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Milí čitatelia,

pred časom nikto z nás netušil, akú dobu 

budeme žiť a ako veľmi nás celé dianie za-

siahne.

      Každý z nás sa mohol cítiť ako kameň 

hodený do vody, ktorý zvlnil hladinu a jemné 

kružnice vĺn putujú po hladine prekrývajúc 

sa s vlnami neistoty iných ľudí.

      Takto sa nám poprevracal svet, v ktorom 

sme doteraz žili. Nikto z nás za to nemôže, 

ale každý si nesie následky.

      Aj keď nikto z nás nenesie vinu, kažý 

človek môže prispieť k tomu, aby sa tá 

obrovská miera chaosu, neistoty ba až stra-

chu zmenila na niečo lepšie, hodnotnejšie.

   Môžeme sa podieľať na zmene celej 

spoločnosti, ale to len vtedy, ak zmeníme 

samých seba a budeme k sebe lepší a 

citlivejší.

     Môžu nás zachrániť len tri princípy: 

dobro, láska a múdrosť. Budme preto k sebe lepší, láskavejší, šírme dobro a lásku, kde len môžeme. A robme 

to múdro. Táto investícia do iných, pomoc iným a múdrosť v konaní sa Nám vráti.

Redakcia časopisu Lopejík svojim čitateľom praje veľa zdravia, lásky a múdrosti v ďalšom živote.
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Olympiáda z anglického jazyka

V stredu, 3. novembra, boli za účasti Ing. Vladimíra Sotáka ml. (člen predstavenstva a obchodný riaditeľ ŽP 
a.s.), Ing. Jána Gaboňa (generálny riaditeľ ŽP Informatika s.r.o. ) a našej pani riaditeľky Ing. Miriam Pindia-
kovej slávnostne odovzdané notebooky pre našich prvákov v profiláciách STEAM a informatika. Veríme, že 
ich počas svojho štúdia naplno využijú.

Odovzdávane notebookov prvákom

Olympiáda v anglickom jazyku
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Prvú zelenú stužku na našom území dostali začiatkom 19. storočia študenti Baníckej akadémie v Banskej 
Štiavnici. V tradícii pokračujeme aj my. Vo štvrtok (28.10.) tento symbol nádeje získali od triednej učiteľky, 
za prítomnosti pani riaditeľky, žiaci IV.H triedy. Jeho nosením dávajú najavo, že začínajú obdobie prípravy na 
život dospelých. Prajeme im, aby vkročili do novej etapy zodpovedne a s rozvahou.

Odovzdávanie stužiek

Kde je vlastne náš domov?
(maturitný sloh)

     Domov. Domov je miesto, do ktorého sa človek deň čo deň vracia. Miesto, v ktorom trávi najviac času. Pre 

niekoho to je byt, dom alebo aj krajina, v ktorej daný človek býva. No pre mňa je domov miesto, kde mám 

priateľov, rodinu a všetko, čo mi je v živote blízke. Ale kde sa nachádza ten náš domov?

     Myslím si, že každý mi dá za pravdu, keď poviem, že srdce nášho domova je naša krajina. Každý deň sa 

prebúdzame do krás, ktoré nám ponúka naše malé a nádherné Slovensko. Na svete niet lepšieho pocitu ako 

ten, ktorý cítim, keď z rôznych zahraničných výletov prechádzam slovenské hranice a vidím unikáty Slo-

venska. Toto je môj domov, moja rodná krajina, v ktorej žijem každodenný život. Na svete neexistuje lepšie 

miesto ako môj rodný domov. Predsa ja príslovie: “Všade dobre, doma najlepšie.”

     Domov nie je len miesto, kde bývam, ale aj atmosféra, ktorú toto miesto vyžaruje. Tak či tak človek dokáže 

vycítiť, či dané miesto vyžaruje dobrú atmosféru alebo nie. A táto atmosféra vzniká vďaka ľuďom, ktorí tvoria 

domácnosť . Podľa mňa je z domácnosti cítiť, keď človek býva sám. To sa určite musí cítiť osamelo, čo nie je 

dobré pre psychické zdravie. Ľudia by sa mali socializovať, spoznávať nových ľudí, nájsť si spriaznenú dušu.    
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Obkolesiť sa skupinou ľudí, ktorých mám rád, to je atmosféra domova.

     Dá sa vytvoriť nový domov? Podľa mňa, keď sa človek obkolesuje tými správnymi ľuďmi, tak sa cíti ako 

doma všade.

     Či je to už na mieste, v ktorom žijem, alebo som s kamarátmi na chate. Domov nie je len miesto, kde bý-

vam. Domovom môžem označiť celé mesto, možno región, ba aj štát. Zbožňujem ten pocit vracania sa a vidím 

môj rodný hornatý región Horehronie v okolí mesta Brezno. Podľa zasnežených kopcov, rozlohy mesta a 

počtu obyvateľov v uliciach vidím, že práve toto je môj rodný domov. Myslím si, že aj v budúcnosti v prípade 

potreby emigrovať do zahraničia, by som si vedel vytvoriť nový domov. Stačil by mi k tomu dobrý kolektív 

kamarátov a jednoznačne moja priateľka. Bez nej si neviem predstaviť, ako by práve ten môj domov vyzeral. 

Určite by som mal obrovskú medzeru v mojom srdci, ktorú by som sa snažil vyplniť spoločnosťou kamarátov.

     A kde je vlastne ten náš domov? Na túto otázku podľa mňa neexistuje jednoznačná odpoveď. Jediné, čo 

viem, je, že domov si vytvárame my sami s ľuďmi, ktorí nás obkolesujú. Už je na každom z nás, akú hodnotu 

majú pre ľudí jednotlivé miesta. Dôležité je sa dobre rozhodnúť, kde by som sa mal usadiť. Ale podľa môjho 

názoru jedno je isté, domov nie je iba tam, kde sa naše srdcia cítia výborne.

Martin Bizub (IV.H)

Písomné maturitné skúšky
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Posledné zvonenie
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     Kde je vlastne náš domov? Ja by som sa ako prvé spýtal, čo to vlastne ten domov je, lebo každý vníma 

domov inak a tým pádom je pre každého domov niekde inde. