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Bol som hore na Šiklove,
nemal som už žiadne lóve.
A tak som sa rozhodol –
už som dávno za vodou.
Chcem si trochu spestriť život.

Šiklov - mohyla skalických kráľov,
mal som ženu, bol som za ňou,
ale už tam nebola.
Zistil som, že sa z nej stala
hrôzotrašná mátoha.

Na Skalici straší ľudí,
v každom veľkú hrôzu budí,
bojovník sa zrazu zjavil,
mátohu statočne zabil.
Skríkol na ňu: "Mátoha!
Ihneď padaj do roha!"

Bojovník sa volal Výskal,
slzy mi do očí tíska,
keď viem, že hneď, ako tú mátohu zabil,
veľký balvan zo Šiklova ho prigniavil.
No navždy v našich srdciach ostane,
veď čoskoro aj tak voľno nastane.

Všetko - zrazu normálne.
Pôjdem domov, ku mame.
A znova žiť život nudný,
nezáživný, šedý, bludný.

Diana Grexová & Adam Kutliak
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Milý čitateľ,

prichádza k tebe posledné číslo časopisu Lope-

jík v školskom roku 2013/2014. celá redakcia 

ho tvorila len a len kvôli tebe, drahý čitateľ. 

Pevne veríme, že ti bude v prázdninových 

dňoch dobrým spoločníkom a príjemným 

priateľom.

Rýchlosťou letnej búrky prichádza čas oddy-

chu a prázdninových chvíľ. Každý z vás má 
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buďme viac ľuďmi ako inokedy a načerpajme sily do ďalšieho školského roka 2014/2015. Bude totiž určite 

náročný, ale iba natoľko, nakoľko si jeho ťarchu pripustíme.

Krásne letné dni praje svojim čitateľom redakcia časopisu Lopejík.

určite množstvo plánov, kam nasmeruje 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 úsmevom a láskou, pretože 

budeme môcť byť intenzívnejšie s našimi 

blízkymi a priateľmi.

Čaká nás voda, turistika, rybačka, hubačka, 

niekoho aj brigáda v snahe zmysluplne 

stráviť voľné chvíle, niekoho čakajú vnúčatá, 

deti, súrodenci či bratranci a sesternice. Ne-

premárnime žiadnu voľnú chvíľu darobným 

premýšľaním o negatívnych a zbytočných 

veciach. Buďme blízki svojim blízkym, 
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Obhajoby projektov

     Na Súkromnom gymnáziu Železiarne Podbrezová sa 9. júna 2014 konali obhajoby ročníkových prác tre-
tiakov. V poradí štvrtý ročník bol mimoriadne 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 vy-
písaných 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 materiál, podklady pre svoju prácu a konzultovať s vedúcim 
práce. Počas ústnych maturitných 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 tretieho ročníka tohto ročníkového projektu musíme 
skonštatovať, že to má pre tretiakov a budúcich maturantov mimoriadne veľký význam a osobnostný prínos.

-red-
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Komprax
     V rámci projektu Komprax (Kompetencie pre prax), ktorý organizuje Iuventa, sa dňa 
7.5.2014 na Súkromnom gymnáziu Železiarne Podbrezová uskutočnil športovo-výtvarný 
deň pre deti z Detského domova vo Valaskej.
     Keďže deti z domova majú málo dôvodov na úsmev a málo ľudí sa na nich dokáže 
usmiať, projekt niesol názov „Usmej sa, im to pomôže“.
     Som veľmi rada, že som mohla 
zorganizovať tento projekt. Na jednej 
strane som potešila deti, ktoré si to zaslúžia, 

a na strane druhej som sa naučila, ako naplánovať, pripraviť a 
zrealizovať projekt.
     Po príchode sme deti rozdelili na 2 skupiny. Jedna skupina 
šla do telocvične, kde sa zúčastnila športových aktivít, druhá 
zas v triede realizovala výtvarnú súťaž. Po hodine sa skupiny 
vymenili.
     V telocvični boli s deťmi žiaci IV.G triedy, ktorí s nimi 
hrali futbal, volejbal a mnoho iných športov. V triede sa deťom 
venovali žiačky II.H triedy, ktoré zadali tému súťaže a doze-
rali na jej pokojný priebeh. Po skončení programu nasledovalo 

vyhodnotenie. Oceňovali sme 
tri najkrajšie obrázky, za ktoré 
deti dostali vecné ceny.
     Deti si z tohto dňa odniesli nádherné spomienky a odchádzali s úsmevom 
na tvári, čo ma veľmi potešilo. Chcela by som poďakovať mojej pani tried-
nej učiteľke, Mgr. Martine Stierankovej, ktorá mi Komprax odporučila 
a pomáhala mi s plánovaním a realizáciou projektu a ešte by som chce-
la poďakovať chlapcom zo IV.G triedy, ktorí ukázali ukážkový prístup k 
malým deťom, čo som od nich vôbec nečakala. Nakoniec chcem poďakovať 
aj svojim spolužiačkam z II.H triedy.

Mária Češeková (II.H)
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Dobrý deň,
v prílohe posielam zoznam ocenení Rady mládeže mesta Brezna.
     Dovoľujem si informovať o udelení osobitného ocenenia redakcii časopisu Lopejík Podbrezová.

Ocenenia Rady mládeže mesta Brezna

     V mene predsedníctva Rady oceňujem vaše 
aktívne publikačné snahy a prajem všetko dobré 
vo vašich záujmoch a pri ďaľších tvorivých ak-
tivitách v rámci študentského života.....
         S pozdravom

Marek Locek

stredoškolský časopis Lopejík Podbrezová
     Ocenenie udelené redakcii časopisu Súkromného gymnázia a Súkromnej strednej od-
bornej školy hutníckej Železiarne Podbrezová za najlepšie školské periodikum vychádza-
júce v okrese Brezno, za prezentáciu školského prostredia a vlastnej literárnej tvorby a za 
originálny spôsob monitorovania a spracovania študentského života.

