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Milí čitatelia,

priblížil sa čas bilancovania a zamyslenia sa 
nad tým, čo rok priniesol, čo som ja priniesol 
a urobil a ako budem za to odmenený.
 Od posledného čísla časopisu sa 
toho udialo veľa. Prinášame vám monitor 
všetkého dôležitého, čo sme spolu urobili, 
zažili a vytvorili.
 Nech sa nám tieto posledné spoločné 
chvíľky kaleidoskopu udalostí stanú motivá-
ciou do ďalšej práce a snaženia, ale samozrej-
me až po prázdninách, počas ktorých si 
každý z vás môže precítiť zaslúžený oddych, 
pokoj, pohodu a načerpať nové sily na ďalší 
školský rok.
 Máme za sebou množstvo pozi-
tívnych impulzov, možno aj niekoľko 
negatívnych, ale tie budú v celkovom 
smerovaní oboch škôl určite v menšine a 
rýchlo na ne zabudneme.
 Spoločne si zaželajme, aby ďalší rok 
bol lepší a krajší ako ten, čo uplynul a aby 
sa nám v šk. roku 2011/2012 splnili všetky 
naše priania a sny. Aby bol pre nás všetkých 
úspešný.
 Redakcia časopisu Lopejík sa chce 
za možnosti a priaznivú atmosféru pri tvorbe 
a vydávaní časopisu veľmi poďakovať 
vedeniu školy, zriaďovateľovi Železiarni 
Podbrezová a.s. a všetkým prispievateľom, 
redaktorom a čitateľom.

                         Pekné prázdniny.

                                        Štefan Fedor

Vaše  postrehy, otázky, pripomienky 
a príspevky nám môžete posielať na 

adresu lopejik.sgzp@gmail.com
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Ústredie ľudovej umeleckej výroby v Banskej Bystrici

  V jednu krásnu slnečnú stredu 23. 3. 2011 sa zúčastnili študenti II.H 
triedy Súkromného gymnázia a študenti II.C triedy Súkromnej strednej odbornej 
školy, samozrejme aj s triednymi učiteľmi Dankou Vrlíkovou a Štefanom Fe-
dorom a s pani učiteľkou Erikou Géciovou, exkurzie v Banskej Bystrici. Študenti 
gymnázia si najskôr pozreli expozíciu venovanú histórii mesta Banská Bystrica 
umiestenú v Matejovom dome. 

 Študenti II.C triedy si pre zmenu pozreli Turzov, dom ktorý je umiestnený v Stredoslovenskom múzeu,  
kde je na prízemí domu unikátna miestnosť s valenou klenbou s freskami z druhej polovice 15. storočia, tzv. 
„zelená sieň".  Steny zelenej siene zdobia popri rastlinných motívoch aj fi gurálne výjavy Tanec s medveďom, 
Sv. Juraj v boji s drakom a mnoho ďalších.  Po návšteve týchto zaujímavých miest nasledovalo niečo ešte 
zaujímavejšie, návšteva Ústredia ľudovej a umeleckej výroby. 
 V ÚĽUV-e sme najskôr videli prezentáciu štyroch remesiel, a to: hrnčiarstva, drevárstva, tkáčstva a 
drotárstva. Po tých ukážkach bolo na každého uvážení, ktoré remeslo si chce sám vyskúšať. Okrem vyššie 
spomínaných remesiel bolo v ponuke aj maľovanie na sklo. Získali sme úžasnú skúsenosť a navyše sme si 
mohli veci, ktoré sme vyrobili, zobrať aj domov. Myslím, že všetci boli s týmto „ľudovým“ dňom veľmi 
spokojní. A tešíme sa aj na ďalší takto príjemne strávený deň... 
                                                                                                                                Dominika Kyselicová, II.H
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Projektový týždeň

 Tieto dve slová každého tretiaka na našej škole strašili. Nikto z nás si to nevedel predstaviť. Mali sme 
všetci obavy z toho, ako to bude vyzerať, aká prísna bude stupnica hodnotenia, ako budeme na tom pracovať. 
No nikto z nás si však neuvedomil, že to pre nás nebola zlá skúsenosť, ktorá nás obohatila o veľa nových vecí 
a skúseností. 
 Niektorí žiaci sa svedomite pripravovali  už od chvíle, keď sa dozvedeli, že niečo také bude. No 
väčšina žiakov si to nechala na poslednú chvíľu. Predstavte si, že niektorí to dokonca zvládli len za jeden 
víkend. Odzrkadlilo sa to samozrejme aj na ich známkach, čo sa dalo čakať.
 Keď som ja začínala na mojom projekte, preklínala som tému, ktorú som si vybrala. Bola to téma s 
názvom „stres“. Pracovala som hlavne s knihou, ale s veľmi starou knihou. Boli tam výrazy a vety, ktorým 
dodnes nechápem. Ešte som sa natrápila aj s prepisovaním textu do počítača. Tím, ktorí ste to tiež museli 
robiť, vinšujem všetko dobré. Bola to riadna makačka. Nuž, ako sa hovorí, že všetko zlé je na niečo dobré, 
tak asi aj vďaka tomu teraz nemám problém s prstokladom. Ťukám do klávesnice ako divá. Ale aj napriek tej 
starej knižke a zodratým prstov sa mi téma začala páčiť a čím ďalej tým viac som jej začala chápať.
 Myslela som si, že so svojou témou sa každý zblíži, pretože na nej pracuje dlhšiu dobu. Pri prezentáciách 
sa mi to však nepotvrdilo. Niektorí žiaci ani nevedeli, o čom rozprávajú. Našťastie boli aj takí žiaci, ktorých 
téma zaujala a s potešením na nej pracovali. Bolo to obdivuhodné, ako podľa mňa z nudnej témy dokázali 
vydolovať veľa a spraviť na mňa obrovský dojem. Takú atmosféru, ako pri niektorých prezentáciách, som ešte 
nezažila. Bolo to jednoducho premakané. 
 Keby sme všetci pristupovali k veciam svedomite, svet by bol krajší. Týchto pár projektových dní nám 
dalo určite zabrať, ale stálo to za to ! 
  
