
číslo 1. - december/ ročník XIII.
rok 2019, občasník 

V tomto čísle si prečítate:
• Interview

• Mladý Horehronec
• Retro deň

• KABU
• Mikuláš

• Tvorba žiakov



2

Lopejík

Lopejík
email: 

lopejik.sgzp@gmail.com

Šéfredaktor
Jakub Kubaliak

Grafická úprava
Patrik Chriašteľ

Redaktori:
Lea Daxnerová

Natália Dekrétová
Diana Grísniková
Ema Horňáková

Peter Karaffa
Patrik Kolaj

Viktória Krakovská
Alena Kubušová
Roman Ryšian

Filip Sršeň
Timea Tyčiaková

Jazykový redaktor
Mgr. Štefan Fedor

Vydáva
Súkromné gymnázium 
Železiarne Podbrezová 

a Súkromná stredná 
odborná škola hutnícka Železiarne  

Podbrezová 
Družby 554/64

976 81 Podbrezová

@SGZP 2019/2020

Jeseň a zima v Podbrezovej

Zase je tu naša jeseň,
o nej bude táto báseň.
Báseň o tomto krásnom období,
v podbrezovskom okolí.

Ráno nám dá preplesk mráz,
poobede je teplo zas.
Ráno so zalepenými očami,
sme nútení vyjsť hore tými schodami.

Halloween práve v škole prevláda,
všade panuje dobrá nálada.
Na oknách nám hnijú tekvice
a strašidelnou výzdobou máme zapl-
nené police.

Podbrezovské deti po vonku behajú
a chrípky popritom chytajú.
Doktorka má plné ruky práce,
pomaly už ani nevládze.

Šiklov nádherne hrá farbami,
isto už zima prichádza pomaly.
Ešte si užívajme dni pekného počasia,
lebo už za chvíľu sa pokazia.

A. Hudobová, P. Malčeková
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Milí čitatelia,

v školskom roku 2019/2020 sa vám dos-
táva do rúk prvé číslo časopisu Lopejík. 
Číslo vám prináša mnoho tém, mnoho 
čítania aj dívania sa.
       Od septembra sa toho na našich 
školách udialo veľa zaujímavého, naši 
žiaci tvorili, tvorili a vytvárali. Sami 
posúďte, aký mysliteľský a umelecký 
potenciál v našich školách drieme.
     Časopis má ambíciu sa zlepšovať 
po obsahovej stránke aj po stránke 
dizajnu a formy. K tomu však redakcia 
potrebuje nielen veľa elánu a sily, ale 
aj vašu pomoc. Keďže chceme ušiť tvar 
blízky vám, tvar, ktorý by vás zaujímal 
a o ktorý by ste sa zaujímali aj vy, 
potrebujeme vedieť, čo vás  priťahuje: 
témy, problémy, záujmy.
      Všetky návrhy, nápady aj zlepšenia 
píšte na e-mailovú adresu redakcie:

lopejik.sgzp@gmail.com.
Privítame aj vaše príspevky, budeme 
radi, ak sa stanete pravidelnými 
prispievateľmi a radi vás privítame aj v 
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našej redakcii, ktorej súčasťou sa môžete 
stať.

       Prajeme vám úspešný školský rok 2019/2020, aby vás každý deň sprevádzalo šťastie, úsmev, 
pokoj, zdravie a pocit, že sa vaše vnútro posunulo ďalej, že ste múdrejší, vzdelanejší a dospelší 
a že máte viac pozitívnych životných skúseností.
      Taktiež prajeme krásne a pokojné sviatky plné rodinnej pohody a šťastia. Nech je pre vás 
ďalší kalendárny rok ešte lepší a úspešnejší.

-red-
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     Dobrý deň, volám sa Dávid a mám 20 rokov a musím vám povedať niečo veľmi 
dôležité. Nikdy, ale naozaj nikdy nechoďte do Wardrobovho lesa! Ani len myšlienkou 
tam nechoďte, pretože ja som tam bol. A teraz vám idem porozprávať, prečo vám 
teraz hovorím, aby ste tam nešli. Určite si myslíte, že som blázon, že sa bojím lesa, 
ale ja sa nebojím lesov. Ja sa totiž bojím tohto. Žiadneho iného, len tohto. A teraz 
vám porozprávam príbeh. Ľudia mi tiež najprv neverili, mysleli si, že som ušiel zo 
psychiatrie, pokým som im nepovedal tento príbeh. Hneď potom zmenili názor.
     Jedného dňa som kráčal so svojimi spolužiakmi a kamarátmi do školy. Chodím 
totiž na strednú odbornú školu právnickú. Chcel by som byť právnikom. Boli tam so 

mnou Peter, Dušan, Mojmír, Maximilián a moja priateľka Chloe, ona je totiž z USA, ale sa presťahovali na 
Slovensko. A tak sme kráčali do školy, rozprávali sa, keď som zrazu začul, ako sa voľakto rozprával a neja-
kom lese. Boli tam dvaja páni a rozprávali sa medzi sebou: „Počuj, Roman, už si počul o tom Wardrobovom 
lese?“ „Ale áno, počul som, že sa tam strácajú deti. Minulý týždeň sa tam vraj stratilo ďalšie dievča,“ povedal 
Roman.
     „Musíme tam ísť a preskúmať to tam, a tie stratené deti nájsť a priviesť ich naspäť domov.“ „Čo si sa zblá-
znil?!“ skríkol Peter, „veď, keď sa tam stratili tie deti, tak sa tam môžeme stratiť aj my!‘‘ „Môžeme, ale tie deti 
potrebujú pomoc! Určite sú tam niekde v tom lese úplne samé, čakajú na záchranu. Nemajú nám ostatným ako 
dať vedieť, pretože tam nie je signál a telefóny majú tiež už určite vybité. Sú tam úplne sami, bez hocikoho, a 
my, čo sme tu, môžeme im pomôcť, ale sa nám nechce! Ako by ste sa cítili vy, keby ste boli tam namiesto tých 
detí,‘‘ povedal som nahnevane a presvedčivo, „určite by ste čakali na záchranu. Každý deň, čakať či zomriete, 

Exit 

alebo príde pomoc.‘‘  „No tak dobre,“ povedali všetci 
ostatní, „pôjdeme hľadať tie deti.‘‘ Tak sme sa dohod-
li, že pôjdeme na druhý deň večer do Wardrobovho 
lesa. A jedno vám teraz poviem.
     Bola to obrovská chyba. Tam sme nemali chodiť.

Na druhý deň večer sme vyrazili. Z nášho mesta, kde 
bývame (mimochodom, to mesto sa volá Broznota-
va), nám cesta autom trvala asi tak 5 hodín. Keď sme 
tam konečne prišli, bolo asi tak okolo polnoci. Za-
parkovali sme, zobrali sme si ruksaky, dali spoločné 
foto a šli sme.  S baterkou v ruke sme pomaly kráčali 
tmavým lesom. Lístie šuchotalo, vietor fúkal, všade 
som počul strašidelné zvuky. Okolo nás sme všetci 
začuli kroky, ale naše to neboli, potom o niekoľko 
minút neskôr sme začuli smiech dieťaťa. Zastali sme. 
Pozerali sme sa okolo seba. No nebol tam nik, len 