Ocenenie Rady mládeže mesta Brezna

ALMA MATER 2013
bolo nášmu časopisu udelené v kategórii

Top organizácia/skupina.

s nasledujúcim zdôvodnením ocenenia:

Na prelome apríla a mája 2014 prišiel do e-mailovej stránky nášho časopisu Lopejík zaujímavý e-mail od 
Rady mládeže mesta Brezna, ktorý všetkých v redakcii veľmi potešil a dodal všetkým ďalšiu energiu do práce 
na ďalších číslach, ročníkoch a úspechoch školského časopisu. V nasledujúcich riadkoch citujeme priamo z 
e-mailu a zverejňujeme aj samotný text ocenenia:
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Moja rodná dedina
             Čierny Balog alebo Handle – dedina dedín, v ktorej žijem už od svojho narodenia. 
Je to malebná dedina v srdci Veporských vrchov, obkolesená z každej strany nádhernými 
a zároveň hustými lesmi.
            Cez dedinu sa kľukatí riečka, ktorá nezabudne poobmývať každý  jeden breh ale 
i srdcia ľudí, ktorí sa pri nej pozastavia a vypočujú si ten jemný šum vody. Je tu skrátka 
nádherne, každý deň, mesiac ale i v každom ročnom období, napríklad na jar, keď roz-
kvitnú všetky púčiky stromov i kvetov a počuť spev vtáčikov, ktorí oblietavajú okolo 
kostola, ktorý sa týči svojou majestátnou výškou až do bielych oblakov. Spoza oblakov 

vykúka žiarivé slnko, ktoré spúšťa svoje lúče do záhrad s rozkvitnutými kvetmi, ktoré sa za lúčami slnka na 
číro modrej oblohe otáčajú ako hodinové ručičky. Ako po dni príde noc, tak aj po jari do našej obce zavítava 
leto. Leto má tiež svoju osobitú moc, najmä vo vôňach, ktoré sa už potom celé leto vznášajú sťa balóny vo 
vzduchu po celej dedine. Či už je to vôňa čerstvo pokosenej trávy na poliach, usušené seno, alebo v hustom 
lese vôňa čerstvých hríbov s hnedými klobúčikmi. Vždy, keď sa idem prejsť do neďalekej hory, aby som sa 
nadýchala čerstvého vzduchu, a uvidím na listnatých stromoch, že to ich zelené lístie sa začína premieňať na 
hnedé, červené i žlté farby, vtedy viem, že už prichádza jeseň. Pre mňa je to najkrajšie ročné obdobie, pretože 
tóny červenkastých farieb majú svoje osobité čaro. Každý listnatý strom v lesoch, ktoré sú okolo celej dediny, 
sa zafarbí a ten pohľad na jesennú prírodu je na nezaplatenie. Ako v predchádzajúcich obdobiach, tak aj v 
zime je tu krásne. Keď každá vločka, ktorá tancuje vo vzduchu, prikryje zem a všetko okolo je pod bielou 
prikrývkou, pripadám si ako v nejakej rozprávkovej krajine. So zimou sú spojené aj Vianoce, cez ktoré naša 
dedina sviatočne ožije.
         Dedinka, ty moja rodná, krásna, vyrástla si medzi horami, cez tie hory fúka vetrík po celom chotári. Kam 
len oko dozrie, všade krásny kraj, hrdá som ja Baločanka a je mi tu fajn.                  Michaela Auxtová (I.H)

Moja rodná dedina - Polomka
    Bývam v dedinke, ktorá leží na pravom brehu Hrona, medzi vysokými pohoriami- 
Slovenským Rudohorím, Nízkymi Tatrami a hlbokými dolinami. Tento kraj sa volá 
Horehronie. Je to nádherný kúsok Slovenska s bohatou históriou a nádhernou príro-
dou, ktorá každý rok od jari rozkvitne pestrofarebnými kvietkami. Moje srdce mi sem 
prirástlo pevným putom, ktoré sa len tak ľahko neroztrhne. 
    Žijú tu ľudia s veľkým srdcom. Pomáhame si, ako môžeme a správame sa ako jedna 
veľká rodina. Navzájom sa poznáme ako vlastnú dlaň a, keď sa aj niekto pohnevá, dá 
sa to potom do poriadku. 
   Každý kúsok zeme v domovine mi pripomína prvý jarný deň. Aj keď pofukuje vet-
rík, máte chuť sa usmievať. Počujete spev vtáčikov a cítite vôňu čerstvo narastenej trávičky. Vidíte, ako všade 
pobehujú usmiate tváričky hrajúcich sa detí, máte chuť sa k nim pridať. Je to domov. Vždy, keď musím niekde 
odísť, mám nutkanie sa sem vrátiť. Znova a znova sa cítim ako na jar. Ešte krajšie je to tu na jeseň, keď sa 
lístie trbliece všetkými farbami a naháňa sa s vetríkom po dlhých lúkach.
   Mám rada Polomku, pretože sa tu nachádza veľa krásnych miest. Všetky sú však skryté ďaleko za zrakmi 
ľudí. Vraciam sa sem s mojou sestrou. Je to miesto, kde počujete šumieť potôčik, v ktorom je voda čistá a 
priezračná. Slnko vykukuje spoza vysokých borovíc, na ktorých počuť spev vtákov. Vždy sa vyšplháme  na 
skalu a pozorujeme les, vychutnávame si jeho zvuky a nepotrebujeme už vôbec nič.
   Moja rodná dedina je ako pohladenie matkinej dlane po líci alebo ako ten najsladší úsmev. 

Natália Mušková (I.H)
Jar v Lopeji

      Každý rok prichádza po zime jar. Myslím si, že je to jedno z najkrajších ročných období. Všetko sa prebúdza 
k životu, hýri pestrými farbami. Priam ideálny čas vybrať sa na prechádzku do prírody. Sadnúť si pod kvit-
núci strom, popremýšľať, utriediť si myšlienky. Aspoň na chvíľu zabudnúť na starosti bežného života. Plnými 
pľúcami vdychovať vzduch nasýtený sladkastým pachom prvých kvetov. Počúvať jemné štebotanie vtáctva 
a bzukot včiel, veselo poletujúcich z kvetu na kvet. Možno len obdivovať ich usilovnosť a húževnatosť, ako 
zbierajú sladký nektár. Jasná jarná obloha sa síce občas zatiahne, ale aj dáždik je potrebný.
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     Zelený koberec trávy sa ešte viac zazelená, potôčiky sa naplnia životodarnou tekutinou, 
lúčne kvety pestrých farieb sa zrazu dajú rátať na tisíce. Taká krásna a nenapodobiteľná 
vo svojej jedinečnosti je jar. Už zavítala aj k nám do Lopeja, malej obce na Horehroní. 
Lopej leží v objatí prekrásnej prírody Horehronia, tak malebnej práve na jar. Výborné 
podmienky pre turistiku poskytujú možnosť na premýšľanie a relax. Prechádzky mäkkou 
trávou posiatou lúčnymi kvetmi sú priam balzamom na ubolenú dušu človeka. Neďaleký 
potôčik príjemne zurčí, nezbedné vlnky sa ponáhľajú kamsi do neznáma. Majestátne 
stromy poskytujú útočisko vtáctvu ale i zvieratkám. Malá hnedá veverička už určite 