           Dominika Kánová, III.H
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Úryvok a ukážka z projektového týždňa

Exoplanéty

 Myšlienka existencie mnohých svetov sa zrodila už v antike. Vždy bola spájaná s otázkou existencie 
mimozemského života. Dnes je výskum exoplanét, planét mimo našu slnečnú sústavu, jeden z najdynamickejší 
rozvíjajúcich sa oborov a má pred sebou veľkú budúcnosť.
 Prvá exoplanéta bola objavená v roku 1995. Ubehlo takmer 16 rokov a my poznáme viac ako 550 
cudzích svetov. Väčšinu s týchto exoplanét sme objavili metódou merania radiálnych rýchlosti. Pri tejto metóde 
pozorujeme tzv. Dopplerov jav. Ide o posun spektrálnych čiar. Čiary sa posúvajú k modrému alebo červenému 
koncu spektra hviezdy podľa toho, či sa k nám hviezda približuje alebo vzďaľuje. A ako vlastne vyzerá ten po-
hyb? Je dôležité uvedomiť si jeden zásadný fakt. Planéty neobiehajú okolo hviezdy, ale v skutočnosti obieha-
jú so svojou hviezdou okolo spoločného ťažiska. Gravitačný vplyv planéty na hviezdu je síce veľmi malý ale 
nie zanedbateľný. Pohyb hviezdy okolo ťažiska je len nepatrný, takže to vyzerá, že ona je na jednom mieste 
a všetko sa okolo nej točí. Ale aj takýto nepatrný pohyb dokážeme odhaliť, čím dokazujeme prítomnosť exo-
planéty.
 Druhá najúspešnejšia metóda je tranzitná metóda. Už názov napovedá že ide o tranzity exoplanét. Keď 
exoplanéta prechádza popred svoju hviezdu, tak spôsobí pokles jej jasnosti. Môže to byť pokles o 1-2% alebo 
aj menej. Našťastie sme dostatočne vybavení kvalitnou technológiou, aby sme takéto malé zmeny v jasnosti 
mohli zachytiť.
 Tieto dve hlavné a ešte niekoľko iných metód nazývame nepriamymi metódami. Exoplanétu pri nich 
nevidíme na vlastné oči. Paradoxne nám prinášajú viac informácii, ako keď exoplanétu vidíme na vlastné oči. 
Pretože je exoplanéta nekompromisne prežiarená svetlom svojej materskej hviezdy, sú jej priame foto-grafie 
dosť nepresné. Pri fotografovaní musia teleskopy utlmiť svetlo hviezdy, aby bolo možné odhaliť aj iný svet-
elný bod v jej okolí, ktorým by mohla byť exoplanéta. Súčasná technológia však nemá dostatočné rozlišovacie 
schopnosti, aby sa mohla využívať metóda priameho zobrazenia. V budúcnosti však táto metóda zaujme 
kľúčovú pozíciu.
 To sú len tri ukážky, ako objaviť nový svet. Je to extrémne náročné. Musíme pozorovať súčasne tisícky 
hviezd, aby sme mali šancu niečo objaviť. Keď astronómovia Mayor a Queloz oznámili objav prvej exoplané-
ty, išlo o prevratný čin. Dnes sú nové objavy hlásené skoro každý týždeň. Hoci sme doteraz nenašli planétu 
veľkú ako Zem, neznamená to, že vo vesmíre také nie sú. Sú ich milióny, možno miliardy. Sú len príliš malé 
na to, aby sme ich dnes dokázali vidieť.

                Ján Kubanda, III.H
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Ako to bolo počas projektového týždňa
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Školské akcie vo fotkách



Lopejík

9

Exkurzia v Technickom múzeu v Košiciach
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Deň narcisov
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Hľadám
Hľadám smer, ktorým ísť,

hľadám cestu, po ktorej prejsť.
Už si ani neverím,

už ani radosť necítim.
Nepoznám samu seba,

nepoznám pocit sa nebáť.
Hľadám sa niekde v mojom vnútri,

no márne bažím po pokoji,
pretože moja duša je znetvorená

a dôstojnosť pošliapaná.

Keď sa snažím všetko napraviť,
nikto to nevie oceniť.
Vždy ma len ponižujú

a tým ma urážajú.
Neviem, čo si o sebe mám myslieť,

a tak všetko musím pretrpieť.
Niekde hlboko v sebe cítim,

že to len tak prekročím,
že všetkým odpustím.

Musím, musím druhým veriť, odpustiť.
A nechcem všetkých stratiť.
Svetlana Harvanová, II.H

Chcem
Po tvojej tvári slzy stekajú,

sú to tisíce kvapiek,
čo sa po nej ligotajú.
Sú to slzy strieborné,
sú proste nádherné.

Ale ja nechcem, aby si plakala,
nechcem, aby si trpela.

Chcem ťa vidieť šťastnú,
ako noc jasnú.

Chcem byť vždy pri tebe
a vidieť sa v tvojej podobe,

pretože ty si mojím zrkadlom
a ja sa vidím v ňom.

Si ako lúč mesiaca za daždivej noci,
ako strieborný hodváb na mojom srdci.

Bez teba nie som ničí,
bez teba byť, to je zločin.

Svetlana Harvanová, II.H

Výlev č. 5
Iba falošné tóny, tak pravdivej piesne,

potešia tak zhrdzavené srdce a zanesenú myseľ.
Jeden poldecák, malý útek z tiesne,
iba klamstvo a vymyslený zmysel. 

Výhovorky prečo existovať, 
a žil si ? A či len bol si?

Čo tak byť človekom? Bojovať,
žiť, vyť na mesiac,

neskúšať sa skryť vždy, keď to zabolí 
a vždy, keď čo potrebuješ je viac,

než si kedy dostal. Bláboly !
Kecy ! 

Iba povrchné, materiálne veci,
čo pútajú ťa k sebe.

A tak sa v kúte vyhováraš, že takí sú predsa všetci.
Zobuď sa ! Blbé decko,

veď predsa nedá sa plaziť nebom.
Si chrám duše, a tak nebuď wéckom,

a ži hoc aj v bolesti,
no vždy sám sebou. 

