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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 5. júna 2017 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-
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MOJE KRÁSNE HOREHRONIE A INÉ

Moje Brezno
     Pochádzam z malého mesta, ktoré sa volá Brezno. Moje rodné mesto sa nachádza v 
strede Slovenska, kde ho obklopujú Nízke Tatry.
     Je to krásne, rušné mestečko, kde môžeme nájsť veľa historických pamiatok, či už 
je to synagóga, zvonica, kostol, či múzeum, každý si tu nájde svoje. Stred námestia 
zdobí fontána, ktorá príjemne osvieži počas letných dní, ale nemusí to byť len fon-
tána, ktorá nás zachráni. Pred lúčmi slnka, ktoré obklopujú Brezno, sa dá schovať do 
parku, ktorý leží vedľa kostola. Zakrývajú ho veľké staré mohutné stromy. Je to naozaj 
krásne, čarovné a hlavne romantické miesto. Vedľa parku sa týčia pomníky z Prvej a 
Druhej svetovej vojny, kde sú vyryté mená zosnulých, ktorí padli počas krutej vojny. 
Na kladení vencov sa Breznom rozozvučí Dychový orchester. Pomníky oblietajú pestré, 

voňavé kvety, ktoré sú hrdé, že môžu zdobiť pomník. Brezno však zdobí aj pestrá, rušná tržnica, kde sa ľudia 
prechádzajú hore-dole, len aby si ulovili čerstvé ovocie alebo zeleninu. Aj pre záhradkárov sa tu niečo nájde. 
Okraj tržnice strážia pestré voňavé kvietky plné mladosti.
     Okrem kladenia vencov sa v Brezne konajú rôzne akcie, podujatia či už sú to Dni mesta Brezna, kultúrne 
leto alebo koncerty v Základnej umeleckej škole v Brezne. Tento rok letné prázdniny privíta dvojdňový Dych-
fest, počas ktorého sa Breznom budú rozoznievať tóny dychových orchestrov zo Slovenska, Česka a aj Ru-
munska. Počas čarovnej zimy, kde mesto je prikryté bielou sa uskutoční Ondrejský jarmok.
     V Brezne je veľa prekrásnych, čarovných miest, na ktorých sa dá oddýchnuť a prečistiť si hlavu. Som rada 
a pyšná, že tu môžem bývať.                                                                                                           A. Snopková

Moje mesto
     Začnem asi tým, že na svete je mnoho krásnych miest, no pre mňa má veľmi veľký význam práve toto 
mesto. Mesto, ktoré nie je ako každé iné, je skrátka nádherné.
     Popýšiť sa môže najmä tou čistou a živou prírodou, v ktorej keď ste, tak máte pocit, že na okamih od 
všetkého vypnete. Užívate si len spev vtáčikov, šum priezračne čistučkej vody a vôňu všetkej okolitej zelene, 
ktorá vám dodá viacej energie, ako by ste predpokladali. 
     Taktiež je neuveriteľný zážitok pomotať sa okolo zámku a v strede jeho nádvoria. Vždy, keď som tam, 
akoby som preskočila pár storočí nazad a ocitla sa v úplne inej dobe, v ktorej bol zámok obývaný princeznami, 
kráľmi, sluhami. Jednoducho, je to miesto, na ktorom sa viem presunúť myšlienkami v čase čo i len na chvíľu. 
V strede nádvoria sa nachádza veľká studňa. Pamätám si, že, keď som bola ešte maličká, hodila som tam jed-
nokorunovú mincu a vždy som si pri tom dačo priala. Robil to skoro každý, veď kto by zahodil šancu si dačo 
priať a navyše na takom peknom mieste, no nie? 
     Keď mám naopak chuť si spraviť turistiku a vyraziť si niečo opiecť, tak sa vyberiem na Pustý hrad, z ktorého 
je už bohužiaľ iba zrúcanina a nejaké zostatky, ale aj napriek tomu je to krásne miesto. Je z tadiaľ obrovský 
výhľad na celé mesto a jeho okolie, ktoré jednoznačne stojí za to vidieť ho a vydrieť  si tú strmú a hrboľatú 
cestu navrch. Vždy, kým tam vyjdem, tak aj neskutočne vyhladnem, a preto tam je parádne vyšpekulované 
ohnisko, kde sa potom samozrejme na cestu späť posilním dačím opečeným. No a takej napapanej sa mi 
naspäť hneď oveľa spokojnejšie kráča. 
     Taktiež je v tomto mestečku veľa vojenských pamiatok. V prevahe to sú pomníky vojakov a na námestí 

pamätník SNP. Mňa to veľmi zaujalo, pretože keď sa prechádzate okolo stoviek až 
tisícov pomníkov vojakov, ktorí kedysi za náš národ tvrdo bojovali, je to popravde 
zvláštny pocit, ale každopádne vám to niečo dá a zamyslíte sa, aké ťažké to kedysi bolo. 
Ide však o to, že aj toto je niečím obohacujúce pre toto mestečko. 
     Námestie je skutočne krásne, má veľkú rozlohu, takže je tu stále kam ísť. Keď v 
lete vysmiate slniečko vrhá lúče po celom námestí, tak je fakt príjemné sedieť pri fon-
táne, ktorá osviežuje viacerými prameňmi vody a naopak večer je navyše vysvietená. 
Labužníci si prídu na svoje v mnohých stánkoch s akýmkoľvek super papaním, nákupní 
maniaci tu majú zopár nákupných centier, skrátka, ľudí je tu plno, a to na základe toho, 
že je to proste naozaj fantastické mesto plné vymožeností. 
     Prežila som tu veľkú časť svojho detstva a pekných spomienok. Je pre mňa výnimočné. 
Zvolen, mesto plné zaujímavostí.      

