
• Obhajoba projektov
• Krásne Horehronie
• Projekt Comenius
• Práce študentov

• Zaľúbený rozhovor
• A mnoho iného ...

V tomto čísle: 

číslo 4. - jún/ ročník IX.
rok 2016, občasník 



2

Lopejík

Lopejík
email: 

lopejik.sgzp@gmail.com

Šéfredaktor
Natália Mušková

Grafi cká úprava
Patrik Leško

Redaktori:
Michaela Auxtová
Lenka Filipiaková

Karina Mihalisková
Dominika Olerínyová

Tomáš Slivka
Simona Szegediová
Linda Vágnerová

Jazykový redaktor
Mgr. Štefan Fedor

Fotografi e z časti
Moje krásne Horehronie

čerpámez Facebooku\
Slovensko na historickych fotografi ach

Vydáva
Súkromné gymnázium 
Železiarne Podbrezová 

a Súkromná stredná 
odborná škola hutnícka Železiarne  

Podbrezová 
Družby 554/64

976 81 Podbrezová

@SGZP 2015/2016

Školský rok

Už sa končí školský rok,
ku prázdninám malý krok.
Ešte vysvedčenie dostaneme
a už dva mesiace doma ostaneme.

Ako žiaci, tak aj učitelia
sa na oddych veľmi tešia,
pri mori či kúpalisku
oddýchnuť a vypnúť trošku.

Starší žiaci každý rok
chodia si na zárobok,
aby potom z čoho mali,
cez prázdniny sa zabávali.

Iní zase, ako vždy,
majú program nabitý.
Do obeda vysávať
a potom sa zabávať.

Dva mesiace krátky čas,
po prázdninách príde zas.
Učitelia nám budú hneď
do hláv učivo vlievať.

Š. Štefančík (I.C)
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Milý čitateľ,

prichádza k tebe posledné číslo časopisu Lope-

jík v tomto školskom roku. Celá redakcia ho 

tvorila len a len kvôli tebe, drahý čitateľ. Pevne 

veríme, že ti bude v prázdninových dňoch dob-

rým spoločníkom a príjemným priateľom.

Rýchlosťou letnej búrky prichádza čas oddy-

chu a prázdninových chvíľ. Každý z vás má 

určite množstvo plánov, kam nasmeruje svoje 
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načerpajme sily do ďalšieho školského roka. Bude totiž určite náročný, ale iba natoľko, nakoľko si jeho ťarchu 

pripustíme.

Krásne letné dni praje svojim čitateľom redakcia časopisu Lopejík.

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 ses-

ternice. Nepremárnime žiadnu voľnú chvíľu 

darobným premýšľaním o negatívnych a 

zbytočných veciach. Buďme blízki svojim 

blízkym, buďme viac ľuďmi ako inokedy a 
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Obhajoby projektov

     Na Súkromnom gymnáziu Železiarne Podbrezová sa 8. júna 2016 konali obhajoby ročníkových prác tre-
tiakov. V poradí šiesty 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 tohoto ročníka musíme skonštatovať, že to malo pre tre-
tiakov a budúcich maturantov mimoriadne veľký význam a osobnostný prínos.

-red-



Lopejík

55



6

Lopejík

Valaská 
     Malý fľak na mape Slovenska v údolí pod Nízkymi Tatrami.
     Valaská, dedina môjho srdca. Obklopená zeleňou a lúkami zo všetkých strán. Slnko 
tu dáva dobre ráno. Svojimi lúčmi zobudí všetko, kam dosiahne.
     Včielky bzučia po lúkach, vtáčiky tu štebocú. Veru, aj obyvateľov do nohy preberie 
zlatá guľa nad kopcami.
     Medzi nich patrím aj ja. Nuž, pravda, nie som nadšený zo skorého vstávania 
do školy. Nálada sa mi zdvihne, keď sa pozriem z okna. Spoza kopca mesto, sťaby 
kameňom dohodil, a cez stred dediny sa tiahne rieka Hron. Druhý koniec dediny 
ohraničujú majestátne lesy Slovenského rudohoria. Popri nich sa tiahne jedna z pa-

miatok, Čiernohronská železnica. Desať kilometrov dlhý špagát vhodený medzi hrončianske stromy. Kedysi 
slúžila na ťažbu dreva, no teraz je z nej atrakcia končiaca vo Vydrovskom skanzene. Naša dedina skrýva 
množstvo tajov. Kaplnku Augustína Baníka, vynovenú hasičskú zbrojnicu, jazierko s labuťami, ktoré pramení 
pod veľkou skalou. Voda sa do neho dostáva z Bystrianskej jaskyne. Ani tá nie je prebádaná celá. No, keď je 
kúska času nazvyš, na konci dediny je tajomná cestička, vedúca hlboko do lesa. Vedie na miesto, kde sa dobre 
premýšľa. Dá sa tam zahnať aj hlad lesnými jahodami a osviežiť sa z chladného potôčika. Čaro lesa je cítiť aj 
vo vzduchu. Ľahký vánok sa opiera o vysoké ihličnaté stromy s mapami machu na kôre. Lesy ponúkajú svoju 
krásu stále, ale je na vás, ktorú časť dňa si vyberiete. Keď sa slnko odoberá späť za kopce, prenecháva štafetu 
mesiacu. Les sa ukladá na spánok. Unavené hlasy vtáctva sa pomaly prelínajú na orchester svrčkov. Ich jemné 
melódie pridávajú na pokoji večera. Po pohľade ponad koruny stromov na hviezdy nejedno oko túži.
     Cestou z lesa sa z diaľky šíri dunivý zvuk kostolných zvonov. Volajú ma domov, ale nemusia, lebo ja už 
doma som, v mojej rodnej dedine, prekypujúcej krásou prírody, lúk, lesov a pastvín. Moja rodná zem, Valaská. 
Obec založená rumunskými pastiermi v roku 1471, najkrajšie miesto na svete.  