Erik Citterberg, II.H

Anjel
Odišla si, no ja ťa chcem späť,

Telo vyhnalo von dušu, prikázalo leť,
Leť za oblaky, za mesačné polia,

Tam, kde ťa anjeli za anjela zvolia,

Tam, kde nebudeš medzi tŕňmi kvet,
ale aj tak prosím prileť mi späť,

Nechcem nič len jednu malú chvíľu,
vidieť, citiť dušu mojej duši milú.

Viem, pozeráš sa na nás zhora,
viem, že si, no trápi ma, že si bola.
V mojej mysli síce ešte stále žiješ,

no aj tak som dúfal, že mi nikdy neodídeš.

Ja ťa vidím, cítim všade,
pôjdem k tebe, len mi povedz kade.

Bola si pre mňa moje druhé lepšie ja,
nebol som ja, ty, boli sme my dvaja.

Erik Citterberg, II.H

Tvorba žiakov
Zo sŕdc našich básnikov
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Michalová - môj rodný kraj
         Michalová – miesto, kde som doma. Prechádzka dedinou je veľmi zaujímavá. Poskytuje možnosť na 
premýšľanie i na očarujúci zážitok.
        V dedine je vždy rušno. Ľudia sa prechádzajú hore – dole ako ryby v potoku.
 Pripomínajú splašenú zver. Stále sa za niečím ženú. Všetko je také pekné a farebné. Je vidieť, ako de-
dina žiari príbehmi, ktoré by tak rado niekomu vyrozprávalo. Aj staré budovy si prežili svoje. Nájdu sa však aj 
také budovy, ktoré sú šťastné, vidno na nich, že sa o ne niekto stará. A oni svoju vďaku a lásku vracajú naspäť 
nám. Každé ráno sa prebúdzajú, aby vás mohli potešiť svojou krásou. Vstupujeme do nich a pritom nevní-
mame príbehy, ktoré nám rozprávajú. Pomaly nás vedú k ďalšej kráse našej dediny a tou je park pri kostole 
sv. Štefana Uhorského. V jeseni je v ňom prekrásne. Dá sa tam odpočinúť, ale aj poriadne vyšantiť. Lúka v 
parku žiari šťastím, je plná krásnych, usmievavých kvietkov, ktoré pripomínajú natešené tváričky malých detí, 
je plná energie, všetko je v nej  také veselé, dodáva silu aj smutnej duši. Stromy zdobia nádherné, žiarivé listy 
pripomínajúce obrázky namaľované detskými pastelkami. Ten krásny pocit, keď okolo vás nie je nič iné, len 
nádherná, neporušená príroda a šantiace sa listy stromov, to je niečo prekrásne. Všade sú farby, objavuje sa 
strapatá, zelenkastá tráva. Veľmi pekný pohľad sa vám naskytne, ak ste v parku večer. Pôvabný, ba až luxusný 
pohľad vám umožní zlatistá obloha pri západe Slnka.
      Tak krásne je len v mojom kraji cez leto, jeseň, ba i v jari. Je to kraj, kde som sa narodil. Zo všetkých 
najkrajší, môjmu srdcu najdrahší.                 Dávid Popper, I.H

Moja rodná dedina
 Mojím domovom je malebná obec Bacúch. Je to dedinka ležiaca v Nízkych Tatrách a v povodí 
zurčiaceho Hrona. Žijem v domčeku, krčiacom sa pod vrcholcami našich majestátnych hôr.
 Každé ráno, keď vstanem, môj pohľad padne na nádherný výhľad z nášho okna. Kráľovú hoľu obli-
zujú biele snehové jazyky a v jablkovom sade sa  už pomaly prebúdzajú stromy a nesmelo začína pučať tráva. 
Z komínov nízkych domčekov sa kúdolí dym a vonia tlejúcim drevom. Dedinu ešte halí hmla, ale ja viem, čo 
tá hmla ukrýva. Cestu vinúcu sa od prvého domca až hlboko do doliny. Okolo nej sa odvíja život v obci. Hneď, 
ako sa po nej vydáte, narazíte na obchodík. Každé ráno je tam čulý ruch, keď sa všetky babičky v širokých 
sukniach a v šatkách stiahnutých až na čelo hašteria a čakajú ma voňavý chlebík.
 Nad obchodíkom zurčí potôčik, ktorý je len ako malý jarček, lemovaný alejou stromov skláňajúcimi 
sa pod ranou rosou. Za nimi však už počuť krik malých šarvancov, ktorí nie veľmi ochotne utekajú do veľkej 
bielej školy so staručkými lipami, čo ešte pamätajú ich rodičov, keď sa naháňali okolo ich kmeňov. Keď sa 
však vyberieme ďalej, narazíme na staručký tajch, ktorý nám pripomína ťažkú prácu našich predkov, čo sa 
z výšky dívajú, ako teraz chátra. Vedľa neho sa nachádza studnička, o ktorej by málo kto povedal, že je to 
Prameň Boženy Nemcovej. Ale ktokoľvek k nám príde, určite navštívi našu pýchu, náš kostol. Na kopci stoja-
ci strážca našej dediny v zajatí týčiacich sa stromov a vysokou zvonicou, v ktorej dodnes duní zvon, ktorý sa 
nám každý deň pripomína.
 Som naozaj rád, že pochádzam práve z tohto kúta nášho Slovenska    Martin Nikel, I.H

Môj rodný kraj – Horná Lehota
 Poznám mnoho miest, ale toto je najkrajšie. Je to miesto, kde je ticho, pokoj, voľná príroda a čerstvý 
vzduch. Ľudia tu sú priateľskí a dobrosrdeční. Moje milované miesto je to, kde ma nikto nenájde.
  Lesík neďaleko dedinky s tečúcim potôčikom. Jemne žblnkoce a vyvoláva u mňa spomienky. Jemná 
zelená trávička je perfektná na oddych v horúcich letných dňoch. Husté koruny stromov len občas prepustia 
do lesa slnečné lúče. Pod lesom leží krásna zelená lúka, posiata farebnými kvetmi. Možno na nej pozorovať 
aj ovečky z neďalekého salaša. Ide aj o vynikajúce miesto na letné opaľovanie a pikniky. V zimnom období 
sa tam schádzajú detičky, ktoré sa sánkujú po krásnom zasneženom kopci. Ak sa oň oprie slniečko, celý sa 
ligoce, akoby bol posiaty diamantami. Spomínaný lesík v jeseni mení farby ako dúha na oblohe. V tomto 
období je potešenie pozerať sa naň z diaľky. V zime je tam nebezpečné chodiť, lebo lesná zver sa približuje k 
okraju lesa.
 V našej dedinke nájdete veľa nádherných  miest, či už na šport alebo na oddych. Každý, kto ju navštívi, 
odíde šťastný, vyliečený a s nádhernými spomienkami na toto miesto.                       Zuzana Hiadlovská, I.H