B. Randisová
Moja dedina  

     Zo všetkých miest na svete je môjmu srdcu najbližšia Nemecká. Je to dedina, kde som sa narodila, dedina, 
do ktorej sa vždy rada vrátim a dedina, ktorú nazývam domovom.
     Nemecká je staršia ako ja, jej prvá písomná zmienka je z roku 1281. Je to malá dedinka, odpočívajúca v 
západnej časti Horehronského podolia. Naša obec pozostáva z troch mestských častí, ktoré sú na našom erbe 
znázornené tromi ružami. Všetky tieto časti moderná doba postupne vynovila a upravila. Nemecká je ako 
lastúra ukrývajúca perlu, skrýva mnohé krásy. Lesy, v ktorých počuť vtákov, predvádzajú svoj spevácky talent. 
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Ja obľubujem večernú časť lesa, vtedy vidím ako pomaly zalieza slnko a prenecháva svoje miesto hrdému 
mesiacu. Lúky tu sa taktiež nenechávajú zahanbiť, sú oblečené v pestrofarebných 
a voňavých šatách. Žblnkot rieky Hron a potokov sa rozlieha po celej prírode, 
ich prúd nás môže priviezť až za hranice našej fantázie. Ľudia v našej obci sú 
akoby poznamenaní zubom času. Stretneme tu nielen mladých ľudí a deti, ale i 
pokrivkávajúce starenky, zaujímajúce sa o každú novú klebetu. 
     Mám rada svoju obec takú, aká je, takú, ako ju pre nás postupne budovali naši 
dedovia a staré mamy. Mám rada aj to, ako sa tu prelína moderná časť života už so 
zabehaným stereotypom starých materí, každodenný život lietajúcich áut a moto-
riek, ktorý sa prelína s dedinskými klebetami. Pre mňa je to ako žiť v raji, pretože 
je tu všetko, čo k životu potrebujem – rodina a priatelia. Bez nich by som toto 
miesto nemohla nazvať domovom.                                                    V. Kološtová

Trenčín – mesto na Váhu – mesto na slovenskej obdobe Gangy
     Trenčín, kruto pretnutý vo dvoje riekou Váh, poškvrnenou kalom, rovnako ako slávne neslávna rieka 
Ganga. V piatich betónových opaskoch a medzi dvoma  múrmi uväznený Váh zvíja sa osamotený v krutom 
boji. Bez povšimnutia, bez súcitu, bez pomoci ostáva byť stále plastovo – anorganický. 
     Trochu ďalej sa pyšne pýši jeden z piatich betónový opaskov. Vo vzduchu cítiť závan novoty, pretkaný  
horkastým všadeprítomným poznaním jeho štvorročného zrodu. Mocný betón chrabro chráni obnaženú štíhlu 
oceľ a vy sa pýtate, čí je toto výmysel? Toľko času, toľko práce, len aby sa práve táto vráska vryla do hlbín 
pobledlej trenčianskej tváre? Iba z lepšieho miesta, sa dá súdiť o tomto starom meste. 
     Po ľavici rada mocných domov, čo sa tu zoradili už pred hodnou dobou. Táto nevšedná alej nás ale dovedie 
k srdcu nežnej hotelovej monarchie. Elisabeth tu ako drahý klenot svojím novým šatom  nad všetkými čnie, no 

vo svojom luxusnom vnútri sama vie, že jej útroby prostý smrteľník nikdy neodokryje.  A 
tak sa každý obyčajne chodí kochať hneď vedľa, na námestie. 
     Sprvu hladký a poddajný sa tento kút mesta zdá, no zblízka svoju skutočnú povahu 
prezrádza. Tam, kde sa symetria snaží sladko spievať, tam kaviareň za kaviarňou sa snaží 
svojimi terasami škriekať. No a tam, kde sa nevtieravá krása jednoduchého zhluku ma-
teriálnych častí strieda s chodiacimi omietkami na vysokých opätkoch, už niet čo dodať.  
     A nielen to. Vpravo jeden kopáč, vľavo druhý kopáč a tu tretí dlhý, štvrtý široký, 
piaty bystrozraký. Všade samá pomocná ruka drancujúca vydláždený historický chodník. 
Pomaly mizne jedna kocka za druhou, aby títo platení muži činu odkryli to, čo bolo už 
dávno pod nánosmi času zatajené. Len sklamane a po kraji nenápadne obísť toto rozko-

pané bojové pole.
     Všade nad hlavami číha ďalšie nepoznané nebezpečie. V neskutočných výšinách na svoju bezbrannú korisť 
trpezlivo čakajú nenásytné pseudodravce. A tak je vidieť ako nepoškvrnený občan sa vrhá do útrob svojho 
domu, síce obdarený ale poškvrnený malým farebným darčekom.
     Jediným miestom, kde sa dá pokojne trúchliť, by mohla byť zeleň, ktorej je tu však menej. V beznádeji 
stojí pred obeťou strmý kopec s čiapkou farby stromov, no je možné prežiť dychtivé šliapanie a pohľad 
všadeprítomných chuligánov? A tak jediná možnosť je uchýliť sa desivému činu. A to oddýchnuť si v sivom 
parku omývanom železničným smogom a vychutnať si alternatívnu hudbu, skomponovanú samotným cest-
ným ruchom.                                                                                                                              M. Horňanský

Moje mesto
     Brezno je okresné mesto ležiace v Banskobystrickom kraji na Slovensku. Nachádza sa v malej Breznianskej 
kotline na pomedzí Nízkych Tatier a Veporských vrchov.
     Prvé, čo vás očarí, sú nádherné hory, ktoré sa zelenajú zo všetkého najviac a pýcha nášho kraja, Hron, ktorý 
sa plazí cez mesto ako had. Na každom rohu sú krásne rozkvitnuté stromy a kríky. Nachádzajú sa tu domčeky 
ale aj paneláky, v ktorých žije veľa ľudí. Popýšiť sa môžeme aj mnohými školami či už základnými alebo 
strednými. V strede mesta stojí ako veľký maják veža, ktorá upúta každého, kto 
vchádza dnu. Trávnik v parku žiari šťastím, ako keď dáte malému dieťaťu hračku. 
Môžete si tu oddýchnuť a vychutnať štebot vtáčikov alebo si posedieť pri Horehron-
skom múzeu a sledovať krásne fontánky. 
     V Brezne už dlhé roky pôsobí Divadelný súbor Jána Chalúpku, ktorého kore-
ne siahajú až do 18.storočia. V lete sa tu konajú Dni mesta Brezna, kde si môžete 
vypočuť rôzne hudobné skupiny, ktoré svojou krásou rozospievajú celé mesto. Det-
ský smiech a úsmevy zo vzrušujúcej jazdy na kolotoči. Sťaby pohľadom dovidíš 
všade, len príroda, ktorá ohúri nejedného mešťana. Silu života cítiš v krku a krehkosť 
vôní ti padá priamo do pľúc. Vedľa múzea stojí nádherný rímskokatolícky kostol, do 
ktorého keď nahliadnete, rozbúši sa vám srdce nad toľkou krásou. V čarokrásnom 
už spomínanom parku plnom kvetov stojí socha M. R. Štefánika. Mesto má aj svoju 
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tržnicu, kde ľudia nakupujú čerstvé ovocie a zeleninu.
     Pri tržnici sa nachádza všetkými obľúbený stánok so zmrzlinou, kde vidieť iskry v očiach ľudí a radosť z 
toho, že si môžu ochladiť horúce dnu niečím studeným.  
     Všetky krásy uzatvára čistučký vzduch, ktorý je čistý ako najdrahší diamant s najdrahšou cenou. Áno, 
presne tam žijem, v srdci našej krásnej krajiny.                                                                            A. Adamská

A. Snopková: Space
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A. Snopková Brown

Pink

Red
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Výtvarná tvorba Jakuba Dolinského (I.H)
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Stalo sa...
     Jedného upršaného rána som sa zobudila v posteli, ktorá bola oproti veľkému francúzskemu oknu. Vedľa 

mňa ležal môj manžel a z vedľajšej izby sa ozýval plač môjho ročného bábätka. Vstala som a šla k jeho 

postieľke. Netrvalo dlho, kým zaspalo. Ľahla som si naspäť do postele, kde som sa uzimená zababušila a po-

zerala von oknom. Vzápätí som znova zaspala.

     O pár minút ma vytrhlo na prenikavý zvuk budíka. Otvorila som oči, ale prebrala som sa vo svojom 

starom byte, malom, jednoizbovom ale útulnom. V podstate bolo všetko natlačené na kope, ale veľké okno 

s výhľadom na mesto nechýbalo. Vonku bolo sychravo, trošku popŕchalo, vyzeralo to, akoby v noci bola 

veľká búrka. Vstala som a z okna som videla popadané malé konáriky 

stromov. Na ruke mi chýbal snubný prsteň a v kalendári na písacom 

stole som mala zaznačený dátum pohovoru do novej práce. Pozrela 

som bližšie na čas. Už v tej chvíli som meškala. Rýchlo som si obliekla 

prvé slušné nohavice, čo som našla a bielu blúzku. Bola trošku skrčená, 

ale nestíhala som vybrať nič iné. Obula som sa, zobrala kabelku so 

životopisom, ani neviem, či som zamkla. Autobus mal odchod o päť 

minút a mne bolo treba prebehnúť ešte tri ulice.

     Počasie mi to neuľahčovalo. Beh s dáždnikom a obiehaním mlák 

nebolo nič pre amatérov. Ponáhľala som sa, ako to najviac išlo. V bru-

chu som cítila buchot srdca a nohy som si v podstate už ani necítila. V 

hlave som mala len stopky so sekundami, ktoré sa mi míňali. Bolo to tu. Autobus už stál na zástavke číslo päť 

a ja som pred sebou mala posledných pár metrov. Ale čo čert nechcel, priamo pred sebou som videla, ako sa 

kolesá na autobuse pomaly pohybujú. Pridala som ešte viac, ale nestačilo to. Šofér ma musel prehliadnuť. Už 

som len videla jeho odchod. Chvíľu mi trvalo, kým som sa vydýchala, aj keď to dosť prerušovali nervy. Sadla 

som si na lavičku a oblial ma pot a pustili sa mi slzy. Po piatich minútach som zistila, že to nemá zmysel a 

išla som domov. Cestou som si vybrala menšie zlo, a to chodník popri hlavnej ceste, aby som bola skôr doma. 

V polke cesty, keď som si myslela, že to už nemôže byť horšie, som spoza chrbta počula kamión. Nebrala 

som ho do úvahy, kým neprešiel okolo mňa. Na celom tele som zacítila vlhkosť. Hádam všetka voda sveta na 

mňa vyšplechla spod kolies kamióna. Až teraz nemohlo byť horšie. Hneď za ním, ešte skôr, ako som sa stihla 

spamätať, vedľa mňa zastalo auto. Otvorilo sa okienko šoféra a zazrela som najkrajšieho muža, akého som 

kedy videla. Ponúkol mi odvoz domov. Pozvala som ho aspoň na čaj, aby som sa odvďačila. Párkrát sme sa 

potom ešte stretli a vyvinul sa z toho vzťah.

     Ten zvuk ma vystrašil ako ešte nikdy. Od zľaknutia ma posadilo. Pretrela som si oči a vedľa mňa spal 

manžel, s ktorým ten prenikavý zvuk ani nepohol. Vtom som zistila, že sa mi premietol vo sne deň päť rokov 

naspäť. Vyvolalo to asi rovnaké počasie. Pozrela som na neho ako pokojne spí. Pri pohľade na neho som zis-

tila, že meškať sa asi naozaj vyplatilo.  

D. Olerínyová
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Školské akcie vo fotografiách

Deň Zeme

Rozlúčka na internáte
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Záverečné skúšky
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Lopejík
Rozhovor s Ing. Luciou Vojčíkovou,

učiteľkou elektrotechnických odborných predmetov.
1. Žena a elektrotechnika – zvláštna kombinácia. Ako ste sa vlastne dostali k odboru, ktorý vyučujete?
Žena a elektrotechnika? Ja si myslím, že to je presne tak, ako chlap a kaderník. Jednoducho, každý máme vlohy 
na niečo iné. Už od detstva som bola veľmi lenivá na učenie. Bolo pre mňa jednoduchšie veci pochopiť, a tak 

sa ich naučiť, ako „bifľovať“. Na základnej škole pani učiteľka matema-
tiky vo mne prebudila záujem o čísla. Na rozdiel od mojich rovesníkov 
som vedela, že sa chcem učiť tam, kde je matematika. Je pravda, že som 
sa s takou elektrikou, ako si ju predstavujú ľudia, stretla až na stred-
nej škole, no veľmi som si ju obľúbila. Prišli úspechy vo forme prvého 
plošného spoja, zapojenej zásuvky, prvé kontakty s meracími prístrojmi. 
Otázky, na ktoré som hľadala odpovede, ako je možné, že sa elektrická 
energia vyrobí aj 200 km ďaleko a moja lampa svieti. Prečo nie je možné 
vynájsť „PERPETUUM MOBILE“? Ako je možné, že zatlačím tlačidlo 
a počujem hudbu, pozerám televíziu? No určite najväčšiu zásluhu na 
tejto „láske“ majú učitelia a majstri odborného výcviku, že ma nechali sa 
pýtať a pomáhali mi hľadať odpovede. Moji rodičia ale tvrdia: „Keď si 
mala asi tak 3 roky, sama si sa hrala s kovovou kávovou lyžičkou. Jediné 
voľné miesto, kam si ju vedela umiestniť, bolo v elektrickej zásuvke. 
Všetci o tom vedeli, nemusím vysvetľovať, nezaobišlo sa to bez plaču 
a svetla.“

2. Aký názor máte na postavenie ženy v súčasnej spoločnosti a súčasnom IKT svete?
Každá má na výber. Buď bude tá, ktorá bude v tomto svete slúžka a bude slúžiť. Ja beriem druhú možnosť. 
Ukážem spoločnosti, že som tu a viem sa o seba postarať. Budem využívať ponúknuté možností a nechám 
spoločnosť uznať moje kvality a moje miesto. Môj názor na IKT svet sa veľmi nelíši od názoru, ako sa správam 
v spoločnosti. Je to vlastne zvláštny fenomén súčasnej doby. Prináša veľa dobrého, no aj toho menej dobrého, 
až zlého. Digitálne služby – telefón, internet, televízia, rozhlas, nakupovanie, rôzne druhy aplikácií. Pomaly 
zabúdame na peniaze, nahradili ich platobné karty, na vzájomné stretnutia, vymenili sme ich za komunikáciu 
pomocou techniky.