vyprázdnila svoju komôrku so zimnými zásobami. Počas svojich potuliek po okolí ju často stretávame na 
schodoch pred školou. Aj dvory rodinných domov sa akoby prebudili zo zimného spánku. Jarné slniečko, hoci 
ešte zubaté, ťahá ľudí do záhrad. 
    Ľudia usilovne pripravujú pôdu, ktorá pri správnej opatere, na jeseň vída svoje poklady. Upratujú okolie 
príbytkov, aby dôstojne privítali Veľkonočné sviatky. Lopej je miesto, na ktoré mi zostane veľa pekných 
spomienok a ktoré sa už raz a navždy nezmazateľne vrylo do môjho srdca. Miesto mojich študentských čias, 
nových priateľov, prvých lások ... Miesto, na ktoré sa vždy budem rada vracať.          Simona Rapčanová (I.H) 

Rozprávková krajina
      Nie je veľa miest, kde sa rada vraciam znova a znova. Videla som už mnoho krásnych krajiniek, ktoré sa 
vám zapíšu do pamäti, ale môjmu srdcu je najmilšia tá, ktorá sa nachádza blízko môjho domova. Keď som 
tam, prudko sa mi rozbúcha srdce a dušu mi zaplaví množstvo krásnych spomienok a pocit pokoja. Je to 
miesto, na ktorom nemôžete rozmýšľať len vnímať prírodu. Miesto, kde nie je počuť žiaden mestský ruch, 
žiadne autá, vlaky, hádajúcich sa susedov. 
     Mám rada miesto, popri ktorom vedie poľná cestička. 
Týmto krásnym miestom sa prelieva malá riečka, ktorá sa 
vinie krajinou, do ktorej dokonale zapadá. Voda v nej je čistá 
a priezračná. Menšie jazierko, v ktorom večne kvákajú žaby 
svoju symfóniu, sa nachádza hneď vedľa cestičky. Miestami 
sa mihnú malé rybky spríjemňujúce pohľad na jazierko. Je 
pri ňom zopár stromov, ktoré vždy na jeseň premaľujú farby 
na svojich listoch. Na druhej strane vychodených koľají sa 
rozprestiera veľké pole s ďatelinou. Práve tá láka cez leto 
množstvo pestrofarebných motýľov. Je odtiaľ pekný výhľad 
na Nízke Tatry, ktoré zvelebujú Slovensko. Krásny pohľad na túto krajinku je, aj keď zapadá slnko za obzor. 
Vtedy sfarbuje oblaky ohnivými farbami. Aj noci plné hviezd sú na tomto mieste čarovné.  
     S teplými dňami sa na tomto mieste prebúdza život. Leto je tam najkrajšie. Trávu pokrývajú tisícky malých 
kvietkov, ktoré sa pýšia mnohými farbami. Vtáky vyspevujú tie najkrajšie piesne pri hniezdení v hustých ko-
runách stromov, cez ktoré sa predierajú ostré slnečné lúče. 
     S jeseňou tu život pomaly utícha. Studenší vánok strháva pestré listy zo stromov. Lastovičky odlietajú do 
teplých krajín za krajším počasím. Lesné zvieratká si zbierajú zásoby, aby prežili zimu. 
     Krátko po tom, čo sú už všetky stromy holé, prichádza zima. Svet pokryje snehová perina a toto miesto 
sa stáva zázračným. Zamrznuté jazierko sa premení na zrkadlo. Ligotajúce sa vločky posypú krajinu. Deti na 

tomto mieste šantia so sánkami. 
     Po zime prichádza jar, kedy sa príroda opäť pomaly prebúdza, 
a celý tento kolobeh sa opakuje. Zvieratá vychádzajú zo svojich 
zimných úkrytov. Jazierko pomaly odnáša posledné časti ľadovcov 
plávajúcich na hladine. Stromy vítajú vtáčiky, ktoré sa vracajú 
domov. Každé ročné obdobie tu má svoje čaro. 
     Mám toto miesto veľmi rada. Zabúdam tu na všetky problémy 
a mám naň tie najkrajšie spomienky. Vždy sa sem s radosťou vra-
ciam. 