Moj rodný kraj - súboj vyznaní



Lopejík

13

 Môže sa zdať, že pozdĺž Hrona je mnoho dedín, ba dokonca, že je jedna ako druhá, no tá moja je 
jedinečná, je moja. Jej malé domčeky so záhradkami, či malý potôčik, rinúci sa jej srdcom, by mi chýbali.
 Či už skrytá v hmle, vlažná jarným dažďom, pohladená letným slnkom a či pokrytá rôznofarebnými 
listami, moja dedinka mi bude pripomínať, že sa mám kam vrátiť, že moje spomienky sú uschované v jej 
stenách, stromoch a dokonca aj v  hrboľoch na cestách.
 Moja dedina je mojím detstvom, mojimi spomienkami, je mnou a navždy bude.
                Nikola Žabková, I.H

Miesto, ktoré mám najradšej
 Je veľa takých miest, na ktoré rada spomínam, ale existuje len jedno miesto, kam chodím najradšej. 
Toto miesto môžem prirovnať k maminmu náručiu. Môžem sa tam v pokoji vyrozprávať s mojou kamarátkou 
prírodou, alebo si tam aj poplakať.
 Toto miesto sa nachádza pri potôčiku v lone matky prírody. Je tam malá drevená lavička, ktorá, keď si 
na ňu sadnem, zapuká. Pripomína mi, ako na jar praská drevo od tuhej zimy. Za skorého rána, keď som tam, 
cítim, ako rozvoniava zelená trávička a rosa prechádza mojím telom. Je to úžasný pocit čistoty a slobody. 
Mám tam veľa priateľov, srnky, vrabce, kobylky. Občas akoby ma sám les volal „poď sem, je nám smutno“. 
Vždy mi chce ukázať svoju krásu nielen z vonku ale aj zvnútra. Keď vtáčiky začnú spievať, všetky zvieratká,  
ktoré žijú nad zemou aj pod zemou vyjdú a začnú sa vyhrievať v lúčoch vychádzajúceho slniečka. Voda v 
potôčiku žblnkoce, rybky v ňom  plávajú, rastlinky rozvíjajú svoje krásne puky. V zime je toto miesto ako z 
rozprávky. Všetka zeleň je pokrytá bielou prikrývkou, zvieratká dali jeseni dobrú noc a pripravujú sa na dlhý 
spánok, v ktorom si poriadne vydýchnu a spomínajú, snívajú o roku, ktorý prežili. Po letných teplých lúčoch 
začne fúkať studený vetrík, lístie zo stromov popadá. Stromy sa premenia na holé kríky, ktoré túžia po teplom 
lete. Každé ročné obdobie má svoje čaro.
 Toto miesto je pre mňa veľmi dôležité, vždy si tu oddýchnem, na všetko zabudnem. Vždy sem prídem,  
keď to potrebujem a dúfam, že to tak bude i naďalej.                       Iveta Bartošová. I.H

Moja rodná dedinka - Lopej
 Dedina, v ktorej človek vyrastie, je 
preňho vždy jedinečná. Niekedy sa môže zdať, že 
zovšednie a že tráva osivie, no stále to bude mies-
to, kde vyrastal. Každý človek potrebuje miesto, 
na ktoré sa môže bezpečne vždy vrátiť. Takým 
miestom je najčastejšie to, ktorého uličkami ako 
malý behal. 
 Lopej je obohatený zelenými lesmi, v 
ktorých sme ako deti trávili hodiny hraním a 
naháňaním sa po zelených lúkach a žltých poliach. 
Pripadal nám kúzelný. Vietor sa hral so svižnými 
vrcholcami stromov a dodával tomuto čarovnému 
miestu nádych divočiny. V ňom sa skrýva stude-
ný potôčik, ktorý sa pomaly vlečie takmer ce-
lou dedinou. Blízko je i istá obdoba jazierka, pri 
pohľade na ktoré mi v hlave obživnú spomienky 
na plamienky pomaly pojedajúce drevené polienka 
a chuť chrumkavých špekáčikov. Nad nami pláva 
nebo plné nadýchaných a vatových oblakov, ako-
by stvorené pre našu dedinu. Ulíc je síce málo, ale 
každá je o to osobitejšia. 
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Naši bájkari

 Medveď a zvieratká v lese

 Bol raz jeden les a v ňom žilo mnoho rôznych zvieratok. Malé líščatá sa spolu preháňali pomedzi 
stromy, veverice si pohopsávali zo stromu na strom, vtáčiky spievali a všetko bolo tak, ako má byť. Všetci si 
tam spolu nažívali veľmi príjemne, až sa raz medveď rozhodol, že napíše zoznam zvieratok, ktoré sa chystá 
v najbližšej dobe zjesť. V lese to vyvolalo veľký rozruch a medzi zvieratkami zavládol nepokoj. Začali sa 
strániť miest, kde vídavali medveďa a už ani vtáčiky sa neodvážili spievať. Jedného dňa sa vybral jeleň za 
medveďom. 
 Jeleň: „Ahoj medveď. Aj ja som na zozname zvierat, ktoré chceš zjesť ?“
 „ Áno.“ stručne odpovedal medveď. Jeleň mlčal. Pobral sa domov a na druhý deň ho medveď zjedol. 
Neskôr sa odvážila ísť  za medveďom líška.
 „ Medveď, medveď.  Aj ja som na zozname zvierat, ktoré chceš zjesť ?“opýtala sa líška.
 Medveď: „ Áno, líška. Aj ty si na tom zozname, ako každé iné zviera v tomto lese.“
 Líška mlčala a  celá smutná sa pobrala domov. Na druhý deň ju medveď zjedol. Za medveďom sa 
odvážil prísť aj diviak.
 „ Som na tom zozname tiež, však medveď ?“ opýtal sa diviak.
 „ Áno diviak, aj ty.“ odpovedal medveď. Diviak sa zamyslel a následne z neho vypadla odvážna 
otázka. „ A mohol by si ma z toho zoznamu vymazať a nezjesť ma ?“
 Medveď sa naňho začudovane pozrel a bez váhania mu odvetil: „Samozrejme diviak. To nebude prob-
lém.“  Odvtedy každé zviera, ktoré sa odvážilo prísť za medveďom opýtať sa ho to isté, čo diviak, medveď 
nezjedol.
Ponaučenie : Komunikácia je naozaj dôležitá a v mnohých prípadoch je základom úspechu.   
                 Michaela Starke, I.H

Tvrdohlavá žabka

Bola raz jedna žabka, ktorá sa volala Katka.
Raz ju navštívila jej stará babka.