3. Uľahčili počítače a informačné technológie ľuďom 21. storočia život?
Jednoznačne ÁNO. Samozrejme len tým, ktorí dokázali pochopiť, že sú úžasní sluhovia, len im nemôžeme 
dovoliť, aby sa stali pánmi. Prirovnala by som to k ohňu. Život bez neho si asi ani jeden z nás nedokáže 
predstaviť, ale keď nie je pod kontrolou, tak dokáže narobiť veľké škody. Mladí ľudia sa narodili do doby, 
v ktorej sú počítače súčasťou, no využívajú ich viac-menej na zábavu. Pre nich to nie je v tomto prípade 
záťaž. Vekovo starší ľudia sa museli prispôsobiť dobe a súčasťou ich pracovných povinnosti je zvládnutie aj 
informačných technológií.

4. Ako dlho pôsobíte na SSOŠH ŽP? Kde ste pôsobili predtým?
Na SSOŠH ŽP som od septembra 2013. Ak dobre počítam, v septembri to budú štyri roky. Aj pred touto školou 
som pôsobila na strednej škole v Revúcej, odkiaľ aj pochádzam. A keď čísla, tak do prvého zamestnania som 
nastúpila v septembri 1997, hneď po vysokej škole a bolo to samozrejme školstvo. Takže v tomto roku mám 
krásne 20-te výročie práce s mladými ľuďmi.

5. Máte radi prácu so študentmi?
Samozrejme, inak by som to také dlhé obdobie nevydržala. Musím povedať, že každý deň v práci môže 
priniesť prekvapenie v podobe dobra alebo zla. Mám rada, keď sa mojim študentom darí, keď sú so sebou 
spokojní, keď zažívajú úspechy. Ale taktiež neostanem ticho, ak ich vylomeniny prekročia hranicu únosnosti. 
A potom ma je počuť dosť zreteľne na chodbách alebo v triedach našej školy.
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6. Čo vás na študentoch fascinuje?
Mladí ľudia to nemajú ľahké. Ja som si týmto obdobím už tiež preplávala a určite rada zaspomínam. No určite 
sem zaradím mladosť, bezprostrednosť a schopnosť nastaviť zrkadlo.
„Na mladosti je krásne to, že môže obdivovať bez toho, aby chápala.“, Bob Marley jamajský spevák, skladateľ, 
hudobník 1945 – 1981.
Mladosť. Každý toto slovíčko vníma svojím spôsobom. Pre mňa to znamenalo, že môžem robiť chyby a 
poučiť sa z nich, určite boleli akosi menej.
Bezprostrednosť. Niekedy je naozaj lepšie nad niektorými vecami až tak nerozmýšľať, len to proste urobiť. 
Čím je človek starší, tým viac premýšľa......
Schopnosť nastaviť zrkadlo. Taký akýsi druh úprimnosti. Nie stále na mieste, no mne určite v niektorých prí-
padoch „otvorí oči“.

7. A čo predmety, ktoré učíte? Skúste sa nám z nich vyznať.
Určite mám rada predmety, ktoré vyučujem. Je pravda, že všetky predmety majú svoje čaro. Moja „elektrika“ 
by sa dala rozdeliť do dvoch častí. Silnoprúd a slaboprúd. Silnoprúd = vysoké napätie = vysoký prúd = väčšie 
riziko úrazu = aj s fatálnymi následkami. V tejto časti je najdôležitejšie vedieť, ako sa správať a kde „pchať 
ruky“.
Slaboprúd = nižšie napätie = nižší prúd = možnosť len zničenia zariadenia = a asi túto časť mám radšej. Rada 
meriam veľkosti fyzikálnych (elektrických) veličín. A pre mňa je vlastne aj výpočtová technika určitý druh 
elektrotechniky. Moji študenti ma určite podporia, ak poviem, že logická 0 a logická 1, jednoduché čísla vo 
výpočtovej technike a počítačoch, sa dajú odmerať a zistíme hodnotu napätia 0V alebo 5V. Potom tou istou 
0 alebo 1 a vhodnými ich kombináciami dáme technologickému procesu príkaz, ako sa ma správať a čo má 
robiť. Vieme naprogramovať vhodnou kombináciou obvodov, kedy sa otvoria garážové dvere, kedy sa zapne 
elektrické kúrenie, kedy sa spustí zabezpečovací systém a množstvo iných v súčasnosti využívaných technic-
kých vymožeností.

8. Aký názor máte na vyučovanie prostredníctvom informačných a komunikačných technológií?
Určite ÁNO. To ale neznamená, že všade a v každom prípade. Pomôže s 
názornosťou, priblíži veľa nepochopiteľného. Avšak v žiadnom prípade 
nikomu do hlavy nič nenaleje. Vedomosti, znalosti a zručnosti si tam 
musí dostať každý sám. Ešte som zatiaľ nestretla žiadneho odborníka, 
ktorý by všetko vedel len na základe IKT. 

9. Ako trávite svoj voľný čas?
Najradšej leňoším. Ak je to možné, tak vždy a všade. Každý človek však 
povie, že rád relaxuje. Pre mňa relax -vypustím ťažké myšlienky, prej-
dem sa po lese, prečítam si dobrú kni-

hu, pozriem pekný film. Milujem stretnutia so svojimi známymi a priateľmi. 
Podelím sa s nimi o svoje radosti a starosti. A moja záľuba-amatérske pečenie 
(upozorňujem jedlé).

10. Čo by ste odkázali čitateľom a čitateľkám časopisu Lopejík?
Prajem Vám, aby všetko zlé, čo sa Vám stalo, bolo to posledné zlo na Vašej 
ceste za dosiahnutím Vášho sna a cieľa. Ostatným žiakom a študentom čo 
najskôr prázdniny. A kolegom veľa úspechov v ich poslaní „vychovávať a 
vzdelávať“.
„Tu je moje tajomstvo. Je veľmi jednoduché: dobre vidíme iba srdcom. To 
hlavné je očiam neviditeľné.“ Antoine de Saint-Exupéry.