Anonym (I.H)
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Štyri ročné obdobia v Lopeji
     Tu v Lopeji navštevujem prvý rok strednú školu. Počasie je tu veľmi pestré. Prvé 
ročné obdobie, ktoré som tu zažila bola jeseň. 
    Studený vietor dievčatám roztrapatil vlasy. Listy, ktoré hrali všetkými farbami, lietali 
všade okolo nás. Prvé vločky padali na schody a my sme si museli dávať pozor, aby sme 
nespadli. Ani o dážď nebola núdza. Veľké mláky a ošpliechané gate boli na dennom po-
riadku. Teplota zo dňa na deň klesala a mláky sa menili na klziská. Miesto listov sa na 
schodoch urobila poľadovica. Prvé vločky snehu spravili z Lopeja ľadové kráľovstvo. 
Naša škola sa týči na vysokom kopci ako hrad a z našej triedy krásne vidíme to kráľovské 
okolie. Stromy oproti na kopci pokryla biela perina. Vetvičky sa z ťažkého snehu trošku lámali, a to tvorilo 
zimnú a rozprávkovú muziku lesa.
     Sneh nám nádherne vŕzgal pod nohami pri každom kroku. Cesta zo školy nám robila problémy. Každý deň 
sme sa z kopca gúľali ako lavíny. Zima tu netrvala dlho a znovu hrialo žlté slniečko. Sniežik sa roztopil a pod 
ním nám ostala nepekná tráva. O pár dní sa však prebrala k životu a po malej úprave sa znova začala zelenať 
a objavilo sa krásne jarné prostredie.
    Tento rok sme krátke tričká začali nosiť veľmi skoro. Teplota však kolíše celú jar. Na zelenej tráve začali rasť 
prvé kvietky. Prvé spod sniežiku vykukli snežienky. Neskôr za nimi v záhradách a predzáhradkách narástli aj 
narcisy, gladioly, fialky, ba aj sirôtky. Nechýbajú tu ani zvieratká. Vtáci nám spievajú každý deň pri príchode 
aj odchode zo školy. Občas aj veverička prebehne popod nohy, ale to sa stáva zriedkavo.
     Letné obdobie tu zažívam teraz. Slnko strašne hreje. Včely veľmi štípu. Ľudia sa stretávajú na opekačkách a 
slávnostiach. Sú ako jedna veľká rodina. Kvety sa stále pýšia v záhradách. Ovocné stromy majú svoje farebné 
listy a pribudli im aj ovocné plody. Ich vôňa sa nesie celou obcou. V lete naša škola zíva prázdnotou. Aj ona 
si musí od žiakov oddýchnuť. 
     Tak, ako sa škola pripravuje na jeseň a na začiatok roka, takisto celý Lopej na ďalšie striedanie období. 

Lenka Filipiaková (I.H)
Moje letné prázdniny

     Bol to neobyčajný horúci jasný deň. Ráno ma zobúdzali teplé letné lúče slnka, 
ktoré mi hladili líca, zatiaľ čo som ešte len otvárala oči. Každé ráno vidím tú krásu let-
ného bohatstva, ktoré zahŕňa všetky skvosty prírody. Padajúce lúče z neba hladia všetko 
živé i neživé. To ohnivé slnko a čarokrásna obloha bez mráčikov sú kľúčom k môjmu 
šťastiu. Svet zrazu dostane iný nádych a ľudia sú po celý čas šťastní. Jemný vánok 
prináša vábivú vôňu čerstvo rozkvitnutých kvietkov z lúk a polí. Všade navôkol počuť  
štebot vtáčikov, akoby nám chceli niečo zvestovať. Pálivé slnko a stúpajúca teplota 
vyháňa k jazierkam a riečkam všetkých, ktorí zbožňujú oddych, relax a krásnu zlatistú 
pokožku. Všade navôkol počuť iba krik a smiech šíriaci sa na všetky svetové strany.
     Deti sa nevedia nabažiť každodenných dobrodružstiev v letných táboroch alebo stanovačkách. Niekto 
uprednostňuje v tieto horúce dni napríklad prechádzku do hustého lesa plného divokých zvierat, no zároveň 
lahodne rozvoniavajúcich hríbov, dubákov a ďalších húb. Relaxovať môžeme naozaj všade, ale v lese získa-
vame do tela nespočetne veľa životnej energie a nový nádych plný života, no zároveň je tam príjemný chládok 
a čerstvý vzduch, ktorý prospieva nielen zdraviu človeka ale aj jeho duševnému uspokojeniu.
     Najkrajšia vec na letných prázdninách  je ale letná láska. Čaro letnej lásky je doslova magické. Človek si 
ju vychutnáva plnými dúškami a dni pri nej plynú rýchlejšie ako sekundy. Končí sa však skôr, ako si  človek 
uvedomí, že už ledva stojí na vlastných nohách. Srdce je plné emócií a zmiešaných pocitov. Krásne sú i 
večery, keď v podvečer už slnko pomaly začína klesať a skrývať sa za hory a horúčava začína uberať na svojej 
intenzite. Vánok sa mení na vetrík a vtedy hrajú hlavnú rolu mikiny a dlhé rukávy.
     Keď vetrík začína byť nepríjemný, často sa ohrejeme vonku pri ohníku. Jeho horúce plamienky nám opečú 
klobásky a špekačky do chrumkava. Každý deň letných prázdnin má svoje dobrodružstvo, preto si naplno 
vychutnávam celý ich priebeh. 

Anna Mária Ridzoňová (I.H )
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Ročné obdobia v mojej dedine

     Život je pestrý, ako je pestrý aj rok. Ročné obdobia sa v ňom neustále opakujú.
     Napríklad leto. Každé leto vo mne vyvolá vlnu emócií. Milujem sledovať, ako sa 
slnečné náručie otvára a pohládza všetko na zemi. Keď sa pozrieme na oblohu, je modrá 
ako morská hladina. Vlnky potôčika sa veselo kníšu zo strany na stranu. Zbožňujem leto. 
Všetko okolo nás žije šťastím. Včielky zbierajú sladký nektár z kvetov. Letný vánok 
kolíše steblá trávy, ktorá márne čaká na dážď.
    Po horúcom lete sa príroda oblečie do jesenných farieb. Stromy odhaľujú svoje holé 
konáre. Zvieratá si chystajú posledné zásoby na zimu. Vonku to vyzerá ako z rozprávky. 
Zem je ozdobená opadaným lístím. Všetko je ako po mávnutí kúzelnej paličky.

     Chladivý dych riek zamŕza na steblách tráv visiacich na hladinou. Po štrbavom jesennom slniečku prichádza-
jú studené mesiace. Vločky tancujú po oblohe a hladia ľuďom studené líčka. Kraj pokryl biely koberec. Med-
vede si pokojne spia v brlohu, kým vonku spieva meluzína. Mrázik nám maľuje na okná jedinečné obrazy.
     Keď sa dlhé zimné dni začínajú skracovať a slnečného svetla je čoraz viac, zima predáva žezlo jari. Spod 
trávy sa ťažko predierajú jarné kvety. Od rána do večera sa dedinou nesie vtáčí spev. Koruny stromov sú ob-
sypané púčikmi. Aj rieka sa oslobodila od ľadového zovretia. Vŕba ponúka opäť svoje konáriky do vázy.
      A takto sa striedajú ročné obdobia rok čo rok. Lenže každý rok je vždy neopakovateľne jedinečný.