Branislav Strmeň (I.C)

Podbrezová
     Bývam v obci Podbrezová. Zaujímavosťou 
je, že ju prezývajú Železná obec, pretože tu 
sú Železiarne Podbrezová. Je dosť veľká 
na to, aby sme ju nazývali dedina, pretože 
tu žije toľko ľudí ako v malom meste, 
no v dosť malom meste. Je nás tu presne 
štyritisícdeväťsto. Ďalšou zaujímavosťou 
je, že sme jediná obec v prvej futbalovej 
lige. Podbrezová má vlastný štadión, ktorý 
stál cez milión eúr, kúpalisko, školu, poštu, 
banku a mnoho ďalšieho. Je rozdelená na 
šesť častí: Podbrezová, Lopej, Skalica, 
Podkostol, Štiavnička, Chvatimech. Erb 

obce je breza, nad ktorou je šesť hviezd. To znamená tie časti Podbrezovej a tá breza 
znamená, že v minulosti sa volala Brezová. Cez Podbrezovú preteká rieka Hron. Ďalej 
má autobusovú a vlakovú stanicu.
     Leto sa začalo krásne. Hrejivé slniečko sa hneď zrána odráža od okien domov v 
Podbrezovej a od trávy na lúke Podkostolom. Všetko kvitne, jahody rastú a je úkrutné 
teplo. Deň čo deň chodím na ryby neďaleko na priehradu, ktorá tiež patrí Podbrezovej. 
Slniečko sa krásne odráža od vody, no, bohužiaľ, sa odráža priamo do očí. Keď slnko 
zapadá, hrávame futbal. Každý druhý deň chodíme na kúpalisko do Podbrezovej. A 
takto to ide od začiatku leta až po september.

MOJE KRÁSNE HOREHRONIE
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     A je tu koniec prázdnin a začiatok školského roka. Je chladnejšie, fúka vietor, listy menia farby, avšak nám 
to neprekáža. V Pobrezovej sa začala futbalová sezóna, takže každý týždeň futbal. Krásne jesenné obdobie. 
November je už chladný, plný vetra a búrok.
     Prichádza zima a s ňou aj Vianoce. V Podbrezovej sa zdobí všetko: stromy, lampy, obchody. Prišli Vianoce, 
no sneh stále nikde. Vianoce prebehli ako voda, prichádza Silvester a s ním aj Nový rok. Písal sa šiesty Január, 
keď sa v Podbrezovej objavil prvý sneh. Padal a padal, až pluhy nestíhali pluhovať. Február prišiel s ním aj 
lyžiarska sezóna v okolí Podbrezovej.
    Padá sneh a mrazy stúpajú až do -20°C.
    Prišla jar a s ňou konečne trošku tepla, no v noci sú aj tak mrazy. Začiatkom marca 
sme šli na lyžiarsky. V apríli sa konečne začal topiť sneh a do Podbrezovej zavítala 
jar. Veľká noc prešla, všetko začalo kvitnúť, stromy pučať, vtáčiky spievať.

Nikolas Spišiak (I.C)
Brezno

     Brezno je malebné mestečko, v ktorom som sa narodil. Je okresným mestom v 
Banskobystrickom kraji. Pre mňa je to krásne mestečko a plánujem v ňom ostať 
bývať.
    Brezno leží v malebnej kotline pod Nízkymi Tatrami. Cez mesto preteká rieka 
Hron, popri ktorej sa vinie pešia zóna, po ktorej sa zelenajú stromy, na jar pekne kvitnúce kríky. Na každom 
rohu sú detské ihriská, kde sa hrajú malé deti, sledované mamičkami sediacimi na farebných lavičkách. Na 
rieke sa naháňajú kačky. Stoja tu aj rodinné domčeky, popri ktorých sa dostaneme do mesta. Môžeme sa 
popýšiť školami, ktoré majestátne stoja a čakajú na svojich žiakov. 
     Mesto má svoje čaro. V strede mesta stojí mestská veža, v ktorej boli niekedy dávno inštalované tri veľké 
zvony a, keď sa rozozvučia, počuť ich široko-ďaleko. V strede mesta sa organizujú rôzne akcie. V zime, keď 
sa kraj prikryje bielym snehom, je tu Ondrejský jarmok. Veľa stánkov s ručnými prácami, perníkovými a slad-
kými cukrovinkami. V lete zasa oslavujeme Dni mesta Brezna, kde až do neskorých hodín je pestrý program s 
veľkým farebným ohňostrojom. Aj pre deti na ich sviatok sa tu pripravuje oslava, kde detský úsmev rozohreje 
srdce.
     Oproti zvonici je múzeum, ktorého priestory prízemia sú obklopené renesančnými klembami. Vedľa múzea 
stojí rímskokatolícky kostol, do 
ktorého keď nahliadnete, rozbúši 
sa vám srdce nad toľkou krásou.
   Okolo kostola je čarokrásny 
park plný kvetov, prekrásne 
voňajúcich veľkých stromov, 
pod ktorými sa môžeme skryť 
v letných dňoch, keď svieti ost-
ré slniečko. Stojí tu aj socha 
M.R.Štefánika a vedľa nej zas 
prekrásna fontána. Námestie je 
obklopené pestrofarebne vyzdo-
benými obchodmi a budovami, 
ktoré majú svoju históriu.
     V Brezne je veľa prekrásnych 
miest, kde sa dá oddýchnuť, veľa 
ulíc s panelákmi farebne zlade-
nými, okolo ktorých sú parky s 
voňajúcimi kvetmi a stromami. Mesto má tržnicu, kde sa to každý deň hemží veľa ľudí, kupujúcich ovocie a 
zeleninu. Ako občanovi Brezna sa mi páči aj vybudovanie nového obchvatu a obchodného centra.
     Žijem v prekrásnom mestečku a som rád, že tu bývam.

Štefan Štefančík (I.C)
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Brezno

     Moje rodné mesto leží na Horehroní a volá sa Brezno. Je to okresné mesto, ktoré obklopujú Nízke Tatry.
    V meste je vždy rušno. Ľudia sa prechádzajú hore-dole, stále sa za niečím ženú. Staré budovy si prežili 

svoje, ale som rád, že mesto Brezno sa stará o svoje historické pamiatky, ktoré má. 
     V centre sa nachádza nádherný katolícky kostol, okolo ktorého je mestský park. 
Je to veľmi romantické miesto. Vysoké, asi storočné stromy, obkolesujú celý kostol, 
ktorý akoby chránili svojimi konármi. Trávnik v parku žiari šťastím, je plný krásnych 
usmievavých kvietkov, ktoré pripomínajú detské natešené tváričky.  Stromy zdobia 
nádherné listy pripomínajúce obrázky namaľované detskými pastelkami. Je to krásny 
pocit, keď okolo vás nie je nič iné, len príroda a šantiace listy stromov.
     Nádherná fontána zdobí centrum mesta, vedľa ktorého je Horehronské múze-
um. Voda vo fontáne si žblnkoce, ako keby vyčítavala detskú riekanku. Pramienky 
vody akoby sa hrali na naháňačku. V parku sa nachádzajú aj drevené sochy, aj socha 

M.R. Štefánika. Mesto Brezno sa môže pochváliť aj zvonicou, ktorá bola postavená v roku 1830, kde boli 
nainštalované 3 zvony. Najväčší váži 580 kg, je to pýcha mesta Brezna.  Táto zvonica sa na Vianoce rozsvieti 
ako vianočný stromček. Moje rodné mesto je mesto, ktoré vonia históriu a som rád, že tu môžem bývať.

Miroslav Čunderlík (I.C)
Heľpa

     Miesto, kde som sa narodil, kde bývam, ktoré nazývam domovom, sa nazýva Heľpa. V tejto malej pokojnej 
dedinke žije veľa príjemných ľudí. Sú milí, kamarátski a nápomocní. Takmer na každého sa môžete obrátiť aj 
s maličkosťou.
    Každé ráno vychádza žiarivé slniečko na oblohu spoza hôr. Slnečné lúče mi dennodenne otvárajú oči. 
Navôkol je nádherný hustý les, cesta doň je veľmi krátka, ale, keď doň vojdete, už nebudete chcieť odísť. 
Môžete v ňom nájsť veľa lesných plodov, ako sú napríklad 
čučoriedky, z ktorých si môžete pripraviť vynikajúci lekvár. 
Nájdu sa tu aj rôzne zvieratá, ktoré sa prechádzajú týmto krá-
snym lesom so svojimi rodinkami. Rovnako ako krásne lesy 
tu môžete nájsť prestrofarebné lúky plné voňavých kvetov. 
Takéto miesta sú ako stvorené pre romantické  prechádzky so 
svojou druhou polovičkou.
     V dedine nájdete  veľa ovocných sadov, ktoré sú celé obsy-
pané ovocím. Na tomto ovocí si môžete kedykoľvek pochutiť 
bez toho, aby po vás niekto kričal, že kradnete. Heľpa má 
aj veľmi rozmanitú kultúru. Naša dedina je slávna aj vďaka 
ľudovej piesní Tota Heľpa. Táto pieseň sa hrá po celom Slo-
vensku a možno aj niekde vo svete. Heľpiansky kroj zdobia 
pestré farby a rôzne ornamenty. Každoročne sa tu konajú rôzne 
slávnosti, ako Horehronské dni spevu a tanca, Kolovrátok a 
jazda na krňačkách.

     Počas Horehronských dní spevu a tan-
ca našu obec navštívi veľa ľudí. Nielen 
kvôli stánkom a kolotočom, ale najmä 
kvôli bohatému folklórnemu programu. Tohto programu sa zúčastnia rôzne folklórne 
skupiny z celého Slovenska, ba aj z iných štátov, ako je napríklad Srbsko. Je zaujímavé 
pozerať sa na výborné tance a krásny spev.
     Konajú sa tu aj preteky - krňačky. Odvážni dedinčania sa v zime vyberú na najvyšší 
kopec v dedine, z ktorého sa potom spustia a zabojujú o prvenstvo.
     Je to krásna dedina. Na novo zrekonštruovanom námestí máme pomník pre padlých 

vojakov, ktorí zomreli vo vojne. Je tu rozšírený aj šport.
     Je to môj domov, ktorý by som nevymenil za nič.                                                        Ján Ďurica (I.C)
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Horná Lehota
      Horná Lehota. Malebná dedinka. Jej čaro spočíva 
v príjemnej, cez jar rozkvitnutej, no naopak cez 
zimu snehobielej a ligotavej prírode. Rozprestie-
ra sa na úpätí Nízkych Tatier. Sedí tu učupená ako 
maličká kopa sena.
     Dedinu lemuje koberec rozkvitnutých ale aj 
pestrofarebných lúk a strání. Keď zdvihnete zrak 
vyššie, do oka vám padne 
hlavný hrebeň Nízkych 
Tatier so svojimi majes-
tátnymi vrchmi Skalhora, 
Chopok i Ďumbier. Stoja 
tu dlho, vytrvalo a ne-

bojácne. Ich končiare sa priam dotýkajú blankytnej oblohy. Tu sa aj človek skloní 
pred silou a krásou prírody. Tá sa vám ponúka už i pri vstupe do obce, a to v podobe 
dvoch krištáľovopriezračných rybníkov, ktoré sú domovom rýb ale aj rôznych iných 
živočíchov. Zlatisté lúče slnka vytiahnu na ich brehy nie jedného rybára. Nielen rybári 
si sem chodia oddýchnuť, ale aj rodiny s malými deťmi sa sem prídu poprechádzať a zabaviť sa.
      Popri tom všetkom vám neunikne šum vody, bzukot včiel a, samozrejme, krása prírody.
     Srdcom samotnej dediny je malé námestie. Z neho sa ako zamatové stužky vinú štyri rozvetvené ulice. 
Práve jedna z nich vás zavedie k rodnému domu romantického básnika, ktorý žil v 19. storočí, Sama Chalup-
ku. Jeho literárny odkaz sprevádza návštevníka ako aj súčasnú generáciu životom tohto revolučného básnika, 
kňaza a významného štúrovca. Horná Lehota bola kolískou i hrobom človeka, ktorý v pravde žil, krivdu bil a 
verne svoj národ ľúbil. Spomienky na neho oživuje i busta v miestnom parku.
     Ten, kto v tejto neveľkej dedinke prežije väčšinu svojho života, obľúbi si ju isto.

Sebastián Grísnik (I.B)
Slovenská Ľupča

     Slovenská Ľupča, obec, kde som doma. Je to 
malá dedinka, ktorá je môjmu srdcu blízka.
     Tento malý kúsok slovenskej zeme sa rozpres-
tiera v objatí mohutných zelených kopcov. Pre-
chádzka obcou je veľmi zaujímavá. Poskytuje 
možnosť na premýšľanie a oddych. Všetko v 
mojom okolí je také farebné. Je vidieť, ako obec 
žiari príbehmi, ktoré by tak rada vyrozprávala.
     Vtáky predvádzajú svoj spevácky talent. 
Súťažia o to, kto má krajší a milší hlas. Kto z 
nich sa viac zapáči. Lúka v obci žiari šťastím. 
Na jar je v nej počuť hlasný bzukot včiel, v lete 
je posypaná tisíckami kvetov. Svätý pamätník 

zdobí centrum obce. Je 
pýchou Slovenskej Ľupče. 
Nad obcou sa pýšia krásne mohutné zelené hory.
     Neďaleko sa nachádza hrad, ktorý je známy svojou bohatou minulosťou. Všade je tu 
taký pokoj, príjemné ticho, ktoré vylieči každú dušu poznačenú hlukom a stresom. Som 
šťastný, lebo nie každý má možnosť bývať na takom príjemnom mieste.
     Aj keď je to len malá dedina, v ktorej nie je veľa luxusu, tak viem, že je to miesto, na 
ktoré sa vždy vrátim.

Jiří Navrátil (I.B)
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Moderná technika

     Výdobytky modernej techniky používam asi každý deň. Myslím si, že život bez 
nich si v dnešnej dobe nedokáže predstaviť skoro nikto z nás. Pomocou počítačov, 
televízorov, mobilných telefónov a automobilov si uľahčujeme život a šetrime čas.
     Najskôr prišli viac a viac zdokonalené nástroje, zbrane, počítače. Prevratom 
boli autá a iná technika. Potom vznikali ostatné dopravné prostriedky, viac vyno-
vené, upravené, no mali čoraz automatickejší chod, aby obsluha človekom bola 
čo najmenšia. Zmodernizovali sa montážne linky, pri ktorých sa ľudská pracovná 
sila nahradila robotmi. Roboty majú viac výhod ako ľudia, rýchlejšie pracujú bez 
únavy, dokážu ísť non stop a zamestnávateľa toľko nestoja. Výroba sa zefektívnila 

a dokážeme vyrábať výrobky v tisíckach či miliónoch kusov. A to bol len krok k výmyslu ďalšej techniky, 
ktorá ešte viac dokáže uľahčiť, spríjemniť či inak pomôcť v živote človeka.
     Počítače sa stávajú čoraz väčšou súčasťou nášho života. Teraz je všetko riadené počítačmi, od vesmírnych 
satelitov až po pokladne v obchodoch. Všetko má svoj operačný systém a funguje cez internet alebo aplikácie. 
Moderné spotrebiče dokážu komunikovať s majiteľom. Napríklad, či pračka doprala, byt je povysávaný alebo 
čo treba kúpiť do chladničky, ktorá vie, čo sa v nej  nachádza a aké potraviny sú ešte v záruke.
     Automobilový priemysel začal vyrábať čoraz bezpečnejšie, ekonomickejšie, inteligentnejšie autá. Dnešné 
autá vedia zabrániť, aby sa nestala kolízia či s chodcom, alebo s iným autom. Vedia vyhodnotiť, či ste v po-
riadku, nedrieme sa vám alebo neschádzate z cesty. Ale najnovšou vychytávkou je, že samé dokážu šoférovať. 
Už je to len okamih, kým sa budú takéto múdre autá predávať.
     Aj fi rmy, ktoré vymýšľajú počítačové hry začali modernizovať a zlepšovať, aby čoraz viac ľudí hralo a bolo 
na nich závislých. Dnešná hra je ako skutočná, vtiahne vás do deja a nepusti a vy ste na nej závislí. A hitom 
tohto roka je virtuálna realita, ktorá vás ešte viac vtiahne do deja a ešte viac ľudí bude na nej závislých.
Vývoj techniky beží nezadržateľnou rýchlosťou. Ako ďaleko zájdu ľudia vo svojej lenivosti? A kde sa dosta-
neme v ďalších rokoch? To ešte nikto nevie. Myslím si, že technika pôjde ďalej, len aby jedného dňa nezradila 
ľudstvo, ktoré bude určite na nej závislé a bude ju potrebovať.

Rado Belko (II.C)
Súčasnosť

     Žijeme v 21. storočí, v modernej dobe. Poznáme veľa vecí, o ktorých naši 
predkovia ani nesnívali. No napriek tomu máme stále menej času na podstatné 
vecí. Prečo je tomu tak? Ako nám výdobytky modernej doby pomáhajú? Ako nám 
škodia? Žije sa nám lepšie, máme hodnotnejšie zdravie?
     Ráno mi začne zvoniť budík z mobilu. Keď vstanem, uvarím si vodu na čaj v 
rýchlovarnej kanvici a v mikrovlnke si prihrejem raňajky. Pritom si pozerám na 
internete nové správy a skontrolujem si emaily. Všetko to mi uľahčuje život. Ne-
musím najskôr rozkúriť v peci, aby som si zohrial vodu a urobil raňajky ako moji 
predkovia. Nemusím si ísť kúpiť noviny do stánku, ani ísť ďaleko za kamarátmi, 

aby som sa s nimi mohol porozprávať.
     Niekedy sa nestihnem porozprávať ani s rodičmi a mojimi súrodencami. Pritom ich mám rovno pod no-
som. Nemusím za nimi ďaleko chodiť, veď s nimi bývam. A keď si aj na seba nájdeme trochu času, nemáme 
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sa veľmi o čom porozprávať! Nemáme medzi sebou žiadny osobný vzťah. Rozmýšľam nad tým, prečo s nimi 
neviem komunikovať. No pravdepodobne to bude tým, že som sa naučil komunikovať cez internet. Cez in-
ternet si často človek píše o nezmyselných veciach, píšeme väčšinou to, čo by sme sa pri osobnom rozhovore 
nikdy neodvážili povedať. Môžeme si vymýšľať, klamať, len aby sme vyzerali čo najlepšie pred tým druhým.
     Moderná technika môže byť niekedy naším dobrým pomocníkom, no môže nám aj škodiť, a preto treba 
zachovať vyrovnanosť, preto by mal internet ostať len našim pomocníkom.                    Jakub Havaš (II.C)

Závislosti
     V dnešnej dobe modernú techniku využíva drvivá väčšina z nás každý deň, je to naozaj tak nevyhnutné? 
Vedeli by sme si predstaviť život bez počítačov, smartfónov alebo televízie? To je otázka veľmi zarážajúca a 
myslím si, že väčšina z nás už odpoveď vie, že bez dnešnej techniky si život predstaviť nevieme. 
     Moderná technika ovplyvňuje náš životný štýl, naše vzťahy, naše správanie v kolektíve, naše myslenie. Bez 
modernej techniky by bol náš život menej pohodlný a zrazu by  bolo všetko ťažšie 
a pomalšie. Pomocou modernej techniky sa dokážeme skontaktovať s cudzími 
osobami, ktoré sa nachádzajú aj na druhej strane sveta. V dnešnej dobe ľudia už 
veľmi nevyužívajú knihy na vyhľadávanie informácií, ani my študenti, pretože 
pre nás je jednoduchšie si to vyhľadať na internete.
     Ak chceme zistiť nejakú informáciu, dnes to nerobí žiaden problém. Stačí 
si zapnúť internetový prehliadač, napísať meno a priezvisko toho, o ktorom ch-
ceme zistiť informácie a jednoducho dáme „enter“ a za necelú sekundu nám o 
danej osobe vyhodí milión informácií. Veľa ľudí je dnes závislých od modernej 
techniky, hlavne tínedžeri. Väčšina tínedžerov v dnešnej dobe trávi hrozne veľa svojho voľného času za 
počítačom či televíziou. Síce tým, že hrajú počítačové hry, zabíjajú nudu ale zabúdajú na jednu podstatnú vec, 
a tou je, že strácajú sebavedomie komunikovať s ostatnými ľuďmi, stanú sa sociálne izolovaní, budú schopní 
komunikovať len cez sociálne siete, ako napríklad Facebook. Budú týmto trpieť nielen v škole, ale aj v ďalšej 
etape ich života. Okrem toho si ľudia viac dovoľujú na sociálnych sieťach, či už nadávajú, vyhrážajú sa alebo 
sa vysmievajú. No problém je, že toto by si nedovolili, keby sa s tou osobou stretli.
     Teraz jedna zarážajúca vec, ktorú som videl na vlastné oči, a tou je zlá výchova detí v dnešnej dobe. Neraz 
sa mi stalo, že som čakal dve až tri hodiny v čakárni pri mojej obvodnej lekárke alebo v nemocnici a videl som 
matku s dieťaťom alebo otca s deťmi. Ich výchova bola asi nasledovná – dieťa sa rozplakalo a namiesto toho, 
aby spolu komunikovali sa rodič dieťa snažil rozveseliť a utíšiť. Preto mu matka podala mobil alebo tablet. 
Najhoršie na tomto celom je to, že toto sa nedeje len, keď sa dieťa nudí, ale aj keď je doma alebo v škole. Je 
to v celku zarážajúce, keď si spomeniem, ako som ja trávil svoje detstvo hraním futbalu, hokeja, basketbalu 
alebo iných športových aktivít s mojimi kamarátmi. Mojim rodičom som veľmi vďačný za to, ako ma vycho-
vali a že som nedopadol ako dnešné deti, ktoré v budúcnosti budú závislé na modernej technike.
     Preto, aby sme obmedzili závislosť nad modernou technikou, je dobré, aby sme skrátili čas strávený za 
počítačom alebo televíziou a vyrazili niekde so svojimi najlepšími kamarátmi. My sami musíme chcieť, aby 
moderná technika nezačala  plne ovládať naše životy a vzťahy s najbližšími osobami v našom živote.

Jozef Pajerský (II.C)
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Lopejík
Školské akcie vo fotografi ách

Návšteva ministra školstva Prof. Ing. Petra Plavčana CSc.
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Záverečné skúšky
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Rekonštrukcia a výmena povrchu školského ihriska prebehla úspešne.
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Výtvarné dielo žiačky I.H - Agáty Karaffovej
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Rozhovor s Ing. Martou Orolínovou,

učiteľkou anglického jazyka
1. Ako ste sa vlastne dostali k predmetu, ktorý vyučujete?
Anglický jazyk som začala študovať na Štátnej jazykovej škole v Banskej Bystrici v čase, kedy o cudzie ja-
zyky nebol záujem a v školách sa vyučovala hlavne ruština. Po revolúcii nastal akútny nedostatok učiteľov 

anglického jazyka a dostala som ponuku učiť na 
Dievčenskej odbornej škole, ktorá v tom čase pôso-
bila tu, v tejto budove. Takže po dvadsiatich rokoch 
som späť, ale teraz pre zmenu učím samých chlap-
cov.
2. Má kniha budúcnosť? Nevystrieda ju tablet, 
počítače?
Som z generácie, ktorá vyrastala na knihách a je pre 
mňa nepredstaviteľné vzdať sa klasickej knihy. Poc-
it, keď listujem, cítim vôňu papiera a tlače, mi tablet 
nenahradí. Verím, že knihy majú svoj ďalší rozmer 
(level), ktorým pôsobia na čitateľa pri čítaní a 
vťahujú ho priamo do deja, podobne ako počítačové 
hry. Čítanie kníh však rozvíja obrazotvornosť, pod-

poruje fantáziu, umožňuje spoznávať nové slová, melódiu jazyka, núti zamyslieť sa a stráviť dlhší čas nad 
príbehom, aby ste mohli „nasať“ jeho atmosféru. 
3. Uľahčili počítače a informačné technológie ľuďom 21. storočia život?
Rozhodne. Život bez internetu si už ani nevieme predstaviť, hlavne tí mladší. Cestujeme životom „na ľahko“ 
veď všetko je na webe. Nakupujeme, komunikujme, vzdelávame sa a pracujeme cez internet. Ale nezabudli 
sme na niečo? Nič nenahradí vzájomný kontakt, pohladenie, úsmevy, prejavy súcitu a nesúhlasu.
4. Ako dlho pôsobíte na SSOŠH ŽP a kde ste pôsobili predtým?
Som tu druhý rok. Takmer dvadsať rokov som učila na Strednej škole podnikania v Brezne, pôvodne Dievčenská 
odborná škola. Pracovala som hlavne s dievčatami, ktoré majú iný prístup k učeniu. Sú zodpovednejšie a 
usilovnejšie. Naproti tomu chlapci sú prakticky založení a veľa čerpajú z prostredia okolo seba, ale zároveň 
sú lenivejší.
5. Máte radi prácu so študentmi?
„It depends“. Mám rada živosť, energiu mladých ľudí, ich tvorivosť, nápaditosť, vynachádzavosť. Na druhej 
strane mi prekáža prejavovanie sa cez neslušné a vulgárne správanie, bez ohľadu na miesto a spoločnosť ľudí.
6. Máte radi predmet, ktorý učíte?

Určite. Cudzie jazyky umožňujú spoznávať nové krajiny, 
ich kultúru, zvyky, tradície. Vďaka ich znalosti, v súčasnej 
dobe hlavne anglického jazyka, sa vám otvárajú možnosti 
cestovať, pracovať, žiť v zahraničí podstatne ľahšie ako 
kedykoľvek predtým. Je mi ľúto, že niektorí študenti tieto 
možnosti nevidia, alebo si ich neuvedomujú. Život otvára 
veľa dverí, ale oni svojim prístupom, niektoré zatvárajú 
už teraz.
7. Aký názor máte na vyučovanie prostredníctvom 
informačných a komunikačných technológií?
Tak ako všetko v živote treba aj využívanie informačných 
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a komunikačných technológii brať s mierou. Využívanie dataprojek-
torov a internetu určite spestria hodinu, ale komunikáciu a akékoľvek 
aktívne používania jazyka nenahradia. V prípade našich študentov 
si však treba uvedomiť, že čo je komunikácia. „...Skutočná komu-
nikácia sa potvrdí až vtedy, keď dôjde nielen k prečítaniu vyslaného 
signálu, ale aj k nejakej spätnej väzbe.“
8. Tešíte sa už na leto?
Veľmi. Teším sa na stretnutie s rodinou a priateľmi, trošku cestova-
nia a vzdelávania, čítanie kníh a prácu v záhrade.
9. Čo by ste odkázali čitateľom a čitateľkám časopisu Lopejík? 
Želám Vám príjemné leto, veľa slnečných dní a nezabudnuteľných 
zážitkov. Vymeňte žiarenie obrazoviek vašich mobilov a počítačov 
za dotyk slnečných lúčov na tvári, pocit vánku vo vlasoch a chladivý 
dotyk vody na tele.

Redakcia časopisu ďakuje za rozovor.

     Dňa 20.apríla 2016 sa na pôde Ekonomickej fakulty 
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici uskutočnil 
11. ročník regionálneho kola súťaže Mladý Európan, 
ktorej sa zúčastnilo 15 družstiev.
    Táto súťaž preveruje vedomosti žiakov stred-
ných škôl z oblasti geografi e, dejín, dominánt, sym-
bolov a osobností  členských krajín EÚ. Záštitu nad 
tohtoročnou súťažou prevzal podpredseda Európskej 

komisie pre energetickú úniu, pán Maroš Šefčovič.
     Súkromné gymnázium Železiarne Podbrezová 
tento rok úspešne reprezentovalo trojčlenné družstvo 
žiakov III.H triedy, Lenka Filipiaková, Natália 
Mušková a Patrik Leško. 
    Veríme, že aj v ďalších ročníkoch súťaže budeme 
šíriť dobré meno školy.

Mgr. M. Svinčiaková

Mladý Európan 2016
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Zviditeľnenie školy v rámci Slovenska.

     Študenti študujúci odbor Mechtronika sa v priebehu 
mesiacov marec – apríl zúčastnili dvoch celoslovenských 
súťaží. 
     4. ročník celoštátnej súťaže  Skills Slovakia „Mladý 
mechatronik“ organizovanej Štátnym inštitútom od-
borného vzdelávania, FESTO spol. s.r.o. Bratislava a 
Ústavom aplikovanej informatiky, automatizácie a me-
chatroniky MTF STU Trnava. Konal sa dňa 31. marca 
2016 v priestoroch Materiálovotechnologickej fakulty. 
     Súťažilo sa v troch skupinách zložených z viacerých 
družstiev. Skupiny, ktoré práve nesúťažili sa zúčastnili 
prehliadok laboratórií UIAM, súťažiacim touto cestou 
prezentovali možnosti štúdia názornými ukážkami prác 
študentov. Ukážky využívali aj produkty fi rmy Festo. 
     Našu školu v súťaži reprezentovali  pod vedením Ing. 
Petra Flašku študenti piateho ročníka odboru Mechanik 
mechatronik Tomáš Beňo a Jakub Popper. V priebehu 
súťaže obaja menovaný museli preukázať okrem od-
borných znalostí pneumatických prvkov, mechanickú 
montáž časti triediceho zariadenia, programovania PLC 
Siemens,  aj znalosti anglického jazyka. V konkurencii 
13 zúčastnených družstiev z celého Slovenska ich od 

postupu do užšieho výberového kola na medzinárodné kolo súťaže delilo necelých 12 bodov. Dosiahnutý 
počet bodov ich zaradil na delené 8-9 miesto.
     Príprava na súťaž bola realizovaná na pneumatickej triediacej stanici v odbornej učebni pneumatiky. 
Menovaný žiaci svoje vedomosti uplatnili aj  dňa 21. 4. 2016 na súťaži SYGA. 13. ročník súťaže Siemens 
Young Generation Award, organizovaný fi rmou Siemens Slovensko, Žilinskou univerzitou a fi rmou CEIT sa 
konal v priestoroch Žilinskej univerzity. 
     Na súťaž žiaci predviedli model zostavený z dvoch výťahov a jeho riadiaci program. S týmto modelom sa 
žiaci prebojovali do prvej dvanástky z 29 súťažných prác. 
     Okrem šírenia dobrého mena našej školy, žiaci nadobudli nové skúsenosti pri prezentácii svojich vedomostí 
pre širším odborným publikom. Získali osvedčenie o účasti na celoslovenskom fi nále z obidvoch súťaží, ktoré 
im poslúži na získanie kreditov pre prijímacie pohovory na ďalšie vysokoškolské štúdium.            P. Flaška
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1. Všetky krásy diel sú zhrnuté, 
v našej krásnej literatúre. 
Sú pre ňu typické jazykové prostriedky, 
trópy a fi gúry sú diel ozdôbky.
Keď sa na konci verša slabiky zhodnú, 
správne určím rým a dostanem známku dobrú.
Keď sa v knihe stretne Štúr a a Baudelaire,
 bude z toho určite veľký malér.
Baudelaire písal modernú poéziu, 
vďaka Štúrovi máme spisovnú slovenčinu.
Najradšej však máme komédie, 
no Shakespeare písal pekné tragédie.

Básne z hodín slovenčiny v II.H - p. uč. M. Svinčiaková

2. Včera sme na 2 strany písali úvahu, 
ukázalo to naše vnímanie a povahu.
Presvedčiť ostatných, že každý svojich sedem divov má, 
to pomerne veľa času zabrať dá.
Na oživenie textu citát treba pridať, 
nech nám učiteľka môže jednotky rozdať.
Nabudúce možno budeme písať výklad, 
aby sme pre mladších boli lepší príklad.