Redakcia časopisu ďakuje za rozhovor.
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Lopejík
A. Karaffová: Tvorba
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Lopejík

    Bolo krásne piatk-
ové popoludnie, ďalší 
týždeň školy úspešne 
za nami a pred nami 
celý víkend. Se-
dela som doma a 
rozmýšľala, ako 
vyplniť voľný čas. 
V hlave sa mi rodilo 
množstvo nápadov, 
no nakoniec sme sa 
s partiou priateľov 
dohodli, že pôjdeme 
stanovať. Počasie na 
víkend nám prialo 

a jeden z mojich priateľov vedel o jednom veľmi 
peknom mieste na okraji neďalekého lesa. 
    Slovo dalo slovo a v sobotu, hneď ráno, sme sa 
vydali na cestu. Zbalili sme si stany, spacáky, jedlo a 
všetko potrebné na správne stanovanie. Išiel s nami aj 
môj starší brat, ktorý už predsa mal nejaké skúsenos-
ti so stanovaním. Pre nás ostatných to bola premié-
ra. Keď sme dorazili do cieľa našej cesty, rozdelili 
sme si úlohy. Môj brat sa podujal postaviť stany, ja a 
môj kamarát Peter sme išli nazbierať drevo na oheň 
a ostatní zatiaľ vybalili veci. Keď už bolo všetko 
pripravené, opiekli sme si na ohni špekáčiky, keďže 
sme začali pociťovať hlad. Po výdatnom obede sme 
zvyšok dňa strávili športovými aktivitami. Ani sme sa 
nenazdali a bol tu večer a začalo sa stmievať. Sedeli 
sme okolo ohňa a len tak sme sa rozprávali. Zrazu 
môjmu bratovi Tomášovi napadlo, že neďaleko nás je 
stará opustená horáreň. 
   „Hovorí sa, že odtiaľ počuť rôzne zvuky a vidieť 
svetlo,“ povedal Tomáš. Všetci sme zatajili dych a 
uprene sa pozerali na Tomáša.
   „A čo sa tam stalo?“ vykríkol Peter. Tomáš povedal:    
   „Neviem, ale vraví sa, že miestny horár tam zomrel 
za dosť záhadných okolností. Jeho úmrtie sa nikdy 
nepodarilo celkom objasniť.“ 
   „Poďme sa tam pozrieť,“ navrhol Jakub. „Áno, áno, 
poďme,“ súhlasili ostatní. 
    A tak sme zobrali baterky, posledné zvyšky odvahy 
a vybrali sme sa na cestu. Cestou tam sme napäto 
počúvali, či náhodou nezapočujeme podozrivý zvuk. 
Vystrašilo nás každé šuchnutie lístia či praskajúci 
konár, ale nakoniec sme úspešne dorazili do cieľa 
našej cesty. Horáreň bola stará, schátralá, dvojposcho-
dová budova bez okien. „Pôjdeme aj dnu?“ spýtala 
sa Lucia. „Asi by sme tam nemali chodiť,“ bojazlivo 
prehovorila Martina. „Keď sme už tu, poďme sa tam 
pozrieť,“ povedal Jakub.  
    A tak sme so zatajeným dychom vkročili do opus-
tenej budovy. Mala som pocit, že z každej strany na 

mňa niekto pozerá a cítila som nepríjemný chlad.  
V izbách boli zvyšky starého nábytku, rozbité sklo, 
pavučiny a staré handry. Vybrali sme sa pozrieť 
na poschodie. Ako sme stúpali po starých sprách-
nivených schodoch, odrazu sme videli záblesk svetla.   
    „Čo to bolo?“ vykríkla Lucia.
   „Asi sa len blíži búrka,“ povedal Tomáš. „No ne-
viem, vyzeralo to divne,“ povedal Jakub. Odrazu sme 
z vedľajšej miestnosti počuli zvuk, akoby sa otvárali 
dvere. Viac nám už nebolo treba. Rozbehli sme sa 
dole schodmi a odrazu strašná rana a kúdeľ prachu. 
Keď sme sa rozhliadli okolo seba, zistili sme, že 
nám chýba Jakub. Všade bola tma a viditeľnosť nám 
sťažoval aj zvírený prach. Počuli sme len akési sto-
nanie. Keď sme sa upokojili, zistili sme, že Jakub leží 
pod troskami schodov.  Začali sme ho vyslobodzovať 
a vtedy sme si všimli, že sa drží za nohu. „Môžeš sa 
postaviť?“ spýtal sa ho Tomáš. „Nemôžem. Asi mám 
zlomenú nohu, strašne to bolí,“ odpovedal Jakub. 
Už sme viac nemali chuť nič skúmať. Našou priori-
tou bolo čo najskôr dostať Jakuba do bezpečia a na 
ošetrenie. Ponáhľali sme sa späť do tábora, odkiaľ 
sme zavolali pomoc. 
    Jakubovo zranenie sa nakoniec ukázalo byť nie tak 
vážne, ako sa nám spočiatku zdalo. Tento výlet bol pre 
nás ponaučením, že do starých opustených budov sa 
neoplatí chodiť. Namiesto skúmania paranormálnych 
javov sa na budúcej stanovačke budeme venovať len 
bezpečným aktivitám. Napriek tomu nám však táto 
spomienka ostane natrvalo vrytá v pamäti.  

S. Rapčanová

Dovolenka
     Tak ako vždy sa teším na prázdniny a tento rok 
tomu tak bolo tiež. Mali sme ísť na dovolenku do Bul-
harska. Bola som tam už veľakrát a stále na tom istom 
mieste. 
    Do odchodu nám ostával len týždeň a čím bolo 
bližšie k odchodu, tým dlhšie čas ubiehal, teda aspoň 
pre mňa. Deň pred odchodom som už bola zbalená a 
ešte pár hodín som kontrolovala, či mám všetko za-
balené a či som na niečo náhodou nezabudla. Vtom 
na mňa mama kričí, aby som už išla dole a odniesla 
nejaké veci. Asi tak hodinku pred odletom sedíme na 
letisku a čakáme na lietadlo. Pomaly sa presúvame k 
nástupišťu v lietadle, kde nám letušky ukázali, kam 
si máme posadať a už len čakáme na odlet. Všetci v 
lietadle sú zapásaní, pilot začína štartovať motory a 
pomaly sa rozbiehame. Stále naberáme rýchlosť, až 
kým sa neodlepíme od zeme. Potom nasledujú dve a 
pol hodiny sedenia v lietadle. Až pokým nezačneme 
pristávať. O chvíľu neskôr máme batožinu a sedíme 
v autobuse. Vonku je nádherne teplúčko a slnečno. Po 
príchode do hotela máme samozrejme menšie prob-