my. A vtedy sa to stalo. Pozrel som sa na hodinky, 
a zistil som, že je akurát 3:00 hodín ráno. Ihneď ma 
striaslo. Začal som ľutovať, že som sem vôbec prišiel, 
veď tretia hodina ráno je prekliata hodina alebo nazý-
vaná aj diablova hodina. Všetky paranormálne javy 
sa dejú o tomto čase. Keď som si  to uvedomil, chcel 
som všetkým povedať, či sa nevrátime domov a ne-
prídeme sem cez deň, keď ma zarazilo, až som bol 
taký bledý, že sneh je málo je biely. Srdce mi tĺklo 
až tak, že som mal pocit, že mi vyskočí z hrude. Ja a 
moji kamaráti sme sa pozerali iba pred seba, kde sme 
videli biele, priesvitné, malé postavy, ktoré sa na nás 
pozerajú, a niečo hovoria. Vraveli: „Nechoďte ďalej, 
otočte sa, a choďte domov, lebo on si vás nájde, ako 
nás všetkých a už sa domov nevrátite, hlavne nie živí. 
Dajte si pozor.‘‘ A potom zmizli. Dlhé minúty sme 
tam zostali len tak stáť a hľadeli najprv na miesto, 
kde stáli tie „deti,“ potom na seba. Rozmýšľali sme, 
čo ideme robiť. Až po dlhej chvíli Dušan prehovoril: 
„To, ..... čo bolo ?!“ „Ja neviem, ale mám taký pocit, 
že je to varovanie, aby sme už nešli ďalej, ale domov.“ 
Povedal Maximilián. „Ešte nemôžeme ísť domov. 
My musíme zachrániť tie deti!“ odhodlane som po-
vedal. Dlhú chvíľu sme rozmýšľali, čo budeme robiť, 
až sme sa nakoniec rozhodli, že pôjdeme zachrániť 
tie deti, a že nás malý prízrak len tak neodradí. Tak 
sme šli ďalej, ale zo strachom v očiach, čo sa nám 
môže zase prihodiť, lebo sme nepočúvli upozornenie 
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od tých „detí“. Dlhú dobu sa nič nedialo. Už 
sme si mysleli, že sa nič neudeje a my v pokoji 
nájdeme deti a pôjdeme domov, ale opak sa 
stal pravdou. V tom momente sme začuli ako 
zo všetkých strán k nám niečo kráča, a nebolo 
to samé. Veľmi sme sa báli. Z každej strany 
sme počuli smiech detí a aj hlasy, ale sme nero-
zumeli, čo rozprávajú. Keď zrazu z ničoho nič, 
všetko náhle prestalo. Ani sme nedýchali, tak 
sme sa báli. No keď sme zrazu začuli smiech 
klauna, presne taký istý ako vo filme „IT“ alebo 
v preklade „TO“. Náhle po smiechu sa z tmy 
na nás vyrútil klaun. Nebolo nám treba si ho 
ani prezerať, lebo hneď sme vedeli, kto to bol = 
Penywise – klaun z filmu „TO“. Nebolo nám viac treba. Ihneď sme začali utekať. Už sme vedeli, prečo v tom 
lese miznú deti. Penywise ich unášal. Ale ako sa sem dostal? Veď je to iba postava z filmu, nič viac. Možno to 
bolo tou treťou hodinu. Nemali sme sem chodiť.  
Po nejakom čase bežania preč, do neznáma, ďaleko od toho klauna a tých duchov sme konečne prestali utekať. 
Vydýchali sme sa, rozmýšľali sme, čo teraz. Až sme sa rozhodli, že pôjdeme domov, vykašleme sa na les, 
pretože, ak by sme sa tam mali vrátiť k tomu klaunovi a tým duchom, tak to sa radšej nechám ukrižovať, ako 
by som sa tam mal vrátiť. Ostatní so mnou súhlasili. Bolo rozhodnuté, ide sa domov. „Ale kadiaľ?“ spýtala sa 
Chloe, „pretože sme utekali ani neviem kam, ani neviem pred čím a teraz ani neviem, kde sme! Ako sa dosta-
neme domov?‘‘ „Chloe má pravdu,“ potvrdil Max, „ak sa chceme dostať domov, musíme najprv nájsť smer a 
zistiť, kde sme. „No, ale to sa ľahšie povie, ako vykoná. Celé hodiny sme hľadali cestu domov, blúdili sme po 
Wardrobovom lese a vždy sme sa obzerali, či dačo nie je za nami, alebo okolo nás.
Po nejakom čase som sa pozrel na hodinky a zistil som, že je už 5:05 hodín ráno, ale ešte stále bola tma a my 
sme ešte stále boli v lese. Nenašli sme žiadne východisko, proste nič. Stály sme uprostred lesa a nevedeli, 
ako z neho von. Keď sme zrazu znova začuli klaunov smiech, znova tie deti okolo nás. Teraz sme nevedeli, 
či máme utekať a stratiť sa ešte viac, alebo stáť na mieste a čakať, čo sa stane. No, neviem, či sme sa asi 
nerozhodli zle, ale rozhodli sme sa, že budeme stáť a čakať, čo sa stane, pretože z tmy sa potom na nás vyrútil 
Penywise a v momente bolo po nás. Stali sme sa jeho obeťami, a už nikdy sme neuvideli svoj domov. Tam, 
kde sa toto teraz stalo, po nás nezostalo nič, iba strašne veľa krvi a naše duše, čo blúdia po tom lese až dodnes 
a snažia sa varovať ľudí, aby tam nechodili a neurobili takú chybu, ako sme spravili my. 

Viktória Schvarzbacherová

Učenie niekedy býva veru drina,
Predovšetkým taká angličtina.
Slovíčka v slovníku zoradené čakajú,
Hnevajú sa na žiakov ktorí to flákajú.
Jeden z nich taký pri tabuli stojí,
Neopakoval si ich tak sa pravom boji.
Pani učiteľka otázky mu dáva,
Tuší že to nebude žiadna sláva.
Keď ale napísať mal viet pár,
Premohol ho veľký žiaľ.
V očiach ma slzy a des,
Keď sa ho pýtajú ako je anglicky pes.
Vtedy si žiak hlasno vzdychol,
Každý z triedy razom stíchol.

Neviem vôbec povie tíško,
Chlapec malý menom Miško.
Premýšľa no netuší,
Dostal tak dva pokusy.
Miesto psa však mačku spomína,
Všetko sa mu mýli,
Rýchlo mu však unikajú sily.
Nakoniec mu aj slza padla,
Keď mu 5 - ka do žiackej knižky sadla.  

Patrik Kovalčík

Učenie - drina
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Začiatok školy
Ako ten čas utiekol
u babičiek, u dedkov.
Dohorela vatra.
Dobre bolo v Tatrách.
Ďalšie leto počká si.
Kalendár má odkazy
Katke, Hanke, Jankovi:
„Nech sa páči do školy.“

Marcel Kubica

Na počiatku bola škola
        Škola

to je sranda veľká 
aj keď do nás hučí naša učiteľka

Naučí nás písať, čítať
a na matike počítať 

každé ráno problém mam
proti škole nič nemám
teším sa už na víkend
no ďaleko on ešte je

bleskovky píšeme každý deň
učiť sa už nestíhame

pomôžte nám prosím niekto
aby bol už testom koniec

cely deň modlime sa
aby už nebola ďalšia písomka

každé ráno stresové mam
aj keď viem že v škole
žiadny problém nemám

Matej Brada

Bielučká hmla
Bielučká hmla jemný závoj

rozprestrela po poli.
Vstávaj, Katka, vstávaj, Janko,

dnes treba ísť do školy.

Nechce sa ti? Vyskoč rýchlo!
Školský zvonček znie z vrát.
Čakajú ťa zošity a učebnice,

čaká ťa už kamarát.

Kým si slnko z očí striaslo
pavučinu z oblakov,

už cestička pod brezami,
bola plná školákov.

To je smiechu, to je vravy,
to je chuti do roboty !
Aj zvedavé lastovičky

v kŕdľoch sadli na ploty.
Martin Bizub

           Škola
Škola to je sranda veľká,
i keď do nás hučí učiteľka.
Naučí nás písať, čítať,
na matike aj počítať.

Deň za dňom pod stresom, tlakom.
Čo spôsobí naším žiakom?
Už nechcem byť ,,otrokom“,
pod učiteľským nátlakom.

Túžba po vzdelaní začala vo mne 
rásť,
keď som mala konečne jedenásť.
Zemepis, dejepis v taške mám
 na autobus už utekám.

Uč sa, aby si bol šťastný
a nemusel tvrdo drieť!
Kým si mladý tak sa nauč
o čom všetkom je náš svet.  

Tomáš Kováčik

Báseň - začiatok školského roka
Hej! Deti! Prázdniny sú preč!
A škola hovorí svoju vítaciu reč.
Báseň - začiatok školského roka
Hej! Deti! Prázdniny sú preč!
A škola hovorí svoju vítaciu reč.

Vitajte deti v našej škole!
Učebnice máte v stole.
Sadnite si na stoličky
a vytiahnite peračníky.

Učiteľka je už za dvermi.
Každý žiak má z toho nervy.

Dobré ráno vám prajem, žiaci.
Dúfam, že ste poriadni draci.
Preto si vytiahnite učebnicu zo sloviny,
Všetko budete vedieť do hodiny!

Lebo testík, ten na vás nepočká.
Dúfam, že bude dobrá známočka.
Tak vám prajem dobrý rok,
bez hrubiek a poznámok!

Matej Hubert

Každý sa vráti rád
Prešiel čas prázdnin slnečných
a babím letom vonia vzduch
Pod nízkym nebom divé husi

letia na teplý juh
Dosť bolo v júli modrých dní
i týždňov bezstarostných hier
Leto je preč a do dverí nám

zaklopal september
Dávno už patrí spomienkam

more i lesné ticho chát
Keď prejde leto k svojej škole

každý sa vráti rád
Vraciame sa späť

do starých známych tried
Vraciame sa z hôr

na svoj školský dvor
V knižkách núka nám

nový školský rok
veľa krásnych rozprávok.

Nikola Mikovínyová
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Každý z nás môže zachrániť niekomu život!
     Občas sa niekto z nás alebo našich blízkych ocitne v situácii, kedy si zdravotný stav vyžaduje urýchlenú 
odbornú lekársku pomoc. Lekár je však nablízku len veľmi zriedka, a preto je veľmi dôležité, aby každý z 
nás vedel ľuďom v núdzi poskytnúť prvú pomoc. Zásady prvej pomoci sú veľmi jednoduché a treba mať na 
pamäti, že akákoľvek pomoc je lepšia ako žiadna! Aj preto sme sa rozhodli našim žiakom sprostredkovať 
prednášky zamerané na poskytovanie prvej pomoci. Prvú prednášku absolvovali žiaci prvého ročníka a niek-
torí žiaci z vyšších ročníkov, ktorí chcú svoje znalosti a zručnosti preukázať v súťaži Družstiev prvej pomoci, 
organizovanej Slovenským Červeným krížom. Históriou Červeného kríža a základmi prvej pomoci ich pre-
viedla Ing. Spodniaková. Druhá prednáška spojená s diskusiou už bola určená pre žiakov, ktorí sa pripravujú 
na súťaž. Ďakujeme za ňu Bc. Majke Boháčikovej.
     Podľa štatistík len 5-10% obyvateľov krajín strednej Európy dokáže podať prvú pomoc, nám ostáva len 
dúfať, že tieto čísla sa budú neustále zvyšovať.