3. Rod, číslo, pád, vzor, 
máme na ne vlastný názor.
Osoba, číslo, čas a slovesný vid, 
radšej si dám na hlavu peroxid.
Homonymá tie nám idú celkom fajn, 
no nie je to pre nás úplný raj.
Dom, muž, písmo alebo lokomotíva, 
voláme ich substantíva.
Mužský, ženský, stredný rod, 
nevieme ich celý pôvod.
Naučiť sa to všetko chceme 
a pri pani učiteľke nikdy nezabudneme. 4. Slovenský jazyk, materinský jazyk je, 

hovoriť spisovne nás zaťažuje.
Rod, číslo, pád a vzor, 
staviame sa im na vzdor. 
S kamarátmi slangom hovoríme, 
učiteľov tým moríme, 
potom zase dedinským nárečím,
 pri tom sa so spisovnou slovenčinou priečim.
Osoba, číslo, čas, slovesný vid, 
z tejto básničky sa čoskoro stane hit.
Najviac ma dostane príslovková veta, 
musím si z toho naliať kozacieho mlieka.
V Lopeji sa slovenčinu vzorne učíme, 
mozgové bunky ňou mučíme.
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ZAĽÚBENÝ ROZHOVOR
Na našich školách sa žiaci popri štúdiu aj stre-
távajú, komunikujú, diskutujú a vychutnávajú 
si krásny študentský svet. Vzniklo a vzniká 
množstvo kamarátstiev, priateľstiev ba aj 
vážnejších vzťahov, študentských lások. Vybrali 
sme pre vás jednu príkladnú, zodpovednú a milú 
LÁSKU, ktorá presiahla hranice každej zo škôl. 
Môžeme ju nazvať aj láskou medziškolskou, 
do ktorej spadol žiak Súkromnej strednej od-

bornej školy - Mário Martinec a žiačka Súkromného gymnázia – Tatiana 
Ridzoňová. Tento vzťah symbolizuje aj zdravé a láskavé spolužitie oboch škôl. Sme veľmi radi, že obaja 
zaľúbenci súhlasili s krátkym rozhovorom.

1. Je pekné byť zaľúbeným, mať niekoho rád? V 
čom spočíva krása študentskej lásky?
Tatiana: Je to najkrajší pocit, milovať a byť milo-
vaný. Láska sa dá len ťažko opísať slovami. Ste s 
osobou, na ktorú sa môžete spoľahnúť a ktorá vám 
vždy pomôže. Krása študentskej lásky je asi v tom, 
že sme spolu aj počas dňa v škole a trávime spolu 
viac času. 
Mário: Určite je veľmi pekné byť zaľúbený, je to 
pocit ktorý sa nedá vysvetliť tomu, kto nebol nik-
dy zaľúbený, všetko spolu robiť, byť šťastní, mať 
spoločné záľuby, pomáhať si navzájom. Krása 
študentskej lásky spočíva v tom, že sa snažíme byť 
spolu čo najviac, aj keď máme iné zameranie.

2. Ako dlho sa už poznáte?
Tatiana: Myslím, že okolo 2 roky.
Mário: Poznáme sa asi 2 roky.

3. Ako utužilo štúdium na našich školách váš vzťah?
Tatiana: Štúdium utužilo náš vzťah, začali sme si pomáhať, aj čo sa týka školských povinností.
Mário:   Radšej a častejšie chodím do školy.
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4. Nikomu z vás neprekáža, že ten druhý študuje na inej 
škole a že má iný odbor, iné zameranie?
Tatiana: Ani nie. Bolo by síce lepšie keby sme spolu aj cez 

hodiny a mali rovnaké učivá, ale takto nám to nijako 
neprekáža. Jedine, keď má prax sme menej spolu.

Mário: Tak mne to nevadí, pretože rešpektujem, že máme 
každý iné ciele a chceme niečo iné dosiahnuť.

5. Plánujete si už spoločnú budúcnosť, alebo nad tým 
eštenerozmýšľate?
Tatiana: Určite. Máme spoločné plány a už ostáva len pevne 

veriť a pracovať na nich, aby sa stali skutočnosťou.
Mário: Nad budúcnosťou sme rozmýšľali viackrát a stále rozmýšľame, máme veľké ciele a veľa plánov, ktoré 

spoločne určite zvládneme.

6. Ktoré predmety máš rád?
Tatiana: Matematiku a chémiu.
Mário: Budem úprimný nemám rád ani jeden.
7. Ako trávite váš voľný čas po škole?
Tatiana: Podľa toho kedy, ako. Napríklad si ideme niekde sadnúť, do kina, cvičiť alebo domov. Ale vždy je 

to sranda a hlavne som s ním.
Mário: Rôzne, podľa chute. Ideme do reštaurácie, do posiľňovne, na večernú prechádzku, do kina, ku mne 

domov, naozaj rôzne aktivity. Čo nás napadne, hlavne, že sme spolu.

8. Už sa vám stalo, že niekto z vás toho druhého doučoval, alebo 
mu pomáhal pri učení?
Tatiana: Áno. Teraz pred koncom som ho kúsok doučila matematiku.
Mário: Áno, hlavne práve teraz na konci, keď mi bolo treba 
poopravovať známky, tak mi vždy rada pomohla a vysvetlila všetko, 
čo som nechápal, za čo jej veľmi ďakujem.
9. Máte pre toho druhého vybratý, resp. kúpený vianočný darček?
Tatiana: Ešte nie, do Vianoc času dosť.
Mário: Nie som typ, ktorý by kupoval darček dopredu. Väčšinou na 
poslednú chvíľu, ale vybraté už mám.
10. Čo by ste odkázali čitateľom časopisu Lopejík?
Tatiana: Majte sa radi a budete šťastní.

Mário: Nečakajte, že príležitosť príde sama, niekedy treba niečo preto urobiť. Ja som urobil a teraz som 
šťastný.

Redakcia časopisu Lopejík ďakuje za rozhovor.

poopravovať známky, tak mi vždy rada pomohla a vysvetlila všetko, 

poslednú chvíľu, ale vybraté už mám.
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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 admin-
istrátorovi 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. Cha-
lupka 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 lat-
insky 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 superinten-
dent 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 na-
jprv 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 Rad-
vanského.

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.