Stanovačka
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lémy s ubytovaním, ale po chvíli čakania nás ubytovali a privítali. A tak sa to začalo. 
     Na druhý deň ráno sme si obliekli plavky, naraňajkovali sme sa a všetci spolu sme išli k moru. Potom sme 
išli na obed, po obede more a potom znova večera. Na tretí deň sme sa večer išli pozrieť na promenádu. Ne-
vedeli sme presne, kde to je, tak sme si zobrali taxík.
     Spočiatku bolo všetko v poriadku, až kým som si nevšimla, že ideme v protismere. Vtedy mi nebolo všetko 
jedno. Našťastie sme sa zaradili do nášho prúdu. Keď som vystúpila, nemala som slov a bola som rada, že 
žijem. Mama dodala: „Už nikdy viac.“ V meste sme pozreli nejaké veci. Ja som hlavne hľadala peknú de-
koráciu, ktorá by nám skrášlila obývačku. Deň pred odletom som si myslela, že sa mi podarí vyjednať jednu 
za dobrú cenu, pretože všetko tam bolo drahé. Znova som prišla do obchodu s nádejou, že stade odídem s 
dekoráciou a suvenírom. Bohužiaľ, predavač nebol veľmi príjemný človek a nedalo sa s ním veľmi dobre 
vyjednávať, tak som len precedila pomedzi zuby: „Ďakujem za ochotu.“ A odišla som preč. Keď sme sa vrátili 
na izbu, bola tam zima ako v mrazáku. Bohužiaľ sa nám pokazila klimatizácia. Tak sme zavolali na recepciu, 
kde nám povedali, že o chvíľu to niekto príde opraviť. V priebehu hodiny prišiel opravár, vypol nám klímu a 
povedal, nech ju nezapíname. Samozrejme, ráno pred odletom tam bolo neskutočné teplo. Naraňajkovali sme 
sa, išli sme k autobusu, na letisko, do lietadla. 
    Dovolenka sa nám páčila aj keď s menšími komplikáciami, ale to k tomu 
patrí. Keď sme prišli domov, nezaujímalo nás nič než to, ako sa po dlhej 
ceste vyspíme vo svojej posteli.

K. Roháčová
Hororový zážitok

     Písal sa rok 1846. Chceli sme začať nový život, a preto sme sa ja, moji 
rodičia a bratia Harry a Louis rozhodli odísť, preplaviť sa cez Atlantik a 
usadiť sa v štáte Kentucky. Cesta sem trvala dva týždne. Bola som smutná, 
že som musela opustiť svoju rodnú vlasť v Nórsku – Bergen, ale na druhej 
strane ma lákalo spoznať množstvo nových ľudí, dobrodružstiev a skúsiť, 
aký je život v Amerike. Avšak, to som ešte ani len netušila, aké hrozné veci 
ma čakajú. 
     Po príchode do nového mesta sme sa rýchlo zoznámili s novými susedmi, 
ktorí nás milo privítali večernou zábavou, ako je to u nich zvykom vítať 
nových obyvateľov. Na zábave som spoznala chalana, ktorý mi hneď padol do oka. Volal sa David. Po čase 
sme sa s Davidom začali častejšie stretávať, chodiť na prechádzky, pri ktorých som spoznávala okolie mesta. 
Jeden deň sa ma spýtal : “Hej, ty, El, počuj, neprišla by si dnes večer k nám na návštevu? Moja rodina by 
rada spoznala moju novú lásku.“ Ostala som milo prekvapená, pretože na túto vetu som čakala, odkedy som 
ho prvýkrát uvidela. Samozrejme, že som odpovedala, že prídem. Tým pádom, mi vysvitlo, že už asi tvoríme 
pár. Po príchode domov som to hneď oznámila našim, ktorí sa nesmierne potešili. Na večer som sa dôkladne 
pripravila. Vybrala som si najkrajšie šaty, aké mám, spravila účes, namaľovala sa a mohla som vyraziť. Keď 
pre mňa prišiel, ostal v nemom úžase a nespustil zo mňa oči. 
    Zoznamovanie a predstavovanie jeho rodine prebehlo v pohode. Všetci boli milí, no niečo mi na nich nehra-
lo, tvárili sa, ako keby niečo skrývali a čím viac som sa pýtala na ich prácu, tým viac boli nervóznejší.  Avšak, 
všetko sa to celé akosi zvrtlo. Jeho rodičia mi namiešali drink, po ktorom som okamžite zaspala. Po prebudení 
som sa ocitla priviazaná o stoličku niekde v opustenom schátranom dome. Zrazu sa vo dverách zjavil: „Ach, 
ty naivná, hlúpo si mi naletela!“ A odišiel. Keď zavrel dvere, rýchlo som sa snažila rozviazať sa a zistiť, čo 

je Dávid a jeho rodina vlastne zač, prečo ma zviazali a kde sú moji rodičia. 
Utekala som domov, no na dverách som si našla krvavý nápis:  
     „Nikdy nás nenájdeš.“ 
     Prešlo pár týždňov. Prespávala som na policajnej stanici, pretože sme sa 
s políciou každý deň snažili nájsť moju rodinu. Keď sa už chýlilo k roku od 
udalosti, policajti pátranie vzdali a ja som ostala sama. Do dnešných dní som 
stále nezistila, čo sa vlastne stalo s mojou rodinou. 

M. Auxtová
Výlet do hôr

     Tmavá chodba, žiadne svetlo, počujem len vlastný dych a kvapky padajúce 
na strechu. Som tu sama, alebo je tu ešte niekto? Chce sa mi kričať, ale mám 
strach. Radšej nevedieť, čo tu číha. Ako som sa sem dostala?
     Bolo krásne sobotné ráno. Nikto nemal čas ísť von, a tak som sa sama vy-
brala na výlet. Mala som nápad, že pôjdem len na nákupy, ale teplo a slniečko 
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ma presvedčili, že by mi prechádzka v horách len 

prospela. Tak som sa 
s malým plecniakom 
vybrala šľapať po 
najbližších kopcoch. 
Stretla som pár zná-
mych, takže cesta na 
vrchol ku chate mi 
ubiehala rýchlo. Na 
kopci, v mojom cieli, 
som sa občerstvila 
minerálkou a ľahkým 
jedlom a povedala 
som si, že keď už som 
bola tak ďaleko, bola 
by škoda neísť ďalej.