                                Škola
Výlety, more, slnko, pláž, babičkin úsmev na tvári...
Zážitky z leta dobre si stráž, škola ti nové pripraví.

V septembri to ťažké býva, škola volá, mama kýva.

Nadišla jeseň slnko už slabšie svieti,
Čoskoro privíta každá škola deti.

Ráno hmlisté prstom mi oči otvára,
školská brána čoskoro sa zatvára.
No, nebežím opreteky s vetrom,
schovám nos pod huňatým svetrom.

Brány svoje otvára, všetkých k sebe vola,
Nebojte sa každý z vás to učenie poľahky zdola.

Prázdniny skončili ubehol voľna čas,
Nadišla túžba po nových vedomostiach zas.    

Učitelia veselé majú tváre, písomky, testy chystajú nám práve.
My strach žiadny nemáme, ťahák niekam schováme.

Michal Káčer
Deň za dňom
Deň za dňom týždeň za týždňom
pod neustálym tlakom
Čo to spôsobuje mne
aj všetkým žiakom?
Kto vie... možno sme otroci
pod učiteľským tlakom

Jediná záchrana je pre nás víkend
kedy sa nemusíme tváriť ako inteligent
Už keď je tu pondelok a rané stávanie
je to ale poriadne týranie
Škola to je veľký šálok kávy
no ľudia sú tam často láskaví

Keď príde neočakávaná písomka
máš smolu 
nepomôže ti ani modlitba k Bohu
No škola nie je až taká zlá
má aj svoje kúzla
No to ja vám k tomu viac nepoviem
pretože už viac nemôžem

Rastislav Medveď
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Otvorenie školského roka 20019/2020
Školské akcie vo fotografiách

         Školský rok
Skončilo leto, september musel prísť,
Do školy sa nikomu nechce ísť.
Zase nekonečno učenia,
Teším sa len na čas obeda.

Čas tu ide pomaly,
Chcem byť už doma u mamy.
Ale nie je tu len nuda,
Občas ma niečo upúta.

Učivo je zaujímavé,
No aj veľmi zložité.
Vstávať sa mi nechce vôbec,
Hovorí si celá obec.

Aj tak tam všetci museli raz chodiť,
Či s radosťou alebo to nemohli prežiť.
Myslím že už by aj stačilo,
Nevypotím zo seba už ani slovo.

Jakub Lauf

Skončilo leto
Skončilo leto, prišiel vietor

Kto to spravil, aký netvor
Ráno vstávať, je však tma
Ísť do školy, neodvez ma

V autobuse si tak idem
Do školy to nestihnem

Meškám už tak vždycky
Rozdávali sa už knižky

Na hodine ja už spím
Prechádzam sa údolím

Zrazu vstanem, kto ste kde?
Pozerajú na mňa vážne.

Kevin Krajči
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Retro deň



10

Lopejík
ZRUČNÝ MLADÝ HOREHRONEC 2019

Praktická časť
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Teoretická časť
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Zručný mladý Horehronec 2017 - vyhodnotenie
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Darovanie krvi

Privítanie prvákov na internáte
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Interview – Dvaja bratia

Rozhovor s Mirom Makovičom a Adamom Makovičom
1. Povedzte čitateľom časopisu niečo zo svojho života na SSOŠH ŽP.
Miro: Sme bratia, ja som žiak 4. ročníka a brat je teraz prvák. 
Adam: Miro je môj brat, chodím do 1. ročníka, on je štvrták. Ja mám 15 a Miro skoro 19, ale zatiaľ má 18.

2. O oboch je známe, že sa venujete hudbe. Ako ste sa k hudbe 
dostali?
Miro: Hudbe som sa začal venovať od mala, bavilo ma to, preto sme 
spolu s bratom začali chodiť do súboru Malá Kýčera, ktorý dodnes 
pôsobí na Čiernom Balogu.
Adam:  Starký spieval a ja som sa ku nemu pridal. Odvtedy spievam, 
čiže od nejakých 3-4 rokov.
Miro: Ja na hudobné nástroje až tak nehrám. Občas si zahrám na 
klavíry, nemám na to čas. 
Adam: Hrám na Trúbku, trošku na gitaru, na klavíry a viem aj trošku 
na bicie.

4. Hrali ste už niekedy aj spolu?
Miro: Len sme spolu spievali vo folklórnom súbore, ale aj to len zopárkrát, bol to skupinový spev na Horehron-
skej Valaške na Telgárte.
Adam: Len sme spolu spievali, ale nehrali.

5. Aký štýl hudby uprednostňujete?
Miro: Nemám žiaden štýl, vypočujem si všetko, čo je dobré, od rapu po techno, ale asi najčastejšie sú to old-
ies pesničky, ktoré sú fakt super.
Adam: Hocičo, je mi to celkom jedno.

6. Ako veľmi hudba ovplyvnila váš život?
Miro: Ja sa hudbe až tak veľmi nevenujem, brat sa venuje viac.
Adam: Každý deň som na skúškach, jednoducho trávim svoj voľný čas na skúškach.

7. Prečo ste sa rozhodli študovať na SSOŠH ŽP?
Miro: Mne tu študoval kamarát a hovoril mi veľa o škole (vždy v do-
brom), preto som sa rozhodol ísť na DOD, zapáčilo sa mi a som tu.
Adam: Lebo tam študuje môj brat a povedal, že tam je dobre a zapáčilo 
sa mi, keď som bol na DOD.

8. Myslíš si, že odbor, ktorý študuješ, je dôležitý a bude dôležitý aj 
pre teba?
Miro:  Myslím, že tento odbor bude dôležitý aj o niekoľko rokov, lebo 
ľudí, ktorí majú v ruke remeslo, je v dnešnej dobe málo. Všetci chcú byť 
vysokoškolsky vzdelaní, ale musí tu byť aj niekto, kto niečo ovláda, na-
príklad murár, elektrikár atď. 
Adam: Určite bude dôležitý.

9. Ktorý predmet máš najradšej?
Miro: Fuú, tak predmety už teraz skoro žiadne, lebo sa mi strašne nechce, 
ale keby som mal jeden povedať, tak to je slovenský jazyk.
Adam: Predmet, ktorý mám najradšej, zatiaľ nemám.
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10. Máš už frajerku?
Miro: Nie, nemám zatiaľ, veľa času trávim s kamarátmi a 
dosť sa venujem autám.
Adam: Nie, nemal by som na ňu čas, keďže toho mám veľa.

11. Sú dievčatá pre hudobníka dôležité?
Miro: Myslím si, že áno, len hudobníci nemajú veľa času 
chodiť po akciách a ak by to chápali, tak by to bolo fajn.
Adam: Myslím, že áno.

10. Čo by si odkázal svojim spolužiakom?
Miro: Nech robia hlavne to, čo ich baví.
Adam: Nech nesedia doma, ale nech si plnia svoje sny.

11. Čo by si poprial spolužiakom, učiteľom k nadchádza-
júcim sviatkom?
Miro: Prajem im krásne Vianoce a bohatého Ježiška.
Adam: Prajem im krásne Vianoce a Šťastný novy rok.

Časopis lopejík ďakujem za rozhovor.

Sme ovládaní modernou technológiou?
    Moderná technika je všade okolo nás. Umožňuje pohodlnú komunikáciu, rýchle získa-
vanie informácií alebo udržovanie „čerstvého nadhľadu do diania sveta.“
    Kým v Amerike je závislosť na  výdobytkoch modernej doby obľúbeným mediálnym 
strašiakom, v Európe sa na príznaky patologických problémov s používaním internetu 
poukazuje len zriedka. Odborníci to ale chcú zmeniť.
    Informačné technológie sú hitom posledných rokov. Počítače, tablety, mobily a ďalšie 
elektronické prístroje nepriniesli len výhody, ale majú aj svoju tienistú stránku. Tou je 
závislosť na nich. Na ktorej elektronike môže byť človek závislý? Závislosť si môže 
človek vypestovať na ktoromkoľvek elektronickom prístroji. Existujú nielen počítačoví 

„závisláci“, ale aj ľudia závislí napríklad na notebooku, tablete, mobilnom telefóne, MP3 prehrávači atď. 
    Ako sa prejavuje závislosť na týchto vymoženostiach modernej doby? Prejavuje sa vysokou dobou strávenou 
na týchto prístrojoch, ktorá zapríčiňuje napríklad zhoršenie prospechu v škole či horšie výsledky v práci, 
menší čas strávený s rodinou, nižší čas venovaný spoločenskému životu a pod.
    Aká je vhodná liečba tejto "informačnej mánie"? Vhodným "liekom" je podľa môjho názoru postupné 
znižovanie času na týchto prístrojoch a nájdenie si lepšieho koníčka.
    Bohužiaľ, táto problematika sa týka množstva ľudí v rôznom veku. Môže ohrozovať takmer každého, kto 
má prístup k moderným výdobytkom dnešnej doby. Prostriedky, kvôli ktorým trávime toľko času napr. na 
internete nazývame "virtuálne drogy" (mobilný telefón, notebook, tablet, televízia).
    Obzvlášť nebezpečné sú napr. problémy v práci, nezhody s partnerom, dlhodobý stres, nedostatok športu, 
hádka s blízkym človekom, strata koníčkov a voľnočasových aktivít alebo dokonca úmrtie v rodine. V ťažkých 
chvíľach môžeme napr. internet vnímať ako vhodnejší "útek z reality" ako prechádzku prírodou. A to sa nám 
neskôr môže vypomstiť.
    Ako každá závislosť aj závislosť na výdobytkoch dnešnej doby môže zájsť do extrémov. Aj napriek tomu, 
že tu zrejme nehrozia také následky ako pri silnejších závislostiach (drogy, gambling), aj tu je potrebné nájsť 
cestu von a problém včas vyriešiť. Liečený sa nezaobíde bez motivácie, ktorá je nevyhnutná. 
Nakoniec by som chcela povedať, že rozhodne by sa užívanie týchto moderných technológií nemalo úplne 
vynechať, ale iba upraviť čas venovaný týmto aktivitám a začať sa venovať aj zmysluplnejším činnostiam.