Kristina Roháčová (I.H)
Sisi

     Jedného pekného dňa som sa zobudila do sviežeho rána. Bol apríl a blížila sa veľká 
noc. Rýchlo som vstala z postele a môj verný, zlatohnedý psík Sisi ma už nedočkavo 
očakával predo dvermi, aby som ju zobrala na rannú prechádzku. Trochu sme sa zdržali, 
preto som sa rýchlo ponáhľala odniesť Sisi, ale tá nesúhlasne zakňučala. Zaprela sa a 
nechcela sa pohnúť z miesta. Po piatich minútach ma to prestalo baviť, tak som ju zo-
brala na ruky a vyniesla domov. Len čo som si položila tašku na zem, otvorila som ju a 
skontrolovala, či v nej mám všetko potrebné. Rýchlo som ešte odskočila do kuchyne po 
desiatu a vložila ju do tašky.

     Kráčala som na autobus a rozmýšľala, čo všetko mám v tej taške, keď je taká ťažká. Usadila som sa do 
sedadla a počula som nejaké podivné fučanie spopod sedačiek. Isto sa mi to len zdalo. Len čo autobus dorazil 
pred školu, vybrala som sa dlhými schodmi do pekelných komnát a uvažovala nad tým, ako to dnes zvládnem, 
či sa nič „zaujímavé“ nemôže stať.
     Ledva ledva som zdolala schody a prešla som do šatne. Otvorila som tašku a vybrala si uniformu, no v tom 
vyskočil z tašky môj psík Sisi. Veľmi som sa zľakla a nadskočila som. Vybrechla a s točiacim chvostíkom 
pribehla ku mne a nevinným kukučom, ktorý na mňa hodila, ma hneď prešiel hnev. Zobrala som na ruky 
tešiaceho sa psíka a poďakovala mu za spestrenie nudného dňa.                                    Natália Hevešiová (II.H)

Slovenčinár
Keď on k nám do triedy príde,
celá trieda razom stíchne.
Všetkých nás milo pozdraví,
my sa pekne postavíme. Každý z nás už len čaká,

čo nám robiť zase zadá.
Moodle si všetci zapneme,
cvičenia zadané vypracujeme.

Keď sme dobrí, on je tiež,
o všetkom s ním hodíš reč.
Dobrú známku rád ti dá,
ak sa to naučíš.

Ak to znovu odflákneš,
sám seba tým mučíš.

Adam Kvietok, Gabriela Turňová
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Moja drahá škola
Keď sa v pondelok do školy prebúdzam,
hneď myslim na to, ako bude vikend zas,
vstávať z postele to ja ráno zabúdam,
len tak vylihúvam a hrá mi Nass.
Keď už vstanem, umyjem sa,
dám si raňajky a učešem sa,
odchádzam z domu, už rehocem sa,
no prídem do školy a je mi pod psa.
Plus táto letná zmena času,
mi fakt nepridá na krásu,
len budem unavený viac,
celý deň mimo, pravdu povediac.
Občas sa aj trochu posnažím,
no vačšinou všetko pokazím,
no tak to asi bude dobré,
lebo všetko zlé je na niečo dobré.

Michal Grilli 

Lopej
Lopej, to je krása veľká,
tečie tadiaľ Vajskovská rieka.
Obchod CBA tu máme
a predavačky v ňom vždy usmievavé.

Krčmy až dve tu stoja
a pri nich opilci,
ktorých sa deti boja.
Zmrzlina je tu najlepšia v kraji.
závidia nám ju aj za horami.

Horehronie
Horehronie  je krásny kraj,
 je to  najkrajší na zemi raj, 

Brezno je vraj mesto krásne,
o ňom nenapíšem jedinej zlej básne. 
Milujem Slovensko, naše krásny hory,
pri pohľade na ne, moje srdce horí!
Horehronie  a jeho oblasť krásna,
medzi mnou a ním je určite láska.
Milujem lesy, zvieratá i vodu,
krásny pocit sledovať náš kraj z každého rohu.

Ľudia sú tu dobrí, úprimní, milí,
pomôžu nám určite v tej správnej chvíli!

Jaroslav Presperín, Adam Filipiak

SGŽP
V Podbrezovej, v Lopeji,
na kopci sú budovy,
medzi nimi naša škola,
do ktorej chodím zas a znova.
Schody majú kilometer,
pre istotu zober sveter,
najlepšie ten zo školy,
ten ti vrchnosť povolí.

Košeľu a kravatu daj tiež,
inak musíš odísť preč,
nohavice skvostné na pohľad,
aj keď hryzú, sťa by mali hlad.

Pípnutie je povinné,
inak hlad ťa neminie.
Delíme sa do odborov,
S touto našou hravou školou,
G-čkari viac športujú,
informatici len mudrujú.
Na poslednej hodine,
čakáme kým uplynie,
hneď, keď zvoní zvonček,
teším sa na svoj domček.

Karmen Kvietková,
Simona Hiadlovská

Škola
Veľká, biela budova,
internát sa z nej týči,
100 schodov každé ráno,
poriadne ťa ničí.

Pri dverách SBS stráži každé ráno,
keby som to robil ja, 
dobre by sa mi tam spalo.

V šatni sa hneď prezlečieš,
skrinku za sebou zatvoríš.
Na prvej hodine písomka,
hneď ťa zobudí.

Adam Kvietok, Gabriela Turňová

Hotel prázdnotou zíva,
vedľa neho starý ujko býva.
V pekárni skvelý chleba pečú,
každému z neho slinky tečú.

Posilka vždy plná je,
posilujú  tam slovenské nádeje.