Skočila do trávy – to bolo zábavy.
Neskáč do trávičky, lebo si zlomíš nožičky.

A ona skočila, nohu si zlomila.
Toľko nariekala, až babku rozbolela hlava.

Potom Katka ľutovala, že tú babku nahnevala.
Nika Paceková, I.H

Tajomné miesto
 Po horúcom lete k nám prichádza pani jeseň a práve toto miesto je tajomné a čarovné.
 Veľké jazero každé ráno spieva svoju pieseň. Je ako ligotavý závoj, zároveň chladné a záhadné. 
Hladina je hlboká a pestrá. Ukrýva v sebe mnoho zaujímavých tajomstiev. Je belasé ako nebo, ktoré 
zamkýna slnečné lúče slnka. Žijú v ňom malé šupinkovité rybky, ktoré plávajú sem a tam. Na povrchu sa 
vznášajú kačky, ktoré šuchocú svojím krásne sfarbeným perím. Jedna druhej oznamujú príchod jesene. 
Jazero volá a vábi na svoj prekrásny spev všetko žive. Je ako otec, ktorý svoju lásku dáva deťom.
 Všade navôkol sú vysoké stromy, ktorých konáre vietor často kolíše, pohráva sa s nimi. Stromy sú 
pokryté farebným lístím, ktoré pohladila pani jeseň. Sem - tam si na túto krásu sadne vtáča, ktoré poletuje 
z konára na konár a štebotavým hláskom spieva upokojujúcu pieseň. Pod touto záľahou  farebného jasu sa 
nachádza pestrý koberec kvetov a trávy. Keď zaveje ranný vetrík, odkryje nám všetky tajomstvá prírody,  
jej zákutia a malé živočíchy, ktoré sa práve prebúdzajú do ligotavého rána. Svojím životom obohacujú 
matku prírodu.
 Táto príroda v nás zobúdza nádherný pocit, ktorý jemne pohladí na duši a v srdciach zapáli plami-
enok šťastia.
                                                                                                                                         Nika Paceková, 
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Chlapec a škola
 Bol raz jeden chlapec, ktorý si myslel, že všetko vie a pritom nevedel skoro nič. Jedného dňa prišiel do 
školy a myslel si, že ho zachráni vyhováranie sa za to, že tu nebol. Dostával samé 5ky a pritom si z toho nič 
nerobil.
 Zrazu šiel po chodbe na hodinu a prihovoril sa mu tajomný hlas. Hlas bol celkom zreteľný, ale on sa 
tváril, akoby nič nepočul, pozeral sa hore - dole, doprava - doľava, ale nič nevidel. Myslel si, že je to len v 
jeho myšlienkach, ale jemu sa prihovárala nástenka. Každý deň, čo po tej chodbe prešiel, mu nástenka niečo 
povedala. Potom sa jej raz tak zľakol, že už radšej nechodil do školy. Nástenka to myslela žartovne, ale on to 
bral vážne, celú dobu mu pripomínala, aby sa učil a učil a učil. Ale on si s toho nerobil nič.
Ponaučenie: Pripravovať sa do školy, učiť sa každodenne a tešiť sa do školy .
                                                                                                                                           Lukáš Stehlík, I.H

Zajačik Babráčik 
 Žil raz jeden malý zajko, ktorý sa volal Babráčik. 
Jedno pekné ráno sa vybral na prechádzku lesom. Ako tak 
kráčal pomedzi stromy, zbadal malú líšku, Kláru. Klára 
bola veľká beťárka, celý les ju poznal. Kade chodila tam 
sa šantila.
 Zajačik Babráčik sa jej prihovoril: „Ahoj, Klárika, 
kde si bola?”
 Klára odpovedala: „Nikde, len tu šantím, po lese 
pobehujem a zvieratka obkukujem.“
 Zajačik Babráčik sa Kláry opýtal: „Zahráš sa so 
mnou?“ a Klára na to: „No jasné, ale čo budeme robiť?“ 
 „ Budeme sa prechádzať po lese a hľadať poklady.“ 
 Klára povedala: „No fajn, tak poďme na to.“
 Ako tak chodili lesom a slniečko svietilo pomedzi 
konáriky, zrazu zbadali, že sa čosi blyští na vrchole toho 
najvyššieho stromu. Keď prišli bližšie, zistili, že to je zlatá 
šiška. A tak sa obaja začali šplhať hore. Klára však začala 
strkať Babráčika, aby spadol a ona mala šišku len pre seba, 
no Babráčik sa držal pevne. Zajko jej to chcel vrátiť, no, 
ako už z jeho mena vyplýva, bol babráčik, a tak, keď sotil 
líšku, padol aj on.
 Počas pádu videli, ako ponad strom letí orol Jožo, 
ktorý, keď zbadal zlatú šišku, hneď ju schmatol do svojich 
veľkých pazúrov a odletel s ňou preč. A tak zajko Babráčik 
a líška Klára ostali smutní sedieť na zemi a ľutovali, že 
boli chamtiví.
Ponaučenie: Kde sa dvaja bijú, tretí víťazí.
                           Igor Hučko, I.H

Mačky a psy
 Mačky a psy boli vo vojne. Často medzi sebou bojovali. Niekedy víťazili mačky, inokedy psy. No bol 
medzi nimi jeden starý kocúr, ktorý bol vždy na strane, ktorá práve víťazila. Nikdy sa mu nič nestalo, lebo 
neustále prebiehal od jedných k druhým a myslel si, že je veľmi múdry, keď sa takto správa. Vojna sa napokon 
skončila a psy a mačky začali žiť v mieri. Kocúr čakal, že teraz ho zvolia za kráľa, lebo cez vojnu pomáhal 
jedným aj druhým a nikdy neprehral. No skutočnosť bola úplne iná. „Si zradca!“ povedali mu psy aj mačky a 
nechceli s ním mať nič spoločné. „Vo vojne si zradil obe strany a neslúžiš nikomu.”