Alexandra Hošková
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Mikuláš
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Odovzdávanie notebookov prvákom
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Vianoce

Snehové vločky poletujú,

Ľudia stromček a kapra kupujú.

Vôňa Vianoc sa vzduchom šíri .

Pár zamilovaných sa pod imelom pýri.

Rodina, pokoj a šťastie,

Detská radosť každý rok vzrastie.

Darčeky a minuté peniaze,

Po rozbalení sa ten najlepší ukáže.

Vysmiaty snehuliak pred domom,

Polnočná hviezda padá za rohom.

Koledy sa spievajú,

Deti sa Guľujú,

každého zvyky a tradície vyčnievajú.

Pre mňa je to najkrajšie obdobie ,

Žiadne krivé slovo sa nepovie.

Úsmev z každej strany.

Vôňa koláčov našej mamy.

Betlehem je postavený,

Každý z nás je krásou Vianoc omámený.

Emma Mičejová
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1. Minulý školský rok bol tvojim posledným na Súkromnom gymnáziu ŽP. 
Keď sa vraciaš v spomienkach k štúdiu na škole, čo ti napadne ako prvé?
Ako prvé sú to možnosti, ktoré škola študentom prináša do života. Nie každý si 
tieto možnosti uvedomuje, vie ich dostatočne využiť a tak o ne prichádza. Moja 
vášeň je anglický jazyk, rada ním hovorím, počúvam ho, rada v ňom čítam, 
píšem. Škola mi dopriala niekoľko učiteľov tohto jazyka, niekoľko rôznych 
predmetov v tomto jazyku, čo mi umožnilo na sebe intenzívne pracovať. Keďže 
som bola v kontakte so študentmi rôznych stredných škôl, môžem porovnávať. 
Najlepších a najpriateľskejších učiteľov sme mali my, na SGŽP. Vždy sa môže 
vyskytnúť aj problém, aj sa vyskytol a nie raz, ale nikdy sa nestalo, že by sa 
nevyriešil. 

2. Ktoré predmety ti „nesedeli“ a vieš povedať prečo?
Ak mi niečo „nesadlo“ bolo to skôr pre moju lenivosť alebo náročnosť pred-
metu ako preto, že by bol predmet nudný. Skôr musím vyzdvihnúť pána učiteľa 

Jirmera, ktorý bol zhovievavý k mojej športovej nemotornosti a nenútil ma do súbojov s loptou, či žinenkou a 
dovolil mi viac sa venovať behu, ktorý je pre mňa ako-tak bezpečný. 

3. Čiže neobľúbený predmet nevieš určiť a čo najobľúbenejší?
Britská a americká história s pani učiteľkou Bruončovou a Britská a americká literatúra s pani učiteľkou 
Vojtko Syčovou. Obľúbenosť týchto predmetov odzrkadľuje aj moje záujmy v súkromí, musím však povedať, 
že mám rada humor pani učiteľky Bruončovej. Obľúbila som si aj informatiku a vďaka pánovi učiteľovi 
Fedorovi som sa dostala k počítačovým animáciám a k tým sa, dúfam, v budúcnosti vrátim.

4. Podarilo sa ti aj zmaturovať. Šlo to ťažko?
Ak by som mala hovoriť priamo k maturantom, ešte stále je čas ale on strašne letí! Je dobré prekonať lenivosť 
a pripravovať sa na maturitu už teraz a akademický týždeň si nechať na opakovanie. Skúšky sa však netreba 
až tak veľmi báť, je tam učiteľ, ktorý študenta pozná a isto ho pri skúške podrží. Maturitu z Anglického jazyka 
som si doslova užívala, rodný jazyk bol paradoxne ťažší, aspoň pre mňa. Maturovala som ešte z Nemeckého 
jazyka a z Dejepisu. Mám na to len pekné spomienky, pomohla aj dobrá a povzbudzujúca nálada členov komi-
sie. Zrejme som mala aj šťastie. 

5. Kde pokračuješ v štúdiu a bola príprava na gymnáziu na toto štúdium dostatočná?
Študujem na UMB v Banskej Bystrici na Právnickej fakulte a som tam veľmi spokojná. Štúdium je náročné 
ale zaujímavé. Gymnaziálne učivo mi pomohlo hlavne v predmetoch ako je Anglický jazyk a Rímske právo. 
Treba si však uvedomiť, čo príprava na štúdium na vysokej škole vlastne znamená. Človek sa musí naučiť 
samostatnosti a musí sa naučiť orientovať v zdrojoch pri príprave na predmet a naučiť sa nebáť hovoriť nahlas 
pred kolektívom. To ma škola naučila. V budúcnosti určite ocením aj predmet Príprava projektu, pretože 
správna citácia, parafrázovanie, uvádzanie zdrojov je gro pri písaní prác na vysokej škole. Ja osobne som až 
na vysokej škole pochopila, čo mi dalo štúdium na gymnáziu. Necítim sa dezorientovaná, ani vyľakaná. Ako 
ďalší príklad môžem uviesť, že som získala pár bonusových bodov napríklad vďaka predmetu Občianska 
náuka z časti ekonómia, čo je asi pre pani učiteľku Goceliakovú prekvapujúce, lebo to bol jeden predmet, 
ktorý sa mi učil ťažko. V rámci možnosti sa venujte všetkému, neviete, kedy čo z naučeného využijete. A 
teraz asi bude väčšina študentov prevracať oči, nosenie uniformy mi pomohlo tiež. Doteraz nosím nohavice 
zo školskej uniformy, pretože roztrhané rifle sa na Právnickej fakulte jednoducho nehodia. A nemám s tým 
problém, som zvyknutá.
6. Chcela by si povedať niečo na záver? 
Nemôžem povedať, že by mi gymnázium ako také chýbalo, pretože už žijem iný „level“. Čo mi však chýba 
je kolektív učiteľov na čele s pani riaditeľkou Zingorovou. Dúfam, že budem mať možnosť sa na gymnázium 
vracať, napr. na besedy či iné druhy stretnutí. Som hrdou absolventkou SGŽP a verím, že budem škole robiť 
dobré meno. Žiakom želám chuť do učenia a učiteľom žiakov s chuťou do učenia, pretože vzdelanie nám ot-
vára dvere do farebnejšieho sveta, do ktorého nás učitelia radi postrčia. Pekné sviatky!

Rozhovor robil P. Karaffa

Rozhovor s bývalou žiačkou Agátou Karaffovou

Časopis lopejík ďakujem za rozhovor.
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Alena Markusová - kresba ceruzou (I.H)
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1. Kedy si sa začal venovať hudbe?
Hudbe som sa začal venovať v ZUŠ od svojej  2. triedy na základnej škole. Časom ma to ale prestalo baviť a 
v siedmej triede som to ukončil.

2. Vieme, že máš kapelu.
Naša kapela sa volá ĽH Košarinka a hráme tam piati 
– 3 huslisti, 1 basák a ja ako harmonikár.

3. Prečo si sa rozhodol robiť hudbu spolu s inými 
hudobníkmi?
Keď som skončil na ZUŠ, harmonika mi zasadala 
prachom a nevedel som sa posunúť ďalej. Jedného 
dňa prišiel za mnou môj najlepší kamarát, ktorý ma 
zavolal, nech si idem s nimi zahrať. Prvé 2 mesiace 
som sa bál, že nič nedosiahnem, ale teraz som rád, že 
som to nevzdal a sme spolu až doteraz.

4. V čom je hranie s inými hudobníkmi iné ako hra samotného človeka?
Keď som chodil do tej ZUŠ, pre mňa ako 13 ročného chlapca bolo hranie rôznych orchestrov a etúd veľká 
nuda. Keď hráme spolu ako skupina a poznáme jeden toho druhého, tak nám tá hudba ide sama od srdca.

5. Ktorí hudobníci alebo hudobné skupiny ťa ovplyvnili a v čom?
Najviac ma ovplyvnil môj šéf v skupine, ktorý sa snažil o to, aby  zo mňa vyrástol skvelý hudobník a skupina 
samozrejme naša.

6. Aký štýl hudby vo svojej kapele preferujete?
Nikdy sa nesúdime medzi sebou, kto akú hudbu počúva, ale zvyčajne sú to ľudovky, rap atď.

7. Ako veľmi ťa hudba ovplyvnila?
Tak nie je to vec, ktorá by dala maximálne 30 minút na celý týždeň. Celý týždeň strávim hraním na akordeón 
dokopy okolo tých 7 hodín. Popritom musím stihnúť štúdium, rodinu ale aj kamarátov.

8. Prečo sa taký hudobník rozhodol študovať na SG ŽP a zvlášť zameranie na informatiku?
Pretože sa mi táto škola páčila a keďže sa chcem aj v živote uplatniť ako informatik, tak som si vybral práve 
túto školu.

9. Myslíš si, že informatika, informačné sys-
témy sú pre život dnešného človeka dôležité?
Myslím si, že deti už vo svojich 2-3 rokoch po-
zerajú na mobile a vedia sa už nejako zorientovať 
v tom, tak ja si osobne myslím, že už áno, keďže 
doba ide stále vpred a vpred.

10. Čo by si odkázal svojim spolužiakom?
Nech si idú za tým, čo chcú dosiahnuť a aj keď 
ich v tom bude chcieť niekto/niečo zastaviť, nech 
sa nevzdávajú a pokračujú ďalej.

Interview – Erik Bálint (I.H)

Časopis lopejík ďakujem za rozhovor.
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Ľudské práva

Zver
     Je už večer. Pred mojím barakom zastal známy Opel, ktorý nepatrí nikomu inému 
ako doktorovi Mengelemu. Predpokladám, že si prišiel po pitevnú správu. Z auta vy-
stupuje muž vzrastom rovnajúci sa dospievajúcemu chlapcovi v nemeckej uniforme 
esesáka. Výraz tváre mi napovedá, že sa nevie dočkať pitevnej správy. Pozdraví ma 
a vzrušene sa pýta na detaily dnešnej pitvy. Túži odhaliť tajomstvo rasovej čistoty a 
dokončiť dielo svojho učiteľa Otmara Verschuera. Oznamujem  doktorovi, že pitva 
prebehla bez problémov. Správu aj s vypreparovanými očami na žiadosť doktora 
odovzdávam. Predpokladám že ju zašle spolu s preparátom do Ústavu cisára Viléma 
pre antropológiu a genetiku v Berlíne. Vidím, ako doktor Mengele pedantne kon-
troluje každý detail v správe. Nie preto, že by pochyboval o mojich schopnostiach, 

ale preto že mu veľmi záleží na tom, ako zapôsobí na Verschuera. Jeho výskum zaoberajúci sa farbou dúhovky 
a jej zmenou napreduje podľa jeho predstav. Radosť v jeho očiach keď zo záujmom študuje očnú buľvu vo 
mne vyvoláva nechuť, zdesenie a prázdnotu. Na mieste, kde sa nachádzame, sú tieto pocity všade a vždy prí-
tomné. Hrôza sa stala súčasťou nášho prežívania. Doktor Mengele odchádza a ja sa tiež poberám do postele, 
zajtra je predo mnou ťažký deň. 
     Nasledujúce ráno ako ošetrujúci doktor sonderkommanda idem vyšetriť všetkých spoluväzňov. Dnes ale v 
baraku vládla zvláštna atmosféra, inak zvláštna ako zvyčajne. Nenechám sa rozptyľovať a snažím sa sústrediť 
na prácu, predsa mi ani nič iné neostáva. V tom pribehne jeden z mužov nočnej zmeny: „Doktor Nyizsli, 
potrebujem vašu pomoc!“ Ťahá ma do miestnosti, v ktorej sa židia z transportu pripravujú na „sprchu“. Je to 
obrovská šatňa s množstvom vešiakov a lavíc. Stále sa v nej nachádzajú osobné veci posledného transportu. 
Komando ich nestihlo odložiť. Ich prácu totiž prerušil niekto, kvôli komu som sa v tejto miestnosti ocitol aj 
ja. Po ceste mi muž povedal, čo sa stalo. Bolo to neuveriteľné, niečo, čo nikto nečakal, no predsa to predstavo-
valo pre všetkých z nás kúsok nádeje. S kamennou tvárou mi oznámil, že nejaké dievča prežilo splynovanie. 
Našli ju, keď čistili plynovú komoru. Nechcel som tomu veriť. No keď som zbadal dievča schúlené na lavici, 
zabalené do kabátu, ostal som ohromený. Okamžite som ju skontroloval a naozaj bola v poriadku. Ale potre-
bovala lekársky dohľad, aby som si bol istý, že je zdravá. Každému z nás napadla rovnaká myšlienka: Čo s 
ňou teraz bude? Tu nemohla ostať a, ak by sa o nej dozvedelo vedenie tábora, čakala by ju istá smrť. 
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     Začali sme rozmýšľať, čo s ňou urobíme. Ako ju dostaneme z krematória, kde nikto z iných častí tábora 
nemá prístup. S nami tu ostať nemohla. Bolo zázrakom, že nás ešte neprišiel skontrolovať kapo. Podarilo sa 
nám ju prepašovať do miestnosti, ktorá slúžila na preliečovanie chorých členov sonderkommanda. Každý deň 
ju kontrolujem. Už tretí deň ju skrývam. Čoraz viac sa ma zmocňuje beznádej pri myšlienke, čo s ňou bude. 
Nevydala ani hlások. V očiach má neustále prítomný strach. 
     Napokon sa beznádej pominula. Vystriedala ju obrovská viera, že je šanca prežiť toto besnenie nacistov. 
Podarilo sa mi spojiť zo ženským blokom, ktorý triedi veci ukoristené nacistami. Mám plán. Dievča zabalím 
do oblečenia určeného ženám na triedenie. Tak sa dostane do ženského bloku. Je to veľmi nebezpečné. Esesáci 
kontrolujú tieto zásielky, ale je to jej jediná šanca. Všetko som jej povedal. Nastal ten deň. Ženy z bloku dostali 
inštrukcie. Budú čakať na nákladné auto. Keď uvidia na korbe vytŕčajúci modrobiely rukáv, budú vedieť že 
je to ona. Muži z komanda naložili dievča na nákladné auto. Každý jeden sme boli nervózny a plný strachu, 
očakávaní. Verili sme, že sa nám podarí zachrániť aspoň jeden ľudský život na tomto mieste plnom utópie. 
Nákladné auto odštartovalo. Vydalo sa na cestu záchrany života. Neprešlo ani dvesto metrov, keď ho zastavil 
esesák na náhodnú kontrolu. Po minúte sme počuli výstrel, ktorý zabil aj tú poslednú nádej v nás....

Terézia Turňová
Exkurzia do Vieddne
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Kto je dokonalý?

     Dokonalosť sa preceňuje. Kto je dokonalý? Prečo ho za dokonalého považujeme? 
Je dokonalý aj pre ostatných, alebo ho tak vnímame len my? A v čom je dokonalý? 
Dokonale vyzerá, dokonale rozpráva, dokonale píše či spieva..., môžeme menovať 
ďalej, pretože možností je nekonečne. Väčšina ľudí vám však potvrdí, že niekoho 
dokonalého pozná, či už v tom speve alebo výzore. No sú medzi nami aj ľudia, 
ktorých obdivujeme z viacerých dôvodov a vtedy prichádzajú ostatní k domnienke, 
že tieto osoby sú dokonalé.
     Každodenne sa stretávame s ľuďmi dokonalými, menej dokonalými a takými, 
ktorí sa k dokonalosti ani nepribližujú. Ale ako sme určili, kto je kto? Niekedy sa 
zhodneme napríklad s kamarátkou, či je osoba dokonalá či nie. Avšak dve osoby 
nedokážu určiť dokonalosť ľudí na základe subjektívneho ponímania. Preto náš 

pohľad na dokonalosť ostáva len naším. A náš pohľad nie je pravdou. Je pravdou len pre nás.
     Všetko záleží len na uhle pohľadu. Čo znamená byť dokonalý? Niekto to možno berie len ako frázu, iní 
ako nevydarenú útechu a niektorí dokonca aj ako klamstvo. Ale nájdu sa aj tí, čo to pokladajú za pravdu. A 
viete, čo z toho je správne tvrdenie? Každé jedno. Lenže každé pre niekoho iného. Dokonalosť má totiž viac 
podôb ako dokáže vidieť jedna osoba. Každý z nás dokáže niečo, čo nedokáže nikto iný. Aj ak sa vám zdá, že 
nič zaujímavé alebo originálne na vás nie je, už len spôsob, akým dýchate, či váš pohľad na svet je jedinečný. 
A keďže neexistuje nikto a nič rovnaké ako vy, robí to z vás dokonalú osobu. Takže nech si o vás kto chce, 
rozpráva, čo chce, je to len jeho uhol pohľadu. Len nezabudnite, že ste dokonalí.    

Alexandra Strenitzerová

Zobudil som sa na hlučné trieskanie na naše útle vcho-
dové dvierka. Nevenoval som tomu veľkú pozornosť 
a znova upadol do ríše snov. Keď som sa zobudil po 
druhýkrát, vstal som z postele tak rýchlo, ako nikdy 
predtým a utekal do kuchyne, len čo mi nohy stačili.
Prečo ma ťaží tak neopísateľne zlý pocit? V kuchyni 
stál pán. V rukách si držal svoju špinavú baretku. Po 
krátkej chvíli som ho spoznal. Čo robí v našej chalúpke 
majster Čapľa? Prečo je všade vôkol mňa taká poch-
múrna nálada? „Mami, ty plačeš? Prečo plačeš mam-
ka?“ vyletelo zo mňa pri pohľade na moju slzami za-

plavenú matku. 
Ťahal som ju 
za sukňu. Ne-
o d p o v e d a l a . 
„Mami!“ skrí-
kol som na ňu 
s vystrašeným 
hlasom. Nič 
nehovorila, hla-
vu mala sklo-
nenú k svojím 
bosým nohám 
a plakala. „Je 
mi to ľúto pani 
Habláková, ro-
bili sme všetko, 
čo bolo v našich 
silách.“ pove-

dal pán Čapľa, objal moju matku a odišiel. Matka si 
kľakla na kolená a ešte väčšmi zmáčala svoje dlane. 
„V bani sa stala nehoda, synček môj. Tvoj ocko nás 
opustil. Odišiel do nebíčka.“ Odpovedala uplakaným 

hlasom. Bojím sa. Strašne sa bojím o svoju mamičku. 
Mám strach, že jej pukne od žiaľu srdiečko, a tak ju 
skúsim rozveseliť. „Neplač, prosím. On sa vráti. Keď 
ráno odchádzal, povedal, že sa vráti.“ „Ach, Jakub-
ko,“ vzdychla, „on sa už nevráti, odišiel navždy preč, 
na lepšie miesto.“ V tom momente som to všetko po-
chopil. Nikdy pred tým som tak neplakal. „Toto bolí 
ešte viac ako udreté koleno, ocko, vráť sa. Prosím, 
vráť sa.“ kričal som na celý dom v snahe, že ma ocko 
bude počuť do nebíčka a vráti sa. 

***    ***    ***
Ako čas šiel a deň s nocou sa striedal, zo mňa sa po-
maly, ale isto, stával muž. Tie dlhé roky bez otca boli 
ťažké. Dlho sme sa z toho s mojou mamičkou a moji-
mi mladšími bratmi spamätávali, no napokon sme po-
chopili, že musíme ísť ďalej a pozerať predovšetkým 
dopredu. Ten, čo je uviaznutý v minulosti, sa z nej už 
nikdy nedostane. Rolu otca som ako najstaršie dieťa 
zdedil ja. Musel som sa učiť životu. Učil som sa, ako 
sa postarať o rodinu, ako zaobstarať jedlo, ako zarobiť 
peniaze na živobytie a hlavne to, ako byť pre mojich 
súrodencov a matku tou najväčšou oporou a pomoc-
nou rukou. Stal sa zo mňa muž s jasným cieľom a 
perspektívou. Mojím najväčším cieľom bolo ísť v 
ocových šľapajách a takýmto spôsobom si ho uctiť. 
Keď chvíľu nevidíš hviezdy, ktoré by ťa mali viesť, 
neznamená, že prestali svietiť. Je stále so mnou, ja 
to viem. Cítim to. Podporuje ma v tom, čo robím, 
nech to už robím hocijako. Dobre, či zle. Je mojou 
najväčšou motiváciou.
Môj otec bol baník. Jeden z najlepších baníkov v 
okolí. Už ako malého ma so sebou brával a zaúčal ma 
jeho remeslu. Baníctvom doslova žil a zo srdca chcel, 

Pochmúrne ráno
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aby som bol baníkom aj ja. 
Nikto nevie, čo sa v ten osudný deň presne stalo.  Podľa toho, čo rozprával pán Čapľa, sa zrejme uvoľnil nosný 
pilier a ľavá časť breznianskej bane sa zosypala priamo na 12 baníkov, ktorí v tom čase okopávali železnú 
rudu.

***    ***    ***
Dnes uplynulo presne 8 rokov od straty nášho drahého otca. Pripadá mi, ako by od jeho smrti prešlo 100 rokov. 
Mám pocit, že tie najťažšie roky trvali najdlhšie. Spoločne s celou rodinou sme ho navštívili na cintoríne. Boli 
sme sa za neho pomodliť a pozhovárať sa s ním. Od rána som sa tešil, ako otcovi a mojej celej rodine oznámim 
šťastnú novinu.

***    ***    ***
 „Gratulujem Kubko!“ mama ma silno objala so slzami v očiach. V tom momente som začal plakať aj ja. 
„Splnil sa ti tvoj najväčší sen! Ešte raz ti úprimne gratulujem, synček môj.“ Moji mladší súrodenci, sa ku mne 
s piskotom ihneď pritúlili, radovali sa a tuho ma objímali spoločne aj s mojou mamičkou. Na svojom pravom 
ramene som zacítil známe teplo. Je tu s nami. Ešte väčšmi som sa rozplakal. Podarilo sa mi získať miesto v 
našej breznianskej bani. Nedokážem tomu uveriť, pretože ľudí v bani bolo veľa. Príliš veľa. Baňa nepotre-
bovala žiadnu pracovnú silu. Chodili sem chlapi a chlapci z celého Horehronia. Myslím si, že to tak zariadil 
môj otec zhora. Som presvedčený o tom, že je mojím strážnym anjelom. „Ďakujem, oci,“ zašepkal som.

***    ***    ***
   Blížil sa môj prvý deň šichty. Na nové pracovné veci 
sme nemali, tak mi prischli otcove. Do bane ma sprevádzal 
majster Čapľa. „Hej chlapi! To je ten nový,“ zhučal mi pri 
uchu strašidelne vysoký muž. „Nie sú ti tie veci veľké? 
Zdedil si ich po ocovi?“ vysmial ma. Už vtedy som ho 
znenávidel. Ako mi mohol povedať niečo tak strašné? 
Rozhodol som sa ho ignorovať. Majster ma pobúchal po 
ramene a naznačil, že je čas ísť. V tom som začul cin-
ganie zvončeka, ktorý symbolizoval začiatok 8-hodinovej 
šichty. Vykročil som do tmavého tunela. Na cestu som si 
svietil lampou. Ako som postupne kráčal do útrob bane 
cez úzky tunel, ktorý neustále klesal, hlavný vedúci bane 
Čapľa ma poučoval o správnom okopávaní. Čudné a zlé 
pocity ihneď zaplnili moju pozitívne naladenú myseľ.  Bál 
som sa nového prostredia. Zvyknem si? Nebude mi to až priveľmi pripomínať otca? Nestane sa mi nič zlé? Pri 
tej myšlienke mi prebehol po chrbte mráz. Nedovolím, aby moja rodina už po druhýkrát zažila také muky. Vy-
plavil som sa v tlmenom svetle malých plamienkov ohňa. A som tu. Po rozdelení úloh v bani som spoločne so 
40 mužmi a Čapľom začal s okopávaním a hľadaním železnej rudy v pravej časti bane. Ostatní boli pridelení 
do ľavej časti a tí šťastnejší skončili pri peciach na spracovanie rudy.

***    ***    ***
Som taký zrobený a vyčerpaný. Nevládzem niesť vlastnú váhu. Z ruky mi vypadol čakan priamo na nohu 
robotníka, ktorý okolo mňa prešiel v nesprávnej chvíli.
 „Tebe načisto prestrihlo?“ strčí do mňa ten strašidelne vysoký muž, ktorý sa volá Andrej. „Ospravedlňujem 
sa, ale asi si si to zaslúžil za tie hlúpe reči z minula,“ odpovedám. Ani sa nespamätám a už na mne leží a bije 
ma päsťou priamo na tvár. V tom momente už neviem o svete a prebúdzam sa len pod prúdom studenej vody, 
ktorú na mňa práve vylial majster Čapľa. „Si v poriadku?“ plesol mi jemnú facku po líci.

***    ***    ***
Od môjho prvého dňa v práci prešli 4 mesiace. Ako sa cíti človek, ktorý žije svoj sen? Ktorý poctil svojho 
otca? „Som baník. Som baník!“ kričím na celý svet a dúfam, že toto už otec do neba počul. Snáď je na mňa 
hrdý.  

***    ***    ***
Zobúdzam sa do pochmúrneho tmavého rána. Kostolné zvony odbili šiestu  hodinu. Je čas narukovať do práce. 
„Dobré ráno chlapče,“ s úsmevom ma víta pri vstupe do bane pán Čapľa. „Pripravený?“ hneď ako dopovedal 
sa rozcingotal zvon. Zobral som svoje náradie a vstúpil do tunela. Dneska som bol pridelený do ľavej časti 
bane. Dnes nám to ide ako po masle. Natrafili sme na novú žilu. Štvrtý, posledný vozík, sa pomaly plnil rudou, 
keď som v tom započul obrovský hrmot, ktorý sa valil zo západnej strany bane priamo na nás. „Všetci von!“ 
rozkázal som a začal upozorňovať ostatných robotníkov. Neskoro. Strop bane sa zosypal priamo na nás. Strá-
cam vedomie.                                                                                                       Timea Libičová
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1. 
Zišlo by sa povedať pár pekných slov.
Nie pre dobrý pocit ale pre blaho na duši. 
Milujem ťa - je málo, zaslúžia si viac tvoje uši. 
Čo má najviac štve a najviac duši,  
že nevieš ako veľa pre mňa znamenáš. 
Čo cítim, ti povedať musím. 
Preveľkú cenu pre mňa máš, to možno tušíš,
Alebo sa ukrýva v tvojich myšlienkach. 
Nie je nič viac ako očný klam. 
Vylej z hlavy všetky starosti a obavy,
Moje srdce chce ísť a vie kam. 
Jeho cesta spája sa so srdcom tvojím,
vedie do nekonečna, do hĺbky dejín. 
Čo chce, je tvoja láska, 
vymyslená až priam skutočná. 
Nie je tak lepkavá ako páska. 
No pri tebe necítim sa bezmocná.

Natália Mušuková - Básne

2.
Je úžasné mať vedľa seba niekoho ako ty, 
Slovami nedajú sa vyjadriť moje pocity. 
Od toho momentu, čo sme sa stali svojimi,
Od tej chvíle, čo sme naše duše spojili,
Zaspávam s pocitom úžasným,
Že tebe patrím ja a mne zase ty. 
Si moje šťastie, ktoré v zlej chvíli podrží ma. 
Človek ktorý jediný vie, ako ma vnímať. 
A pýtaš sa, kam naša láska speje? 
Odpoveď nemám, pretože tá konečná nie je. 
Každý deň predieraš sa mojou mysľou. 
A ja v hlave mám prázdno, pritom tisíc slov,
Ako ti povedať, čo pre mňa znamenáš, 
Že v mojom srdci len ty miesto máš.

3.
V tomto momente neviem, čo mi  viac chýba. 
Dotyky,  či lásky plné pohľady.
Nestretnúť ťa by bola chyba! 
Tvoja láska vzácnejšia je než akékoľvek poklady. 
Večná láska k tebe vo mne drieme, 
Všetky moje výkriky sú nemé.
V momente, keď moje oči zbadajú ťa, 
Moje srdce ľúbiť chce ťa.
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Tieto riadky začínajú 
V nepeknom počasí 
Pri šálke horúceho čaju, 
Ktorý lásku k tebe vo mne neuhasí.

Niečo pekné môže vzniknúť 
Niečo krásne už dávno vzniklo
Už nikam nemôžeš uniknúť 
Moje srdce túžbou vzbĺklo 

Túžbou po tvojej pozornosti
Nekončiacim sa hovorom
Plánovanie budúcnosti 
Byť nerozlučným párom. 

Nie všetky skutky zaslúžia si Nobelovu cenu, 
Ja nepotrebujem trofeje chcem iba tvoju nehu. 
Cítiť dotyk tvojich rúk, tvojich mužných dlaní, 
Aby to bolo o mnoho intenzívnejšie ako vlani. 

Hovoriť si tajomstvá širokej fantázie 
Nech je to pre nás chvíľka poézie
Fantázie ktorej rozumieme len my  
Nepísaná slovami, spáchaná dotykmi. 

Dotyk, slovo mnohých zmyslov 
V tvojom prípade je milión nepostačujúce číslo. 
Stačí mi jediný a záhada tvojich očí je odhalená, 
Neviem či priam kričí na mňa alebo je nemá. 
 

Vášeň v tvojich očiach odhalím 
Viem ako si poradím

V danom momente spomalím 
Horúcim dychom ťa prebudím. 

Šepot mojich pier v ušiach ti hovorí 
Všetko čo chcem a ty musíš urobiť 

Viac ako pár vášnivých bozkov a dotykov,
Ja prosím si teba pri mne bez zbytočných slov.

4.
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Pravda

     Píše sa rok 2007, 27. februára a ja sedím u okna. Vonku práve pršalo. Nemala som 
čo robiť, preto som len pozerala von oknom s príjemným pocitom dobrodružstva. 
Otočím sa a nemôžem veriť vlastným očiam. V kresle sedí cudzí muž. Viem že vždy 
býva prvá reakcia krik. No v mojom prípade som si len pretrela oči v nádeji, že ten 
muž zmizne.
     Otvorila som oči a mala som pravdu, v kresle nikto nesedel. No v ten moment 
niekto z pravej strany mojej izby povedal: „Obleč sa, je čas ísť.“
     Takéto frázy som počula vždy len vo filme. Tak som sa opýtala: „A kam je čas 
ísť?“ Starý muž veľmi neobyčajne oblečený s vlasmi popretkávanými šedou farbou 

a dlhou jazvou na ľavom líci odpovedal: „Do budúcnosti, zachrániť svet pred tvojim vlastným vynálezom 
skazy.“
     V prvom momente mi napadlo, že ten muž je jednoducho veľmi starý a potrebuje odbornú pomoc diplo-
movaného psychiatra, ale niečo mi hovorilo, že to tak nie je. V tom mi napadlo. „Ukáž mi niečo, podľa čoho ti 
môžem veriť.“ Starec ako keby len na tuto otázku čakal, vytiahol z vnútorného vrecka nejakej divnej nafuko-
vacej bundy zvláštne noviny, na ktorých sa fotky pohybovali  a boli tam digitálne videá. Už som nemala dôvod 
mu neveriť. V tom vytiahol šnúrku, ktorá mu visela okolo krku a na nej bol zlatý kľúč v tvare draka. Dával mi 
ho so slovami: „Tento kľúč stráž ako oko v hlave. Ak ho stratíš, aj ty budeš stratená.“ So strachom som kľuč 
prijala, obliekla som sa a vydali sme sa na cestu. Išli sme dlho, myslím, že okolo dvoch hodín. Kráčali sme 
vedľa seba mlčky a s tichým porozumením,. zrazu starec zastal a vkročil do hmly, ktorá sa pred nami črtala. 
Ocitli sme sa v tmavej uličke, kde nebolo nič len smrad a kosti mŕtvych potkanov, po ktorých sme chodili. 
Na konci tejto uličky sa črtal neurčitý tvar. Keď som prišla bližšie, tvar nadobúdal obraz draka. Podišli sme 
bližšie a ja som zistila, že je to vlastne len nejaký dopravný prostriedok. Starec ukázal na kľúčovú dierku a ja 
som vytiahla svoj kľúč, zastrčila ho do zámky.
     Starec niečo stlačil na palubnej doske a farby okolo mňa sa začali točiť. Zaznamenávala som len čas, ktorý 
neuveriteľnou rýchlosťou plynul. Z ničoho nič sme zastavili. „Sme na tom istom mieste?“ pomyslela som 
si. Všetko okolo bolo iné. Obrovské mrakodrapy, lietajúce autá, chodiaci roboti, ľudia zvláštne poobliekaní, 
digitálne senzory na každom kroku, ale žiadna zeleň, nič nebolo také oko predtým.
     Starec mi všetko vysvetlil, ako sa dostanem k môjmu staršiemu JA cez očné senzory, ako sa dostanem do 
svojej kancelárie a ako mám prehovoriť svoje druhé JA, aby sa vzdalo projektu, v ktorom išlo o vytvorenie 
prototypu nového robota na obranu. Urobila som presne, ako mi povedal, ale ako ma moje druhé JA zazrelo, 
spanikárilo a chcelo spustiť poplach. No našťastie som ho zastavila a vysvetlila, čo sa stane s prototypom na 
obranu sveta. Ako proti nám roboti pripravia vzburu a privedú nás do záhuby. Moje druhé ja nemohlo uveriť, 
ale nakoniec uverilo a ja som sa vracala s pocitom úspechu. V tom na mňa zaútočilo niekoľko robotov, zobrali 
mi môj jediný kľuč, ktorým sa môžem dostať späť, paralyzovali moje staršie JA, aby zabudlo na všetko a ďalej 
vyvíjalo robotov, ktorí nás zničia.
     Chcela som kričať, ale do krku mi vstrekli nejakú latku, ktorá mi bránila sa hýbať. V tom som sa zobudila. 
A už neviem či príchod starca so svietiacim mečom bola pravda alebo sen... ale to už je iný príbeh.

Marek Ufrla
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1. Aké sú vaše prvé pocity z účinkovania na SG ŽP?
Ďakujem, veľmi dobré. Som rada, že môžem byť súčasťou kolektívu tejto školy. 

2. Ako ste sa k predmetu slovenský jazyk a literatúra dostali?
Odmala som si rada prezerala obrázky v rozprávkových knihách a vymýšľala  k nim najrôznejšie príbehy... 
Neskôr ich nahradili písmená, a ja som sa neraz pristihla stratená v tomto svete literatúry, mimo reálneho času 
a priestoru... Spočiatku som si nebola istá, čomu sa chcem naplno venovať, tak som pri výbere vysokej školy 
siahla po odbore, ktorý zahŕňal pre mňa predmet (spolu s biológiou) azda najbližší...V priebehu štúdia som 
svoje rozhodnutie neoľutovala (i keď si spomínam na skúšky, pri ktorých sme sa teda riadne zapotili...).

3. Kde ste predtým pôsobili a čím ste sa zaoberali?
Po ukončení štúdia na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach som pôsobila ako učiteľka detí so 
špeciálnymi potrebami - ochorenie autizmus. Toto obdobie bolo pre mňa obohacujúcim štartom, počas ktorého 
som si ešte viac uvedomila, že veci, ktoré berieme často ako samozrejmosť, sú darom... I tak bežné činnosti, 
na ktoré počas študentských čias neraz repceme, ako je možnosť učenia sa, čítania, vzájomnej komunikácie... 
Neskôr moje kroky zamierili na Strednú priemyselnú školu v Prešove. Následne som svoje pedagogické skúse-
nosti naberala počas šiestich rokoch strávených na materskej dovolenke, kedy som mala možnosť venovať 
sa naplno svojim dvom deťom a neriešiť iné pracovné záležitosti. No verte, „dovolenka“ v tomto prípade nie 
je pomenovanie, ktoré by doslovne vystihovalo toho obdobie. Pred očami mi razom stáli škôlkari, a tak som 
reagovala na pracovnú ponuku Vašej školy. Som tu....