     Mojím smerom sa už nikto nezberal, ale očakávala 
som stretnutie s turistami z iných turistických trás. Po 
hodine som nestretla nikoho. Nevidela som žiadnu 
orientačnú tabuľu a nado mnou sa vynoril veľký čierny 
mrak. Môj turistický duch však nezhasol. Podporova-

la som svoje telo, že v ďalšej chate si dám sladký de-
zert a stade sa zveziem na požičanej kolobežke až ku 
autobusovej stanici. Po ďalšej polhodine sa zdvihol 
vietor, na mojej nohe sa objavil pľuzgier a v mojich 
očiach sa začal objavovať nový pocit – strach. Nema-
la som mapu, môj mobil bol už 45 minút bez signálu 
a orientačné tabule som nevedela nájsť. Žiadni ľudia, 
zvieratá už boli poskrývané v norách  a ja som blúdila 
po turistických chodníkoch, ktoré občas zašli aj do 
lesa. Po 10 minútach som už stratila nádej, že by bola 
šanca, že idem správne. Mala som už len jednu priori-
tu, keďže vrátiť sa už bolo neskoro, a to nájsť úkryt. 
Bežala som napred a na okraji lesa som videla niečo 
ako bunker. Pripomínalo to skôr garáž. Malo to ťažké 
dvere a ja s premočenými vlasmi som prosila, aby ne-
boli zavreté. V tej chvíli mi ani len nenapadlo, čo by 
tam niekto mohol schovávať a čo vlastne uprostred 
hôr robí murovaný úkryt. Bola som vďačná, že tam je. 
     Búrka naberala na intenzite a ja som na päťkrát 
otvorila dvere, aj to len kúsoček, aby som vbehla dnu. 
Dvere sa hneď zavreli. Vypínač nikde nebol, a tak 

svetlo z mobilu a moja zvedavosť ma nútili ísť ďalej a hlbšie na tomto mieste. Kráčala som po naukladaných 
drevách. Sem-tam ma obehol potkan až nadprirodzenej veľkosti. Pavúky liezli asi po každej stene. Po troj-
minútovej ceste som došla k ďalším dverám a nedalo mi nepozrieť sa. Otvorím, stojím na tmavej chodbe. Tu 
už ale nie sú drevá ale podlaha. Pomaly sa mi toto miesto nezdá ako úkryt či sklad, ale ako niečo veľmi nele-
gálne. Pri ďalšom otvorení dverí si dám pozor na hlučnosť. Otváram veľmi pomaly a vidím ...... moju posteľ.
     Toto bol môj sen dnes v noci. „Vidno, že to bol len sen, lebo ty určite žiadneho turistického ducha nemáš,“ 
skonštatovala pri raňajkách s úsmevom moja mamka. Usúdila som, že večer by som sa nemala prejedať a 
pozerať akčné filmy a do budúcna sa na túru určite nechystám.                                                 L. Filipiaková

1. Čitatelia časopisu Lopejík vedia, že si náruživý športovec, kedy si začas športovať?
K biatlonu som sa dostal ako osemročný najmä vďaka môjmu dedovi, ktorý ma aj tré-
noval, a vďaka môjmu bratrancovi, ktorý je bývalý biatlonista. No aktívne pretekať a 
trénovať som začal od deviatich.

2. Čo ťa ovplyvnilo tak veľmi, že si sa mu začal venovať profesionálne?
Ako 10-ročný chlapec som často cítil proti tomu nechuť, že ostatní kamaráti mohli robiť 
„čo sa im zachce“ a ja som musel trénovať. Neuvedomoval som si ešte, čo to obnáša a 

čoho som a budem schopný, a preto som býval často mierne nútený trénovať. No dnes som za to jednoznačne 
vďačný, že ma nenechali. Najviac ma ovplyvnil jedinečný zážitok, keď som ako 14-ročný bol v Českej repub-
like sa pozrieť na Majstrovstvá sveta v biatlone.

3. Prečo si sa rozhodol pre zimný šport? V zime je predsa veľká zima! Máš rád zimu?
Nie je to ani o tej zime samotnej ako o tom športe. Žiaľ, robí sa v zime, čo často predstavuje strašnú kosu a 
skrehnuté prsty, no nech by boli podmienky akokoľvek zlé, mám pocit, že ten šport si vybral mňa, a nie ja 
jeho. Takže myslím, že práve kvôli biatlonu mám zimu tak veľmi rád.

4. Aký to je pocit byť víťazom, resp. byť medzi najlepšími?
Samozrejme, že skvelý. Pretekať za burácajúceho potlesku a kriku davu je neopísateľné. Nejde o tú slávu, ale 
pre mňa osobne je to pocit, že som niekto, koho si ľudia aspoň trochu vážia, že sa cítim vtedy tak užitočný, že 
mám veľký význam. To je práve pre mňa najviac.

Spomienka na koniec zimy
Interview s Lukášom Ottingerom (III.G) - vrcholovým biatlonistom
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5. Aký máš plán na tohtoročnú sezónu?
Postupne ako dospievam, dostávam sa 
do veku, kedy už často pretekám s celým 
svetom, preto som zabudol na slovenské 
preteky a viac sa zameral na celý svet. 
Nebojím sa dať si veľké ciele, s úsmevom 
sa toho chopím a budem drieť. Sezóna sa 
zakončí Majstrovstvami sveta kadetov, čo 
je aj môj najväčší cieľ.

6. Ktorý z letných športov ti je najbližší?
Keďže biatlon je aj letný, tak je to práve 
ten. No obľubujem takmer všetky ostatné 
športy, z ktorých tie najobľúbenejšie sú: 
basketbal, volejbal, atletika, workout, 
americký futbal.

7. Aké máš životné plány?
Mal som osem rokov, keď som si povedal, že raz „vyhrám celý biatlon“. Technicky sa to nedá, no myslím, že 
to aj tak perfektne vystihuje až dodnes. Chcem byť ten, ktorý bude inšpirovať raz druhých, ako mňa inšpirujú 
svetové biatlonové špičky. A hlavne, chcem mať význam pre seba, pre biatlon, pre všetkých.

8. Ako vnímaš neustály proces modernizácie?
V dnešnej dobe je ten proces neuveriteľne rýchly a držať rýchlosť s technológiami svetových biatlonových 
veľmocí je ťažké. Neustále vznikajú stále rýchlejšie lyže, ľahšie palice, lepšie vosky, či presnejšie strelivo. 