Ponaučenie : Ľudia by mali byť verní svojim priateľom a stáť pri nich za každých okolností
Matúš Kúdelka, Dávid Popper I.H



16

Lopejík
Taruove CD

 Na jednom z nepreskúmaných ostrovov, kde ľudská noha ešte nevkročila, tam žili iba zvieratá.  Ako u 
ľudí tak i u zvierat býva zvykom rivalita. Nebolo to inak ani tu. Dva malé levíčatá, malé na lovenie, ale dosť 
veľké na hašterenie, viedli vzájomnú vojnu.
 Bals videl veľkú konkurenciu v Taruovi a naopak. Stále vymýšľali nové plány, ako len toho druhého 
znemožniť. Bals, bol veľmi nadaný na spev a Tarua na šport. A keď mali tie veci robiť naopak, Bals klamal a 
z časov si odoberal a k diaľke pridával. Niekedy to bola dosť ťažká robota, ale vždy sa podarila.
 Tarua mal však jedinú výhodu, že mohol spievať na playback. A tak pôsobili rovnako. Keďže my ľudia 
oslavujeme rôzne sviatky, aj oni tie svoje majú. Napríklad Spievajúci Kráľ. Tak sa volal jeden zo sviatkov, 
ktoré oslavoval celý les. Z každej skupiny zvierat sa vybral jeden účinkujúci a v našom prípade z levov vybrali 
Balsa. A to bola skvelá chvíľa, ako ho zosmiešniť, hlavne skvelá chvíľa pre Tarua. Bals vedel skvele spievať a 
aj sa skvele pohybovať na javisku, a preto mu Tarua pár latiek na pódiu uvoľnil. To by bolo len na zasmiatie. 
Tarua však potreboval vymyslieť niečo na zosmiešnenie, a tak nahral svoj spev. Ale nie ten z CD, ktoré púšťal 
na každom vystúpení a tváril sa, že to spieva on. Nahral svoje skutočné kvílenie, svoju skutočnú hrôzu, ktorou 
by dokázal zabiť aj mŕtveho.
 Plán bol jednoduchý. Odpojiť Balsov mikrofón od reproduktorov a pustiť svoj spev. Vzhľadom na to, 
že javisko je vysoko a dostatočne ďaleko od publika, nikto si nevšimne že Bals ani neotvára ústa. A nastal 
deň L. Samozrejme, že leví deň sa označuje L. Bals bol už prichystaný na pódiu, keď mu Tarua išiel popriať 
všetko dobré a nešťastnou náhodou ho strčil z pódia. Bal si zlomil nohu, a nebol schopný vykročiť na javisko. 
Jediný najbližší malý, dobre spievajúci lev bol Tarua. Keďže nahrávka bola už nastavená, dosky povolené 
Tarua nemal čas ísť všetko naprávať. Neostávalo mu nič iné, len pobrať sa na pódium a dostať najskôr doskou 
po hlave, a potom začuť ten neskutočný rehot ostatných zvierat. 
 „Prečo som ja len nahral to hlúpe CD?“ pýtal sa sám seba v duchu, ale bolo to úplne jedno, či by 
spievalo CD alebo on, pretože oboje bolo nahraté z jeho úst.

Ponaučenie: Nikdy neprajme druhému zle, pretože sa nám to môže dvojnásobne vrátiť.

Jaroslav Matula, I.H
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Webová stránka školskej knižnice

 Navštívte stránku školskej knižnice oboch škôl:

http://kniznica-sgzp.webnode.sk/
 Táto nová, dizajnovo svieža stránka školskej knižnice začala svoju činnosť v januári 
2011 a má už svojich prvých stálych návštevníkov a čitateľov.

POZOR!!!

 Časopis Lopejík si môžete pozrieť aj on-line na internete. Odkaz na stiahnutie čísel za šk. 

rok 2010/2011 je uverejnený na stránke školskej knižnice:

       
                 http://kniznica-sgzp.webnode.sk

 
                      

                      
                     v

 časti Školský časopis Lopejík.

Vďaka sponzoringu spoločnosti WEBNODE 
sa rozbehnutá stránka školskej knižnice, ktorá chce 
byť dôležitou v živote školy, regiónu, Slovenska a 
Európy, môže rozvinúť a poskytovať svoje služby bez 
obmedzení a na najkvalitnejšej úrovni.

Spoločnosť WEBNODE poskytla školskej knižnici 
ročné bezplatné fungovanie jej webovej stránky vo 
verzii ŠTANDARD:

6,65 € za mesiac (rok=79,80 €)1 GB priestoru, 20 GB prenos dát 20 emailov, viacjazyčnosť, záloha a obnovenie dát.
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Obrázok našej školy od Radky Sedliačikovej z II.H
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Čaro francúzskych idiómov z oblasti zvierat

Idiómy sú metaforické výrazy, ktoré  nemusia  mať zmysluplný význam v doslovnom preklade z jedného 
jazyka do druhého, ale v kontexte sú "trefné" ako slová s presným významom. Idiómy odrážajú rozdiely v 
mentalite národov a obohacujú jazykovú kultúru.

Príklady:

VACHE - krava
le grand chemin des vaches - vyšľapaná cesta, vyznačená cesta.
(doslovný preklad by nebol preložený, ale  mohol by  byť doplnený kresbou, ktorá by vykresľovala kravu, 
za ktorou by zostávali veľké stopy)

Použitie: Tu es déjà là? Comment?                    - Ty si už tu? A to ako?
             J'ai pris le grand chemin des vaches.      Išiel som vyznačenou cestou!

CHAT - mačka
avoir un chat dans la gorge - škrabať v hrdle  (doslovný preklad by mohol mať kresbu hlavy človeka, ktoré-
mu z úst trčí mačka :) :)

Použitie: J'ai passé beaucoup de temps sur un court de tennis et c'est pourquoi j'ai
               un chat dans la gorge. 
              Bol som dlho na tenisovom kurte a preto má teraz škrabe v hrdle.