Nikola Bariaková
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Školské akcie vo fotografiách

Strojárska olympiáda - Bratislava

Strojár-inovátor TUKE
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Návšteva a beseda s europoslancom Marošom Ševčovičom a Vladimírom Sotákom
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Aká by mala byť ideálna Horehronka, horehronská deva? Opýtali sme sa žiakov :-)
Ideálna horehronská žena znamená pre nňa ženu s veľkým srdcom, ktoré nedopustí, aby podviedla svojho 
muža, aby bola schopná pomoci, keď ju jej treba, aby svoju lásku prenášala na druhých. Mala by ma svojou 
krásou priťahovať a srdcom milovať. Vedieť variť, uprať či napiecť chleba.

anonym
Moja žena by nemala byť žiadna „čúza”
Mala by to byť moja múza
Nemala by byť tupá
A ani skúpa

Len nech ma má rada takého, akým som, nech si spolu rozumieme, nevýrazná no krásna, veľmi inteligentná s 
podobnými hodnotami, aké mám aj ja a veľmi citlivá, oddaná a verná, veselá aj  vtipná a hlavne úžasná celou 
svojou podstatou. Hlavne nech sa máme radi.                                                                                    Filip Alex

Mala by so mnou každý piatok osláviť
Aby som s ňou vôbec vydržal byť
Mala by byť z nejakej bohatej rodiny
Aby bolo zabezpečené šťastie našej rodiny

Nemusí byť ani múdra
Stačí nech do mňa nehudrá
Mala by mať fajné „cicy”
Závideli by mi všetci

Daniel Makuch & Adam Kutliak

Hrad Ľupča - exkurzia
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Horehronka by mala byť  múdra,
nemôže byť veľmi nudná,
usilovaná ako včielka,
nech dobre chutí každá jej polievka.
Dievčence z Horehronia sú vždy krásne,
ani namyslené nie sú vlastne,
píšem o nich krátke básne,
no výstižné celé v láske.
Krásne očká -  bledomodré,
pre šuhaja veľmi vhodné,
zaspievať si spolu poďme!

Jaroslav Presperín

HOREHRONKA
Ideálna Horehronka mala by byť žena švárna,
čo roboty sa nebojí a je stále krásna.
Starať by sa o seba mala, nie ruky od hnoja,
pomôcť doma robiť to, čo sa iné boja.

O chlapa sa postarať cez deň a aj v noci,
nebyť jednou z tých, čo furt niečo točí.
Navariť aj napiecť by u nej mala byť hračka,
vedieť by mala aj to, čo je práčka.

Nesmie byť tá, čo sa chce stále hádať,
radšej byť tá slušná ženská, čo len mne bude dávať.
Ani silná, ani tenká, ale taká akurát,
vo vzťahu stále divoká, aby ju mal chlap fakt rád.

Adam Kvietok

Ideál krásy horehronského dievčatá by mal vyjadrovať spôsob jej života. Mala by byť prirodzene krásna aj 
bez make-upu, v teplákoch. Mala by to byť tvrdá a zocelená žena. Mala by sa vedieť plnohodnotne postarať 
o svoje deti. Podľa mňa by mala mať poriadna Horehronka „rici aj cici“. Predstavujem si ju ako ženu, ktorá 
vstáva skoro ráno a nadojí kravu, narúbe drevo a postará sa o domácnosť. Predstavujem si ju ako tvrdú ženu, 
ktorú len tak niečo nepoloží. Tvár by mala mať ako bohyňa a telo ako anjel. Predstavujem si ju ako matku 
niekoľkých detí. Toto je ideál, ako by mala vyzerať poriadna Horehronka.

Nicolas Dobrocký

Nech je múdra, pekná, štedrá,
nie namyslená zo svojej krásy,
modré oči, krásny úsmev a blond vlasy.
To je moja horehronská žena spásy.

No takú sa mi tu zrejme nájsť nepodarí,
ale neustále sa mi v snoch o nej niečo marí,
tak ju tu snáď niekedy stretnem,
čiže strácat nádej zatiaľ nesmiem,
lebo tá umiera ako posledná,
storka o nej bude úplne dôsledná.

Michal Grilli
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Návšteva Turecka
     V dňoch od 22. 4 až 28. 4.2014 sa osem žiakov spolu s dvoma pani učiteľkami 
zúčastnili na výmennom pobyte v Turecku. Cesta bola pre nás dlhá a pre niek-
torých aj únavná, no myslím si, že to všetko stálo zato.
    V utorok sme odišli spred školy na letisko do Viedne, odkiaľ sme leteli do 
Istanbulu a odtiaľ do Izmiru. Na naše zdesenie nám meškal let, a preto sme 
nestihli lietadlo do konečnej destinácie. Našťastie nás preradili na neskorší 
let. Okolo pol jedenástej sme sa konečne dostali do Izmiru, kde nás privítali a 
zobrali si nás k sebe domov. Zvítanie bolo veľmi príjemné a plné smiechu.
     Hneď na druhý deň sa začal náš program. Ráno sme sa všetci stretli v škole, 
odkiaľ sme sa šli pozrieť na štadión v Buci, kde prebiehal deň detí. Po vystúpení 
sme išli na obed do neďalekej školy a učili sa pieseň „MOJA KRAJINA“ v 
štyroch jazykoch – slovensky, anglicky, turecky a francúzsky. Neskôr sme mali 
program podľa vlastného výberu. Niekto nakupoval, niekto oddychoval a niek-
to zase behal po meste a prezeral si mesto.
     Na druhý deň sme navštívili školu a mali sme prvé dve hodiny. Bolo to zau-
jímavé, aspoň pre mňa. Nerozumela som ničomu, ale viem, že to bola hodina 
matematiky. Navštívili sme dokonca aj starostu, ktorému sme odovzdali darček 
zo Slovenska v mene našej školy. Bol milý a takisto dal darčeky aj on nám.
     Polovica dňa ubehla ako voda. Ten deň sme ešte mali navštíviť Archeologické 
múzeum a Hodiny na veži (Clock Tover). Navštívili sme dokonca aj nákupné 
centrum a more. Tak ako každý deň, tak aj v tento deň sme mali program. Dni 
ubiehali ako voda a nastal piatok a celodenný výlet do Efezu.
     Efez bol krásny, slnečné počasie, horúco. Po dvojhodinovej prechádzke po 
pamiatkach sme nasadli do autobusu a nastalo to, na čo sme všetci čakali. Prišli 
sme k moru. Bolo teplo a príjemne, hneď sme všetci vbehli do mora, dokonca 

