochovská (II.H)

 Od novembra minulého roku som 
sa rozhodol študovať v zahraničí, 
konkrétne v Anglicku v Londýne.  
Od malička bolo mojím snom 
študovať a hrať futbal v zahraničí, 
no ani vo sne by mi nenapadlo, že sa 
dostanem práve do Anglicka, kde je 
futbal „náboženstvom“.
 Začiatok bol ťažký, asi ako pre 
každého, kto sa rozhodne študovať v 
cudzine. Je tam iný jazyk, iné zvyky, 
iní ľudia a celkovo iný spôsob života.  
Londýn, kde som žil a študoval, bol 
veľmi „busy“- zaneprázdnený a 
uponáhľaný, čo sa nedá porovnať so 
slovenským spôsobom života. Škola  
sa  mi začínala registráciou od 8:45 
do 9:10, kde som bol  spolu so svo-
jou „target group“ – cieľovou sku-

pinou. Každá trieda mala svoje číslo s triednym učiteľom. Registrácia však nie je povinná a nie je každý deň 
(len dva dni v týždni). Na hodinách ste však s inými študentmi, podľa predmetu, ktorý ste si vybrali. Začiatok 
bol pomerne náročný, pretože som nero-
zumel skoro nič. Je to úplné iné než na 
našich hodinách angličtiny, kde nám pani 
učiteľka vysvetlí, keď niečomu nero-
zumieme. Tam ste sám za seba a nemáte 
nikoho, kto hovorí vaším jazykom. Ste 
nútený komunikovať v angličtine „ruka-
mi-nohami“. No po čase sa to zlepšovalo 
a začal som rozumieť a vyjadrovať sa.
 Aby som nezabudol, venoval som 
sa tam aj futbalu. Futbal  v Anglicku je na 
neporovnateľnej úrovni a bola radosť tam 
hrať a žiť. Porovnať neporovnateľné sa 
nedá a tento pobyt v cudzine bol veľkým 
plusom pre môj ďalší život.

Oliver Trajteľ (III.G)

Oliver Trajteľ a jeho pobyt v Anglicku
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Interview s Patrikom Kováčikom (I.H)
1.  Patrik, porozprávaj čitateľom časopisu o svojich prvých dotykoch so športom.
Už od malička ma 
moji rodičia viedli k 
športu. Svoj voľný čas 
som napĺňal rôznymi 
športovými aktivitami, 
napr. futbal, bicyklo-
vanie, turistika, plávanie. 
Najviac mi ale učaroval 
futbal, ktorému som sa 
venoval už od materskej 
školy.

2. Aký iný šport máš 
ešte rád? Prečo?
V súčasnosti sa naplno 
venujem hokeju, no rád 
si nájdem čas na futbal. 
Futbal hrávame aj so 

spoluhráčmi na hokejových tréningoch. Keďže som vyrastal na dedine 
futbal bol mojou najčastejšou aktivitou.

3. Prečo si začal s hokejom? Je na ňom niečo zábavné, zaujímavé 
alebo výnimočné?
Hokej sa mi zapáčil, keď som sledoval zápasy v televízií. Veľmi som 
sa radoval, keď slovenskí reprezentanti vybojovali zlato v roku 2002 vo 
Fínsku. Na hokeji je výnimočné dokázať spojiť veľa schopností naraz: od 
techniky korčuľovania, techniky s hokejkou, fyzickej sily, kondície až po 
prehľad v hre a presnosť.

4. Kedy si sa hokeju začal venovať naplno?
Členom hokejového klubu HK BREZNO som sa stal na začiatku piateho 

 Volám sa Patrik Kováčik. Narodil 
som sa 26. októbra 1996. Už od mala 
som rád športoval.  Aktívnejšie som sa 
začal venovať futbalu v treťom ročníku, 
keď som so spolužiakmi reprezentoval 
ZŠ na turnaji. Obsadili sme prvé miesto 
a postúpili na okresné kolo. K postupu 
som prispel niekoľkými gólmi a obsadili 
sme tretie miesto. Získali sme pohár, 

medaily a diplomy za reprezentáciu školy. V mojich desia-
tich rokoch ma rodičia prihlásili na karate. Mojou túžbou bolo 
ovládať bojové umenie. Členom klubu karate som bol dva roky 
a výkonnostne som sa dostal na žltý opasok.
 Čoraz viac ma začal lákať hokejový svet. Pravidelne 
som sledoval NHL zápasy a hokej sa mi zapáčil. Mojím hoke-
jovým vzorom sa stal Pavol Demitra.  Rozhodol som sa skončiť 
s karate a venovať sa hokeju. Hokeju som venoval každý deň 
počas celého roka, či už na letnej alebo zimnej príprave. Ob-
sahom mojich tréningov bola kondičná príprava, posilňovacie 
a vytrvalostné cvičenia a technika s hokejkou. Každý tréning 
som sa snažil zlepšovať. Môj prvý ligový zápas som v drese HK 
BREZNO odštartoval na turnaji vo Zvolene, kde sme obsadi-