CHIEN - pes
entre chien et loup - za súmraku, za šera  (doslovný preklad by mohol mať kresbu
budovy, na ktorej by bol nápis "Kino" a bol by medzi obrázkom psa a vlka).

Použitie: Si tu veux que j'aille au cinéma demain avec toi, tu dois rentrer entre chien
               et loup.
              Ak chces, aby som šiel s tebou do kina, musíš sa vrátiť ešte za šera.

CHEVAL - kôň
cheval de bataille - obľúbený argument (doslovný preklad by mohol mať kresbu
koňa, ktorý stojí na zadných a v predných nohách drží meč, s ktorým šermuje
pred človekom)

Použitie: C'est un homme qui de nouveau a sorti son cheval de bataille.
              Je typom človeka, ktorý opäť vytiahol svoj obľúbený argument.

  
    Mgr. Rošková Andrea
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Významné osobnosti života nášho regiónu III.

V nasledujúcich odsekoch vám predstavíme významné osobnosti 
kultúry a spoločenského života v Podbrezovej a jej okolí. Všetci
 z nich prispeli k zveľadeniu, zviditeľneniu a k rozvoju nášho 
krásneho kraja. Keďže redakcia nášho časopisu pokladá 
za dôležité uctiť si týchto ľudí a porozprávať o ich prínose,
 chceli by sme sa pustiť do väčšieho projektu. Jeho 
leitmotívom  by bol: Zmapovanie a zviditeľnenie 
významných osobností zo života Podbrezovej 
a jej okolia. Hľadajú  sa spolupracovníci. Záujemci o túto spoluprácu, hláste sa na e-maily: lopejik.sgzp@
gmail.com. Pevne veríme, že ešte niekomu z mladých záleží na svojich koreňoch a na tom, aby vedel, odkiaľ 
ide a kam smeruje. 

Jozef VRABEC (*2. 3. 1909, Horná Lehota - † 1. 2. 1987, Bratislava) bol rozhlasový pracovník a televízny 
pracovník.

Vojtech BRUOTH (*2. 1. 1906 Dolná Lehota - † 9. 4. 1979 Bratislava) bol lekár - chirurg.

Viliam MARČOK (*28. 5. 1935, Dubová) je literárny vedec, literárny kritik, básnik, vysokoškolský ped-
agóg, editor a kritik.

Ján KALINKA (*1567, Ružomberok - † 1640 Banská Bystrica) bol evanjelický kňaz, básnik. Autor 
príležitostnej poézie autobiografického charakteru. Farár v Banskej Bystrici - Radvani, od 1630 v Dubovej.

Ivan BORTEL (*15. 9. 1943 Horná Lehota - † 18. 5. 1970 Llanganuco Peru) bol slovenský horolezec, strojný 
inžinier.

Zorislav BALKOVIČ (*5. 6. 1929 Podbrezová - Lopej - † 7. 3. 1982 Zvolen) bol lesný hospodár a pestovateľ. 
Ľudovú školu vychodil v Podbrezovej, študoval na Lesníckej fakulte VŠPaL v Košiciach. Špecializoval sa 
na genetiku a pestovanie lesa, šľachtenie lesných drevín. Autor vedeckých prác, odborných článkov v tlači a 
štúdií v zborníkoch. Funkcionár Slov. vedeckotechnickej spoločnosti.

VILIAM RÍŠA (*1. 11. 1898, Horná Lehota - † 23. 12. 1968, Bratislava) bol chemický inžinier, vysokoškolský 
pedagóg.

RNDr. Juraj ZVERKO DrSc. (*24.01.1943 Horná Lehota) - riaditeľ Astronomického ústavu SAV v Tatran-
skej Lomnici pochádza z Podbrezovej.

            Mgr. Štefan Fedor
Zdroj údajov:
Slovenský biografický slovník.. I.-VI. zväzok. Martin: Matica slovenská 1986 - 1994
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Wakeboarding

 

 Na začiatku sa naučíte štartovať na vleku a udržať rovnováhu počas jazdy na hladine. Neskôr vyskúšate 
aj jednoduché zátačky a keď vám to už bez problémov ide do jednej aj do druhej strany (tzn. rovnako dobre 
pravou nohou vpredu ako aj ľavou nohou vpredu), môžete sa pustiť do rôznych trikov.
 Tých existuje vo wakeboardingu veľké množstvo. Najlepšie je samozrejme začať tými najjednoduchšími, 
ako je napríklad tzv. 180-tka. Jedná sa o výskok, počas ktorého sa vo vzduchu pretočíte o 180stupňov z jednej 
prednej nohy na druhú.