4. Vyznajte sa čitateľom časopisu Lopejík zo svojich záľub a najkrajších chvíľ v živote.
Vďakabohu, mám to šťastie, že krásnymi chvíľami je poprepletaný celý môj život....A na tie menej pekné 
rýchlo zabúdam. Tie najkrajšie? Azda to nebude znieť ako klišé, ak spomeniem narodenie mojich detí. Nep-

Slovenčinárske interview
Mgr. Katarína Metyľová – SG ŽP
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oznaný druh lásky, ktorý vás každodenne učí 
niečomu novému....A moje záľuby? Kedysi 
som sa aktívne venovala práci s mládežou, 
hre na hudobné nástroje (klavír, gitara), spe-
vu či písaniu poézie. Ak mám chuť, vyrábam 
bižutériu. Je to však nejaký ten rok, kedy moje 
záľuby šli do úzadia a aktuálne svoj voľný 
čas zväčša venujem rodine. Beriem to ako ob-
dobie, ktoré si veľmi užívam.... Roky rýchlo 
plynú, deti vyrastú, až opäť príde chvíľa, kedy 
si čo-to uchmatnem pre seba a oprášim zabud-
nuté...Teda, aspoň taká je moja predstava...
Ktovie aká bude realita. 

5. Ktorého spisovateľa (spisovateľov) milu-
jete? Prečo?
Spomedzi spisovateľov aktuálne často vyhľadávam napríklad tvorbu Ľubomíra Feldeka. Jeho poézia „všetkých 
piatich zmyslov“ ma oslovila už pri prvom čítaní. Jeho citlivý pohľad na svet, obraznosť, fantazijnosť  sú 
nezameniteľné. Rada sa na svet pozerám jeho očami, interpretáciou jeho diel. Neodškriepiteľný je i autorov 
významný prínos v literatúre pre deti a mládež. Feldekova tvorba predstavuje prvý dotyk s literatúrou i pre 
mojich potomkov. A má úspech...

6. V ktorom historickom literárnom období by ste chceli žiť? Prečo?
Z môjho pohľadu každé obdobie so sebou nesie negatíva i pozitíva.  Je na nás, čo si do života z okolitého sveta 
zoberieme, a čomu zase nedovolíme, aby nás ovplyvnilo...Záleží od uhla nášho pohľadu...  Som rada, že žijem 
v období, v ktorom aktuálne som...

7. S ktorou významnou osobnosťou by ste sa 
chceli stretnúť a porozprávať?
Ak by to bolo možné, tak s Ježišom Kristom.

8. Myslíte si, že moderné informačné tech-
nológie prinášajú do vzdelania pridanú 
hodnotu?
V porovnaní s generáciami, ktoré boli pred 
nami, máme naozaj veľkú výhodu. Využitie 
technológií na vyhľadávanie, spracovanie 
a uskladnenie informácií je nenahraditeľné. 
Avšak netreba zabúdať, že študent a jeho ak-
tívna účasť je jednou z nenahraditeľných 
súčastí vzdelávacieho procesu. Ak sa teda s 
nimi pracuje vhodne a efektívne, predstavujú 
pre nás obohatenie vo výučbe, ktoré nemožno 
nevyužiť.

10. Čo by ste odkázali čitateľom časopisu Lopejík?
„Ak chceme zlepšiť svet, musíme v prvom rade začať od seba .... “   Ďakujem a prajem všetko dobré. 

Časopis lopejík ďakujem za rozhovor.
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Moje prvé pocity boli výnimočné. Páčilo sa mi 
hlavne uvítanie a zoznamovanie v triedach. Na prvý 
pohľad som si myslel, že moja trieda bude unudená 
a nebudeme si vedieť sadnúť, ale mýlil som sa. Keď 
sme sa začali učiť, zistil som, že učitelia sú veľmi sym-
patickí a plný optimizmu. S našou triednou učiteľkou 
som maximálne spokojný. Je to asi najlepšia pani 
učiteľka, akú poznám. Dúfam, že budeme aj naďalej 
pokračovať ako trieda a nebudeme mať medzi se-
bou konflikty. Som rád, že som na tejto škole a že 
som spoznal práve takých dobrých ľudí ako tu.                                                                                                                                      
Erik Bálint (I.H)

***     ***     ***
Hneď, keď som ráno prišiel do školy, mal som z toho 
dobrý pocit. V triede nás čakala nová triedna učiteľka. 
So spolužiakmi som si hneď rozumel. Predtým, ako 
nás pustila učiteľka domov, sme sa boli odmerať do 
našich nových uniforiem. Ďalší deň ráno som prišiel 
na železničnú stanicu v Brezne, kde po nás prišiel 
školský autobus, ktorý nás odviezol do školy. Druhý 
deň v novej škole sme celý strávili s našou novou 
triednou. V tretí deň to všetko začalo. Mám dobrý  
pocit z novej školy.                         Matúš Kováčik (I.H)

***     ***     ***
Moje prvé chvíle na strednej škole boli spojené s neis-
tými pocitmi. Noví ľudia, nové prostredie, polovica 
nových spolužiakov, jednoducho, všetko nové. Po 
vstupe do školy sa moje srdce rozbúchalo ako zvon. 
Keď som uvidela, aká veľká je tá škola, hneď mi 
napadlo, že v nej raz zablúdim. Prvý deň som mala 
trošku obavy, aké náročné bude učenie. Dni ubiehali, 
až odrazu bolo koniec týždňa. Postupom času som 
si zvykla, každý deň sa vždy dozviem niečo nové. 
Zatiaľ som s spokojná.           Alenka Markusová (I.H)

***     ***     ***
Zrazu prišiel ten deň. Ráno som si uvedomila, že tam 
skoro každého poznám, a tak som šla do školy úplne 
OK. S novými spolužiakmi som sa zoznámila a zistila 
som, že tie štyri roky nebudú až také hrozné, pretože 
sme celkom v pohode partia.  Ten deň ubehol veľmi 
rýchlo.                               Karolína Matulíková (I.H)
***     ***     ***
V prvý deň školy som prišiel s otcom. Ten ma odvie-
zol pred školu a odišiel. Boli sme dohodnutí, že keď 
mu zavolám, príde po mňa, no bolo to inak. Prišiel 
som a jediný koho som poznal bol Marek a Tereza. 
Rozprávali sme sa, koho tu poznáme a podobne. Keď 
prišla pani riaditeľka, stíchli sme a akonáhle začala 
čítať mená, už som bol stratený. Pani riaditeľka 

prečítala moje meno: „Paráda,“ povedal som si, „len 
už nájsť, kde mám triedu.“ Vošiel som do školy a 
hneď som sa stratil. Vošiel som do inej triedy, snažil 
sa dostať do učebne, dúfajúc, že moji spolužiaci sú 
tam a keď som nakoniec našiel triedu, vychytal som 
to „najlepšie“ miesto. Od vtedy už je všetko v pohode, 
som spokojný.    Martin Lapin (I.H) 

***     ***     ***
Do tejto školy som prišla, lebo sa venujem biatlonu a 
táto škola mi ponúka dobré podmienky na trénovanie. 
Zatiaľ sa mi tu celkom páči. Prekvapilo ma len to, že 
som jediné dievča na športe. Inak je to tu fajn. Máme 
peknú triedu a ako kolektív si celkom rozumieme.                                                                                                                                       
Sára Pacerová (I.G)

***     ***     ***
Prišiel som na túto školu kvôli futbalu a veľmi sa mi 
tu páči. Mam super kamarátov. Učitelia sú v pohode 
a sú na nás milí. Prvé dva týždne boli dosť ťažké, 
ale zvykol som si. Mám to tu rád, aj intrák je super. 
Najťažší bude prvý mesiac, ale s tým som počítal 
hneď, ako som prišiel. Najviac sa mi páči športová 
príprava. Som rád, že tu môžem byť s takou super 
partiou.                                 Radoslav Neischl (I.G)

***     ***     ***
V Klube biatlonu Železiarne Podbrezová som bol už 
rok, preto som sa rozhodol ísť na toto Gymnázium a 
popri tom stále športovať. Zatiaľ sa mi v škole darí, 
veľmi sa mi tu páči, dúfam, že to tak aj ostane celé 
štyri roky.                                Matej Vránsky (I.G)

***     ***     ***
Dobrý deň, volám sa Michal Šiminský, mám 16 rokov. 
Na tejto škole sa mi páči náš učebný postup a prístup 
učiteľov. Som veľmi spokojný s našim internátom. 
Podľa mňa je veľká výhoda, že internát je spojený 
so školou. Ja som športovec, venujem sa cyklistike  
a veľmi sa mi páči, že svoje bicykle môžem mať pri 
sebe na izbe.                          Michal Šiminský (I.G)

***     ***     ***
Najviac sa mi na škole páči, že wi-fi ide poriadne. Ale 
hlavne, že niektorí učitelia majú dobrý(taký prísnejší) 
prístup k nám, ale potom sú aj takí pohodoví. Ďalej 
sa mi páči športová hala, umelé ihrisko a hlavne aj 
tá posilka, pri ktorej som nečakal, že bude až tak 
dobre vybavená. Na internáte je super, máme dobrú 
vychovávateľku. A poslednú vec by som chcel, že do-
bre varia v jedálni.

Jakub Krnáč (I.G )

Moje prvé pocity
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Alena Markusová - Messi (kresba ceruzou) (I.H)
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Emma Mičejová: Líška (suchý pastel)