Výrok smrti nad Franciscim, Daxnerom a Bakulinym
Výrok smrti nad Franciscim, Daxnerom a Bakulinym bol vypovedaný asi v dňoch 4.—6. novembra 1848. 
(Sám Francisci už nepamätal sa na deň a ani v zápiskoch Daxnerových je deň vyhlásenia rozsudku nie udaný). 
Sudcovia výrok i exekuovať chceli, už sa stavali šibenice pre odsúdencov. Ale zachránil ich došlý chýr o bitke, 
ktorú Maďari proti Jelačičovi 30. októbra pri Švechate prehrali. Gemerskí, ta komandovaní gardisti a honvédi, 
po svojom rozprášení boli 3. novembra už v Plešivci, prinesúc zprávy, že je Viedeň oslobodená, Jelačič a Win-
dischgrätz že tiahnú na Pešť a že sa Jelačic strašne pomstí, ak sa gemerským národovcom krivda stane. Na to 
bol 7. novembra vyhlásený premenený rozsudok.

Michal M. Hodža stál viac ráz na čele slovenskej deputácie do Viedne
Michal M. Hodža stál viac ráz na čele slovenskej deputácie do Viedne pred cisára Fraňa Jozefa vedenej. Ked 
Fraňo Jozef roku 1852 cestoval po krajine Uhorskej, natrafiac medzi predstavujúcimi sa mu kňazmi na Hodžu, 
riekol: ,,Wir kennen uns aus Wien.“

Juraj Holček - farár ohajský
Roku 1853 prišiel Juraj Holček, farár ohajský, do Prešporka, aby videl toho pátra Serafina, ktorý tak často píše 
do Katolíckych novín a prekvapilo ho nemálo, že je to klerik Sasinek.

Kalinčiak píše o Štúrovi po maďarskej revolúcii
Kalinčiak píše o Štúrovi po maďarskej revolúcii, keď obidvaja bývali v Modre: „Ľ. Štúr, u ktorého som 
po druhé bol padnul do nemilosti, že som vraj nešiel r. 1848 za národ bojovať, bol mi potom ustavičným 
priateľom; neraz hľadal útulku u mňa, príduc: „Janko môj! duša moja je smutná až k smrti“, slovami evanjelia 
hovoriac. I nazhovárali sme sa, kým tma z duše jeho nezišla.“

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

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas

Jazykové okienko

Pranostiky pre vás na júl

2. júl Keď dážď padá na Navštívenie Panny Márie, potom prší počas celých dní. Keď na Navštívenie Panny Márie 
prší, to potom prší po celé žne. Keď na Navštívenie Panny Márie prší, vtedy hrste vyrastajú. Keď prší na 
Počatie Panny Márie, tak bude pršať štyridsať dní. Navštívenie Panny Márie čisté prináša ovocie isté.  
Okolo druhého dňa červenca veje polnočný vietor osem dní.

4. júl Keď prší na Prokopa, namokne každý snop aj kopa. Na Prokopa plná priekopa. Svätý Prokop seje huby.
5. júl Na Cyrila a Metode mnohý hospodár sa smeje.
8. júl Do svätého Kiliána koľko pšenice narástlo, toľko jej už zostane. Keď na Kiliána prší, bude žito chudobné.
10 júl Keď na Sedem spáčov /tiež deň Siedmich bratov/ prší, potom za sedem týždňov prší.
13. júl Ak pričasto prší o Markéte, bude z toho škodu mať pohánka v kvete. Čakaj z hrozna dobrý ocot miesto vína, ak 

len o Markéte zakvitať počína. Dážď na Margitu neosoží senu. Keď na Margitu prší, nebude hrozna. Margita 
muchám vrece rozväzuje. Margita sype muchy za humná. Margita tančí s ľanom. Margita trhá prvé hrušky - 
margitky. Margita, čo si muchy splodila! Prvý dážď na Margitu potrvá štrnásť dní. Svätá Margita hodí srpy 
do žita. Svätá Margita velí: Ľudia okopávajte zelí!  Svätá Margita volá žencov do žita. Svätá Margita vopchá 
kosák do žita. Zaplače-li Margita, bude dažďov do sýta.

15. júl Ak prší na deň Rozoslania apoštolov, bude drahota. Na deň Rozoslania apoštolov poprcháva, to Magdaléna 
/22.7/ svojho pána.  Rozoslanie apoštolov rozhadzuje krížiky.

20. júl Na svätého Eliáša je dopoludnia leto, popoludní jeseň.
22. júl Ak prší na Máriu Magdalénu, trpia orechy.  Magdaléna rada plače. Mária Magdaléna čistá, je hojnosť v 

záhradách istá. Na Máriu Magdalénu rastie zbožie trebárs v stodole. Pamätaj si gazda, že ti Magdaléna 
obyčajne chodí hodne pokropená.

25. júl Ak bude slnce na deň Jakuba, na tuhú zimu bude žaloba.  Ak je teplý svätý Jakub - studené sú Vianoce. Ak 
je za tri dni pred Jakubom pekne, bude to žitu prospešné.  Aký je čas na Jakuba popoludní, taký by mal byť 
po Vianociach.  Čo do Jakuba odkvitne, to do Havla dozreje. Jasná noc a zora pred Jakubom teší hospodárov 
hojným zrnom. Jestliže dážď prší o svätom Jakube, málo vám slaniny narastie na dube.  Keď na Jakuba slnce a 
dažde sú pospolu, hojne naplníš svoju stodolu.  Koľko mračien na Jakuba, toľko sňahu v zime.  Na Jakuba keď 
prší, dobre krumple /kromple, zemiaky/ sa viažu. Na Jakuba lietajú škovránky do výšky, po Jakube spievajú 
hocikde na hrude.  O svätom Jakube daj už pokoj hube.  Od Jakuba do Hany nik nevidel letieť vrany.

 Okolo Jakuba často manna padá, po lipovom kvete tú si včela hľadá.  Včely lietajú len do Jakuba do hôr. 
26. júl Ak je pred Annou pekne, je po Anne mrzko.  Anna už nepečie.  Keď na deň svätej Anny prší, bývajú lieskovce 

červivé.
 Keď na svätú Annu prší, mokro sa do stodoly nosí.  O sv. Anne žitečka sa nažne. Sv. Anna - chladno z rána.
28. júl Dážď na deň Ignáca /Inocenca, pápeža/ znamená lahodnú zimu.
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