            Peter Jaso, II.G

 Keď vyskúšate wakeboarding, zistíte, že sa jedná o 
super šport. Najmä vy, ktorí v zime radi snowboardujete, 
máte príležitosť, ako pokračovať aj v lete. Pre vás, ktorí zatiaľ 
neviete, o čom je reč, sa tento šport pokúsim bližšie priblížiť.
 Ide o šport, ktorý je podobný snowboardovaniu, no 
nie na snehu, ale na vodnej hladine. Je k tomu potrebné mať 
wakeboard (doska na ktorej sa jazdí – podobná snowboardu) 
s topánkou, ktorá je na ňom upevnená. Z bezpečnostných 
dôvodov je nutné mať na sebe oblečenú plaveckú vestu 
(doporučuje sa aj prilba). Keď to všetko máme, stačí sa už 
len vybrať na jazero, kde je v prevádzke vodnolyžiarsky 
vlek (jazdí sa aj za motorovým člnom, avšak táto forma je 
náročnejšia z organizačného a hlavne z finančného hľadiska).
 U nás na Slovensku je vodnolyžiarsky areál v Bra-
tislave na Zlatých pieskoch, v Piešťanoch na Sĺňave a v 
Košiciach. Všade vám kompletnú výstroj aj požičajú, takže 
najprv si môžete bez veľkých nákladov vyskúšať, aké to je 
a zistiť, či vás tento šport „chytí“. No poďme k samotnému 
jazdeniu. 
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1. Vzala rozum do hrsti, ale prekĺzol jej pomedzi prsty.
2. Už ma nebaví ťahať ich stále z kaše - mali by sa konečne naučiť variť.
3. Tučný: Nekrič hop, pokiaľ ti nepreskočí.
4. Buzerácia je hračka v rukách privilegovaných slabochov.
5. Toľkokrát sa chodí s džbánom po vodu, až pokiaľ sa nezavedie vodovod.
6. Bol zaslepený krásou … výbuchu granátu.
7. Je to zlaté dieťa, len ten odliatok hlavy sa nepodaril.
8. Dosť bolo makových rezancov! Už mám toho plné zuby!
9. Pravda je vo víne -> víno je v žalúdku -> optimista: „Pravda musí vyjsť na povrch."
10. Keď ešte stále kvapká, podaj si ruku s malým manželom sliepky. Potom prestane plakať.
11. Vždy si bola mojou pravou rukou. Ďakujem ti moja amputácia.
12. Na VŠ bude tlačenka … hrať hlavnú rolu.
13. Tá myšlienka bola taká plytká, že som si ani členky nenamočil.
14. Bolo to ako keby hľadal ihlu v kope sena.
      a) Jediný rozdiel bol ten, že to bol špendlík.
      b) Avšak nedokázal vymyslieť žiadnu uštipačnú poznámku, ktorá by zostrila pozornosť publika.
15. Má ich všetkých pod palcom. - Dúfam, že nepritlačí.
16. Jánošík bol taký nudný človek, že i keď umieral, mali ho niektorí na háku.
17. Občas si smrť nájde nás skôr, než my nájdeme zmysel života.
18. Nemám rád, keď sa niekto vyvyšuje nad druhých ... Namyslení basketbalisti!!!
19. Nebál sa ničoho, iba strachu.
20. Išiel za vidinou bezchybnej práce hlava-nehlava ... bol totiž kat.
21. Nevidel žiadne východisko po tom, čo oslepol.
22. Až po páde z výškovej budovy spoznal tvrdú realitu.
23. Neprestal do mňa rýpať, až kým nenarazil na črevá.
24. Napínal ma až do poslednej chvíle - veru, ťažký je život gumičky.
25. Dážď padá na každého rovnako - zhora.

Optické ilúzie

Sigmund Freud a jeho skutočné myšlienky.

  

        Povrch z týchto stolov sú veľkosťou identické!  
        Sám som tomu neveril, kým som to nezmeral.

Zaujímavé  vetičky
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Rozdelenie sacharidov 

Príde podnapitý študent na skúšku z chémie. 
Vytiahne si otázku: Rozdelenie sacharidov. Sadne si 
a napíše: 
"Kryštáľový a práškový" a odovzdá skúšajúcej pro-
fesorke. 
Tá mu na to povie: 
- Keď napíšete ešte jedno blbšie rozdelenie, tak dos-
tanete skúšku. 
Študent si sadne a napíše "Vanilkový a škoricový".

Hádanka.... 

Pani učiteľka hovorí deťom:
"Deti, dám vám hádanku. Je to lesné zviera a keď do 
názvu doplníte písmeno "d", 
vznikne z toho časť tela. Čo je to?" 
Dlho nikto neodpovedá, a tak sa učiteľka rozhodne, 
že im to prezradí:
"No predsa laň. A keď pridáme "d", vznikne z toho 
dlaň."
Na to Móricko pošepká spolužiakovi:
"Hneď som si myslel, že kuna to asi nebude."

Podvod! 

Príde študent na štátnice, posadí sa a skúšajúci mu 
položí otázku:
"Tak mi vysvetlite, čo je to podvod?"
"Podvod bude, keď ma teraz necháte prepadnúť!" 
odpovie študent.

"Čože?!" vyletí skúšajúci zo stoličky, "to ako mys-
líte?"
"Pretože zneužijete nevedomosť druhého na to, aby 
ste ho poškodili!"

Študent 

Čínania robia prieskum. Zisťujú, za koľko sa dokážu 
študenti naučiť čínštinu.
Pýtajú sa študenta na Oxforde, za koľko to zvládne. 
Študent odpovie:
- Za dva roky.
Študenta z Harwardu sa tiež pýtajú.
- Za rok sa do dá.
............... Prídu na Ekonomickú univerzitu, spýtajú 
sa študenta. Študent vytiahne sluchátka z uši:
- A je výcuc?
- Je.
- Tak ma zapíšte na piatok na skúšku :D

V škole 

Úvaha učiteľa na hodine fyziky: Keby žiaci, ktorí 
sedia v zadných laviciach, boli tak ticho ako žiaci v 
stredných laviciach, ktorí si čítajú časopisy, mohli by 
žiaci v predných laviciach ďalej nerušene spať. :))

Umrel školník a pani učiteľka v triede povedala 
žiakom : Ideme na pohreb, takže nám odpadáva piata 
a šiesta hodina. Jožko sa postavil a zakričal :nech 
žije školník !

Hlavolam

Babka žila na opačnom konci mesta. Medzi domom 
vnučky a domom kde bývala babka bolo 7 mostov, 
cez ktoré bolo treba prejsť. Iná cesta neexistovala. Na 
každom moste však stál mýtnik, ktorý vyberal poplatky 
za prechod cez most. Každý mýtnik si od vnučky pýtal 
presne polovicu koláčov, ktoré niesla. Pretože sa ale 
vnučka vždy na mýtnika pekne usmiala, ten jej za to 
jeden koláč vrátil späť.

Koľko koláčov musí vnučka upiecť a zobrať zo sebou, aby babke doniesla presne 2 koláče?

Riešenie hlavolamu:
Vnučke stačilo upiesť a zobrať iba 2 koláče.
Na každom moste dala polovicu koláčov mýtnikovi, teda presne jeden koláč. No keďže sa na každého mýt 
nika pekne usmiala, ten jeden koláč jej vrátil zase späť.
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Štyri ročné obdobia našich škôl – súťaž na celý rok

Uhádnite, aké ročné obdobie nám chýba a odfotografujte školu v tomto ročnom období.  Najkrajšie a 
najlepšie portréty budú odmenené zaujímavými cenami. Fotografie posielajte na adresu časopisu Lopejík:

lopejik.sgzp@gmail.com