9. Dokázali Železiarne Podbrezová vytvoriť priaznivé a kvalitné podmienky tvojho štúdia?
Vytvorili. Štúdium je pre mňa myslím dostatočne náročné, keďže často som celé týždne v zahraničí na sústre-
deniach alebo pretekoch. a potom to všetko doháňať je naozaj ťažké.

10. Čo by si odkázal čitateľom časopisu Lopejík?
Nezabúdajte športovať a nevzdávajte sa svojich snov a cieľov a každého týmto pozývam na všetky moje nad-
chádzajúce preteky.
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Kalligramy

M. Remeňová

T. Sklenárik - L. Kubiš

J. Vodilka
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Z. Zajková

Z. Remeňová

N. Roháčová



24

Lopejík

B. Baliak: Graffity

Cesta do kina
     Dňa 13.4.2017 (štvrtok) som sa ja, Aďka, Erik a Andrej dohodli, že pôjdeme 
do kina na Rýchlo a Zbesilo 8.
O pol tretej sme nastúpili do vlaku, ktorý nás viezol do Banskej Bystrice. Vedľa 
nás si sadol mladý, 28-ročný chlap, ktorý mal vypité. Začal sa s nami rozprávať 
o svojej rodine, že ma malého syna, 15-ročnú nevlastnú dcéru a býva v Medzi-
brode.  Celkom zaujímavá cesta, veľmi sme sa nasmiali na niektorých veciach, 
čo vravel. Potom vystúpil v už spomínanom Medzibrode a my sme cestovali 
ďalej.
     Konečne sme prišli do Banskej Bystrice, vystúpili sme a šli sme na MHD. Erik 
ešte nikdy nešiel Bystrickou MHD a bol veľmi nadšený z toho, ako zrýchľuje a 
podobné veci. Prišli sme do Európy a išli sme sa najesť, pretože sme boli veľmi 

hladní. Potom sme si išli kúpiť lístky, kde sme stretli dvoch Angličanov.
     Erik hneď aktívny išiel k nim a snažil sa rozprávať s nimi, ale jeho Angličtina bola veľmi zlá a oni nechá-
pali. Dostali sme lístky a, keď konečne otvorili kinosálu, išli sme dnu. Film mal 136-minút a vydržať sedieť 
vedľa Erika tak dlho bolo dosť náročné. Ale veľmi sme sa nasmiali na tom, stále sme rozmýšľali, čo sa stane 
a veľmi sme si to užili. Keď sa film skončil, išli sme na MHD a znova na vlak. Vlak mal dva vagóny a obidva 
boli strašne preplnené ľuďmi.
     Vybrali sme sa do toho druhého, kde som zbadala, že sedí mladá žena sama, tak sme si sadli k nej. Mala ku-
for a tašku, takže evidentne cestovala domov. Vlak sa pohol a my sme sa začali rozprávať o škole a spomínali 
sme mená učiteľov. Mladá žena sa nám prihovorila a opýtala sa, kde chodíme do školy. My sme povedali, že 
na gymnázium v Lopeji a ona sa usmiala, že tam chodila tiež. Tak sme sa celú cestu z Bystrice až do Lopeja 
s ňou rozprávali, ako maturovala, na akú vysokú školu chodí a podobne. Potom vystúpila v Lopeji, ja som 
neskôr vystúpila vo Valaskej a oni v Brezne.
     Prišiel po mňa oco na aute, lebo som lenivá vykráčať kopec, aby som zašla domov a on to mal po ceste z 
Brezna. Zaviezol ma domov, prezliekla som sa, pozrela film, umyla zuby a šla spať.

A. Adamská
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Škola vyjadrená v rôznych mierach
V tejto škole sa mi páči tak isto, ako sa mi páči začiatok jari, prebratie sa celej, celučičkej prírody. Uniformy, 
ktoré musíme každý jeden povinne nosiť, majú svoje výhody aj nevýhody. Mne sa páčia tak, ako červená farba. 
Kolektív je výborný a mohla by som ho prirovnať ku 3 kartónom Toffife. Náš triedny pán učiteľ je tiež super, 
showman a všetci ho máme tak radi, ako máme radi leto a vodu. Táto škola je ako perla v mori, jedinečná, 
všetci držíme spolu, podporujeme sa a pomáhame si. Som rada, že som tu a budem tu tráviť krásnu časť svojho 
života.                                                                                                                                         T. Libičová

***     ***     ***
Moju školu mám rada ako 300 kvitnúcich ruží. Naše obedy sú ako 3 zhnité vajcia. Naše uniformy sú ako 2 
margarétky.                                                                                                                                       J. Baláková

***     ***     ***
Na tejto škole sa mi páči,

asi tak ako kačke v pekáči.
Nechce sa mi sedieť v tejto škole,
radšej by som si posedel v Leopoldove.
Po víkende nás všetkých suší,
para nám ide zo zadku aj z uší.
V pondelok máme dve matiky,
učíme sa mučiace praktiky.
                                   A. Križian

***     ***     ***
Školu mám celkom rád ako ryba vo-

dopád.
Intrák je v pohode ako pes vo vode. 
                                                   C. Vaľko

***     ***     ***

Školu mám rád asi ako United,
najradšej by som sa šiel niekam skryť.
Matika, fyzika, anglický jazyk,
nikdy zo mňa nebude žiadny technik.
Ale niekedy sa učiť treba,
lebo skončím rýchlo ako výbuch z dela.
                                              R. Ludha

***     ***     ***

Túto školu mám rada ako 200 karamelových veterníkov. Ranné cesty autobusom sa mi páčia ako 100 rozkvit-
nutých margarétok. Naše obedy sú dobré ako 50 pagáčov od mojej mamky. Naše hodiny sú vtipné ako 3 hodiny 
s kamarátmi. Naša škola je bludisko, kde by sa stratilo aj 100 hrmených. Naše uniformy hryzú ako 2 susedové 
psy. Najradšej mám angličtinu a slovenčinu, tieto hodiny ma tešia ako 1 pekáč buchiet s lekvárom od starkej.

M. Štulajterová
***     ***     ***

Na tejto škole sa mi páči ako 50 litrov piva.
Hodiny sú dlhé ako týždeň pred výplatou. 
Ranné vstávanie je ťažké ako 100 slonov.
                                          M. Wágnerová

***     ***     ***

Na tejto škole sa mi páči na 80 strukov hrachu. Najviac sa mi páči telocvičňa a golfová miestnosť, a to na 200 
litrov vody.

A. Smarkoňová
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L. Janíková: Na motívy Picassa
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Abstrakcia

M. Košík

A. Vrbovská