li tretie miesto. Ďalší turnaj sme odohrali v Lučenci, kde sme 
taktiež skončili na treťom mieste. Turnaj vo Francúzsku a Česku 
sme vyhrali a tešili sme sa z prvých zlatých medailí. Nasledujúcu 
sezónu som nastupoval na zápasy ako kapitán mužstva. Celkovo 
sme skončili na treťom mieste. Dve sezóny, ktoré som odohral 
za starších žiakov boli moje najúspešnejšie a dosiahol som dobré 
individuálne výsledky. V celkovom hodnotení celoslovenskej 
ligy starších žiakov som skončil na treťom mieste v produktivi-
te hráčov. Keďže som sa chcel venovať hokeju na profesionálnej 
úrovni, rozhodol som sa prihlásiť na športové gymnázium v Ban-
skej Bystrici. V hokejovom klube HC 05 BANSKÁ BYSTRICA 
som absolvoval letnú prípravu, odohral som prípravné zápasy a 
turnaj v Košiciach. Tesne pred začiatkom sezóny som si zranil 
rameno a pre bolesti som nemohol ďalej trénovať. Po konzul-
táciách s odborným lekárom som sa rozhodol ukončiť štúdium 
na športovom gymnáziu i pôsobenie v hokejovom klube HC 
05 BANSKÁ BYSTRICA. Začal som študovať informatiku na 
Súkromnom gymnáziu Železiarne Podbrezová, o ktoré som mal 
taktiež záujem. Na hokej som nezanevrel. Po doliečení rame-
na som opäť začal trénovať vo svojom materskom klube HK 
BREZNO. V súčasnosti som hráč prvej ligy dorastu a kondične 
sa pripravujem na ďalšiu hokejovú sezónu vo „farbách“ Brezna. 

Patrik Kováčik - športový životopis
 Volám sa Patrik Kováčik. Narodil 
som sa 26. októbra 1996. Už od mala 
som rád športoval.  Aktívnejšie som sa 
začal venovať futbalu v treťom ročníku, 
keď som so spolužiakmi reprezentoval 
ZŠ na turnaji. Obsadili sme prvé miesto 
a postúpili na okresné kolo. K postupu 
som prispel niekoľkými gólmi a obsadili 
sme tretie miesto. Získali sme pohár, 

medaily a diplomy za reprezentáciu školy. V mojich desia-
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ročníka, kedy som aj nastúpil do športovej triedy, 
zameranej na hokej.

5. Môžeš nám priblížiť svoje hokejové úspechy?
Hokej je tímový šport. Na každom úspechu sa 
podieľa celý tím. So spoluhráčmi som získal via-
cero medailí a pohárov, ktoré sú dôkazom našich 
úspechov. Mojím individuálnym úspechom je tretie 
miesto v produktivite hráčov celoslovenskej ligy 
starších žiakov.

6. Vieš si predstaviť svoj život bez hokeja?
Ak by som nehral hokej, určite by som sa venoval 
inému športu...

7. Ako vnímaš udalosti v hľadisku, ktorých sú v posledných rokoch plné noviny a televízia? Myslíme na 
výtržnosti, vandalizmus a zbytočné vynakladanie peňazí na stráženie takých ľudí.
Na športové podujatia by mali chodiť ľudia, ktorí šport podporujú, tešia sa z výsledkov a obdivujú jeho krásu. 
Vandalizmus a výtržnosti negatívne vplývajú na športový zážitok a na športové štadióny nepatria!

8. Určite si vnímal aj rozhodcovské škandály (vo futbale)  posledných dní a podplácanie, organizovanie 
výsledkov a podobe. Aký postoj máš k týmto skutočnostiam?
Postrehol som v médiách informácie o skorumpovaných rozhodcoch. Rozhodne to k športu nepatrí.

9. Je pre teba ako hokejistu niekto vzorom, ideálnym hráčom? A čo s rozhodcovstvom, máš aj tam ne-
jaký vzor?
Z našich hokejistov to je Pavol Demitra, aj keď už nie je medzi nami. Zo zahraničných hokejistov je môj vzor 
Steven Stamkos, mladý talentovaný Kanaďan. Medzi rozhodcami nemám vzor.