aj vo veciach. Všetkých nás kvalitne spálilo, ale to nám neprekážalo.
     V sobotu sme šli pozrieť ZOO. Takú krásnu ZOO som ešte nevidela. Toľko druhov zvierat v dokonale 
vytvorenom prostredí plnom zelene, trávy a stromov. Škoda bola, že v ten deň bolo veľmi horúco a zvieratká 
boli ukryté v tieni. Jedine medveď sa kúpal ako na kúpalisku. Každý sa chcel vyfotiť so zvieratkami a každý 
chcel ísť niekam inam, tak sme sa dohodli, že každý pôjde, kam chce a že sa stretneme pred východom, 
pretože neskôr sme mali navštíviť nákupné centrum. Mne osobne sa ten deň veľmi páčil.
     Náš predposledný deň pred odletom sme šli na piknik k tisícročnému stromu. Bol veľký a boli v ňom diery. 
Počula som, že vraj tam niekedy žili ľudia, preto boli tie diery zabetónované. Posledný deň sme si užili, ako 
to len šlo. Kopec zábavy a smiechu. Večer bol ale smutný. Rozlúčili sme sa s rodinami, pobalili a v pondelok 
ráno sme odišli na letisko. Plakali sme všetci, niet sa čomu čudovať, boli sme spolu 24 hodín počas šiestich 
dní a zvykli sme si na seba. Ale verím, že sa s nimi uvidíme čoskoro a takisto navštívia aj oni nás. 

Simona Štulajterová (IV.H)

PROJEKT COMENIUS
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Španielsko
    Španielske mesto Mondéjar, s bohatou kultúrou a tradíciami, sa stalo na štyri dni domovom pre dve 
študentky a dve učiteľky Súkromného gymnázia Železiarne Podbrezová. A čo všetko sme tam zažili?
     Počas celého týždňa sme mali možnosť spoznávať španielsku kultúru, historóriu a tradície. Navštívili sme 
kostol Santa Maria Magdalena, Ermite de Pierre a zrúcaniny kláštora Saint Antoine.
     V prvý deň sme ochutnali aj skvelé španielske špeciality, ktoré pre nás pripravili rodičia španielskych 
študentov. Nasledujúci deň sme navštívili veľkolepé turistické mesto Toledo. Jeho krása a obdivuhodné pa-
miatky nás ihneď uchvátili. Po celodennom výlete sme spolu s našimi španielskymi študentmi pripravovali 
slovenské špeciality, ktoré sme potom priniesli do školy.
     Každá krajina sa prezentovala svojím vlastným, tradičným jedlom, ktoré sme mohli ochutnať. Ďalší deň 
sa niesol v duchu hudby. Nahrávali sme španielsku pieseň „Son mis amigos“, pri ktorej sme zažili veľa 
zábavy. Neskôr sme sa presunuli na predstavenie flamenca. Posledný deň, ktorý sme prežili v Mondéjari, sme 
zakončili multikultúrnym programom a návštevou Pastrany.
     Počas dňa každá krajina prezentovala niečo zo svojej kultúry, domova a tradícií. V našom programe 
nechýbali slovenské ľudové piesne, tance, zvyky a samozrejme všetky krásy našej malebnej krajiny. Multi-
kultúrny deň vyvrcholil predstavením španielskych žiakov a študentov a neskôr aj spoločnými piesňami - Óda 
na radosť a Imagine, ktoré sme si všetci spolu nacvičili.
     Nasledovala dlho očakávaná cesta do Madridu, kde sme sa ubytovali a prežili tam posledné chvíle v 
Španielsku. Obrovské, preplnené mesto plné kultúrnych pamiatok a zaujímavých ľudí sme si ihneď obľúbili. 
V posledný deň sa nám odtiaľ tažko odchádzalo, ale o to viac sme sa tešili späť na Slovensko. Bol to príjemný 
týždeň plný nových skúseností a zážitkov. 

Lívia Aschenbrierová (II.H)
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Ranná cesta do školy ako cesta na popravisko.
Dohoda o písomke mimo vyučovania - zmluva s diablom.
Písomka z matematiky je ako športka. 
Ranné stúpanie po schodoch ako výstup na Mont Blanc. 

Jakub Bučko a Šimon Živor

Prirovnania

Naša škola ako bludisko.
Táto škola je plná ako autobus o 7:32.

Chodby školy ako chodby národnej galérie.
Kráčam po chodbe školy ako sliepka na nádvorí.

Kristína Krakovská, Tomáš Slivka

Rovnošaty ako v Rokforde žiaci nosia.
Schody dlhé, strmé sťa mrakodrap. 
Kde sa pozriem, samí chlapci ako v škole odbornej.

Škola pekná s intrákom, pre tých, čo bývajú ďaleko,
keď sem príde niekto nový, je zo školy na mäkko.

Anna Mária Ridzoňová, Michaela Auxtová

Chodby veľké a dlhé ako bludiská.  
Jedáleň ako špičková reštaurácia.  
Dejepis ako cestovanie do minulosti.   
SBS-kári, chlapi to ako hora. 

Beáta Faráriková

Schody sú ako zabiják, pokiaľ výjdem nahor, vypľujem si dušu.  
Schody sú dlhé ako mólo, keď po nich kráčaš, cítiš sa ako modelka.  
Matematika je ako nekonečný príbeh. Nemá to konca.

Natália Mušková a Linda Vágnerová 

Schody dlhé ako do neba.  
Matika dlhá ako týždeň pred výplatou.   
Stoličky skvelé ako kolotoč.   
Na angličtine ľudia ako nesvojprávni.  

Natália Révészová, Lucia Turňová

Okná ako výklady, z každej strany na nás každý vidí.
Jedlo ako v reštaurácii, veľa a hlavne fajné.
Fyzika ako čínsky jazyk, samé znaky a premenné a nik nevie, 
čo znamenajú.
Budova ako obdĺžnik, točíme sa dokola a vždy sa stretneme.

Lenka Filipiaková a Simona Rapčanová

Dlhé schody vedú do neba ako dúha.
Zástupkyna ostrá ako britva.
Nedá sa nevybrať si obed.
Škola veľká ako svet.
Učenie ťažké ako slon.

(anonym)

Každodenný výstup do kopca, ráno sa cítim ako horolezec.
V matematike sa čísla strácajú, písmen pomaly viac ako v abecede.
Cesta na obed po tretej hodine je krajšia ako tisíc slnečných lúčov.
Každý má na sebe uniformy, podobáme sa ako vajce vajcu.

Patrik Leško
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  Z technickej stránky, nie po 
technickej stránke
V jazykovej praxi sa nezried-
ka  stretáme s vyjadreniami po 
technickej stránke, po odbornej 
stránke, po umeleckej stránke, 
napr. technická kontrola je kon-
trola motorového vozidla po 
technickej stránke; absolvent je 
po odbornej stránke pripravený; 
maľba je po umeleckej stránke 

významná. V tejto súvislosti sme dostali otázku, 
či sú tieto vyjadrenia s predložkou po v poriadku. 
So zreteľom na to, že sa citovanými spojeniami s 
predložkou po vyjadruje zreteľ, vhodnejšie je v nich 
používať predložku z: z technickej stránky, z odbornej 
stránky, z umeleckej stránky, teda technická kontrola 
je kontrola motorového vozidla z technickej stránky; 
absolvent je z odbornej stránky pripravený; maľba je 
z umeleckej stránky významná.

***       ***     ****
Používateľ počítača, používateľ internetu
V spisovnej slovenčine máme nedokonavé slovesá 
používať a užívať, no každé z nich má iný význam. 
Sloveso používať má význam „upotrebúvať na 
istý cieľ“, sloveso užívať má význam „prijímať do 

žalúdka“, ale aj význam „zažívať radosť z niečoho“. 
Používame napr. stroje, nástroje, prístroje, pracovné 
pomôcky, dopravné prostriedky, počítačové pro-
gramy, užívame lieky, sirup proti kašľu, ale užívať si 
môžeme aj počas dovolenky. Na pomenovanie toho, 
kto niečo používa, máme utvorené podstatné meno 
používateľ. Ten, kto používa pri svojej práci počítač, 
je používateľ počítača, ten, kto používa internet, je 
používateľ internetu, ten, kto využíva nejakú službu, 
je používateľ služby, ten, kto používa informačné 
technológie, je používateľ informačných technológií.

***       ***     ****
Skrutka, šrauba, nie šroub ani šróf
Súčiastka  so  závitmi,  prípadne  s  maticou  slúžiaca  
na  spájanie  alebo  prenos  pohybu  sa  volá  skrutka.  
Popri  spisovnom  neutrálnom  pomenovaní  skrutka,  
ktoré  má  aj  platnosť  termínu,  na  pomenovanie  
tej  istej  súčiastky  sa  používa  aj  hovorové  slovo  
šrauba.  Okrem  týchto  slov  sa  môžeme  stretnúť  aj  
so  slovami  šroub  a  šróf.  To  sú  však  nespisovné  
slová,  ktoré  nepatria  do  oficiálnej  ani  do  verejnej  
komunikácie.  V  týchto  komunikačných  situáciách  
sa  má  používať  iba  slovo  skrutka,  napr.  nastavo-
vacia  skrutka,  medená  skrutka,  lodná  skrutka.

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas

Anekdoty o slovenských spisovateľoch
Jozef Ľ. Holuby s Michalom Boorom a Ľudovítom Piffkom sa vybrali do Brezna
     V auguste 1858 vybral sa Jozef Ľ. Holuby s Michalom Boorom a Ľudovítom Piffkom do Brezna k administrátorovi 
superintendencie Jánovi Chalupkovi, skladať kandidatickú skúšku. Ako vkročili do Chalupkovej izby a zazreli jeho 
vysokú, vážnu postavu, neboli by ani verili, že toľko humoru a satiry vystalo z neho. Chalupka ich privítal: „Vítajte, 
vy traja králi! Len mi teraz povedzte svoje mená.“ Usadil ich, dal každému do ruky grécky Nový zákon a povedal: 
„Môžeme začať.“ Dal im viacej otázok, potom im dal prekladať evanjelium z gréčtiny do latinčiny, hoci dobre vedel, že 
nikdy v živote ani latinsky, ani grécky kázať nebudú. Bol s nimi celkom spokojný a po skúške povedal: „Už som dávno 
nemal takých kandidátov, ktorí by toľko grécky a latinsky boli vedeli!“ Keď im oddal svedectvá, stratila sa prísnosť z 
jeho tváre, sadol k fortepiánu, všetci spievali národné piesne a milo sa pobavili.

V Hornej Lehote bola kanonická vizitácia
     V Hornej Lehote bola kanonická vizitácia. Po odbavenej práci a po spoločnom obede poprosil superintendent Dr. 
Gustáv Szeberényi Chalupku, aby zarečnil niektorú zo svojich básní.
     Chalupka s veľkým dôrazom zarečnil „Mor ho!“. Báseň urobila na všetkých prítomných veľký dojem, ale najväčší 
na Antona Radvanského, župana, ako gener. dozorcu ev. cirkvi na vizitácii prítomného. Tento najprv žasol na spádoch 
básne, na stolci svojom robil pohyby, gestá veľkého vnútorného pohnutia, a keď báseň stupňovala sled deja a junač 
hrmela na pyšného cára, vtedy vstal akoby ho bolo vyhodilo a stál vztýčený, kým rečník nedokončil. Chválorečiam 
nebolo konca kraja; hneď, ako došiel domov, kúpil si básne Chalupkove a nosil ich všade, po Turci, po Pešti vo vrecku. 
Taký účinok mala Chalupkova báseň na starého odrodilca Radvanského.

Jedného rána, dosť zavčasu, išiel Samo Chalupka na prechádzku dedinou
Jedného rána, dosť zavčasu, išiel Samo Chalupka na prechádzku dedinou, cestou od lehotskej 
fary nadol vedúcou. Proti nemu šiel pastierik, knísavo počaptávajúc nahor a pomrmlávajúc 
si spevavo nejakú pesničku, z ktorej Chalupka, keď sa stretnúť mali, vyrozumel tieto slová:
„Keď som pásol na poľani, snilo sa mi na svitaní.“
Vtom sa stretli a pastierik, nepozerajúc hore, búšil sa do Chalupku, ktorý sa ho — zľaknutého 
— opýtal:
„Čože sa ti to snilo?“
„Jaj nič, prosím ponížene, pán tatík!“
V tom okamihu utkvel Chalupkovi v mysli predmet a on hned na prechádzke, ex abrupto, 
vybásnil báseňku, v jeho spevoch pod nadpisom „Sen“ uverejnenú.

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

Jazykové okienko
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Kaligram - Karolíny Rochovskej