10. Myslíš, že štúdium na našej škole bolo tvojím dobrým rozhodnutím? Prečo?
Áno. Bolo to dobré riešenie.

11. Prihlásil by si sa na našu školu znovu? Prečo?
Áno, prihlásil by som sa..... som s ňou spokojný, keďže táto škola ponúka kvalitné stredoškolské vzdelanie a 
moderné vybavenie odborných učební.

12. Čo by si odkázal súčasným aj budúcim študentom našej školy?
Štúdium na našej škole je dobrou voľbou pre študentov, ktorí chcú v našom regióne nadobudnúť kvalitné 
stredoškolské vzdelanie.

redakcia časopisu ďakuje Patrikovi za rozhovor
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Kaligramy 1

Z. Hiadlovská I. Bartošová

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

***       ***     ****
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 sídení, 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.

***       ***     ****
Kúdelka bol pohostinný a vďačne každého u seba ubytoval. Tak prijal na nocľah drevokupca, istého Weisza, ktorý 
od eráru drevo prejímal.
„Jakubko“ — povedal mu — „ja vám vďačne dám nocľah, len ma — nezarežte.“

***       ***     ****
Kúdelka dostal veľmi pobožného, ale i podivného kaplána, menom Gramantíka. Ten bol prv honvédom a mäsa úplne 
sa zriekol, len omáčku z neho jedával. To mu farár, zamočiac vidličku do mäsa, popod nos pretiahol: „Zavoňať smiete, 
ale jesť nie.“
***       ***     ****

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 znamenite 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.“

***       ***     ****
V špatnom decembrovom čase prišiel raz do fary dr. Zechenter. Bol 
piatok a predsa výlučne pre neho bola prichystaná na stole akási čierna, 
neveľmi lákavá pečienka. Lačný začal hrýzť; kaplán zlobivým zrakom za-
zeral naňho. Pečienka mala akúsi divnú chuť, preto sa Zechenter vyzvedal 
farára, čo to bol za vtáka. Ten odvetil:
„Chriašteľ, zastrelil ho dnes na krove svinského chlieva môj brat.“
V decembri a chriašteľ, a na streche? To bolo viac než podozrivé. Keď 
Zechenter prestal žuvať, farár vstal od stola a chcejúc ho presvedčiť, do-
niesol krídlo domnelého chriašteľa a dlhý tmavo-čierny chvost.
Zechenter: „Ach, hrmen bohov, nuž však je to havran!“
A farár cele nevinne na to: „A veru možno, lebo toť bratovi pred pár dňami 
žriebä zdochlo.“
 

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

Stavba sa má začať, 
nie započať ani zahájiť
Z istej organizácie sme 
dostali otázku, ktoré z 
vyjadrení je správne, 
stavba sa má začať, stav-
ba sa má započať či stav-
ba sa má zahájiť. Keďže 
sloveso zahájiť nemá 
v spisovnej slovenčine 
význam “uskutočniť 
začiatok”, vyjadrenie 

stavba sa má zahájiť nie je správne. V slovese 
započať sú dve predpony s rovnakým významom, 
a to predpona za- a predpona po-, pričom v jazyko-
vých príručkách sa k tomuto slovesu zaujíma odmie-
tavý postoj. Z uvedených troch vyjadrení sa preto za 
správne pokladá iba vyjadrenie stavba sa má začať.

***       ***     ****
Trištvrteročný, nie trištvrťročný
Je správne zložené prídavné meno trištvrteročný  
alebo prídavné meno trištvrťročný, lebo v jazykovej 
praxi sa vyskytujú obidve podoby. Keďže zložené 
prídavné meno je utvorené zo zlomkovej číslovky tri 
štvrte a z prídavného mena ročný, správna podoba 
zloženého prídavného mena je trištvrteročný. Prí-
davné meno trištvrteročný sa v školskom prostredí 
používa napríklad v spojeniach trištvrteročná klasi-
fi kácia, trištvrteročná písomka, trištvrteročná porada. 
S týmto zloženým prídavným menom sa však stre-
táme aj v iných spojeniach, napríklad trištvrteročný 
zisk, trištvrteročný odbyt či trištvrteročná prestávka.   

***       ***     ****
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Jedna z foriem obchodných či výrobných spoločností 
je spoločnosť s ručením obmedzeným. V jazykovej 
praxi sa zvyčajne namiesto úplného názvu takejto 
spoločnosti používa skratka. Skratka názvu má dve 
podoby. Dlhšia skratka má podobu spol. s r. o. (vysl. 
spol-es-er-o), pričom jednotlivé časti skratky sú od-
delené medzerou a za časťou spol. sa píše bodka, za 
časťou s sa bodka nepíše, lebo je to predložka, za 
časťou r. rovnako ako za časťou o. sa bodka píše, lebo 
sú to skratky slova ručením a slova obmedzeným. 
Skratka názvu má aj kratšiu podobu, a to s. r. o. (vysl. 
es-er-o). V tejto podobe skratky sa za každou časťou 
píše bodka, lebo ide o skratky konkrétnych slov, a 
jednotlivé časti sú oddelené medzerou.

***       ***     ****
Oni a ony
Kedy sa má používať zámeno oni s mäkkým i a kedy 
zámeno ony s ypsilonom? Zámená oni a ony sú tvary 
nominatívu množného čísla osobného zámena on. 
Tvar oni s mäkkou spoluhláskou ň vo výslovnosti a 

s mäkkým i v písme používame vtedy, keď osobné 
zámeno zastupuje životné podstatné mená mužského 
rodu, napr. Kamarátov si zavolal do bytu a oni ho 
okradli. Tvar ony s tvrdou spoluhláskou n vo výslov-
nosti a s ypsilonom v písme používame vtedy, keď 
osobné zámeno zastupuje neživotné podstatné mená 
mužského rodu, podstatné mená ženského a stred-
ného rodu, napr. Stromy sa v búrke polámali, ony 
nevydržali nápor vetra. - Zavolali sme dve ženy, ale 
ony odmietli pomôcť. - Nerozumel deťom a ony nero-
zumeli jemu.

***       ***     ****
Štyridsiate roky devätnásteho storočia
Dostali sme otázku, ako treba chápať vyjadrenia typu 
štyridsiate roky devätnásteho storočia, päťdesiate 
roky dvadsiateho storočia, osemdesiate roky mi-
nulého storočia, či sú to roky, ktoré sa začínajú 
číslom štyridsať, päťdesiat, resp. osemdesiat, alebo 
je to desaťročie, ktoré sa končí číslom štyridsať, 
päťdesiat, resp. osemdesiat. Uvedené vyjadrenia tre-
ba chápať tak, že sú to roky ktoré sa začínajú číslom 
štyridsať, päťdesiat, resp. osemdesiat. Štyridsiate 
roky devätnásteho storočia sú roky 1840 až 1849, 
päťdesiate roky dvadsiateho storočia sú roky 1950 až 
1959, ose-mdesiate roky minulého storočia sú roky 
1980 až 1989.

***       ***     ****
Nie obdeň, ale každý druhý deň
V jazykovej praxi sa niekedy stretáme so slovami 
obdeň, obtýždeň, napr. behať aspoň obdeň, užívať 
jednu kapsulu obdeň, magazín vychádza obtýždeň. 
Slová obdeň a obtýždeň nenájdeme ani v Pravid-
lách slovenského pravopisu, ani v Krátkom slovníku 
slovenského jazyka, a to preto, lebo nie sú to spi-
sovné slová. Namiesto nich v spisovnej slovenčine 
používame slovné spojenia každý druhý deň, každý 
druhý týždeň. Vyjadrenia citované na začiatku majú 
takúto náležitú podobu: behať aspoň každý druhý 
deň, užívať jednu kapsulu každý druhý deň, magazín 
vychádza každý druhý týždeň.

***       ***     ****
Nechápem to, nie nechápem tomu
Niektorí  hovoriaci,  keď  niečomu  nerozumejú,  
povedia  nechápem  tomu.  V  tomto  slovnom  spo-
jení  však  nastáva  takzvané  skríženie  väzieb,  t.  j.  
nahradenie  správnej  slovesnej  väzby  inou  väz-
bou,  ktorá  sa  uplatňuje  pri  významovo  príbuznom  
slovese.  V  danom  prípade  sa  použila  väzba  s  
datívom  zámena  to,  t.  j.  s  tvarom  tomu.  Väzba  
s  datívom  je  správna  pri  slovese  rozumieť,  resp.  
nerozumieť:  rozumiem  tomu,  nerozumiem  tomu.  
Pri  slovese  chápať,  resp.  nechápať  je  však  správna  
väzba  s  akuzatívom,  teda  chápem  to,  nechápem  
to.     

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas

ba sa má započať či stav-
ba sa má zahájiť. Keďže 
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Ponúkame vám ďalšiu osemsmerovku, v ktorej je 12 priezvisk žiakov III. H triedy. 

Príjemné hľadanie.


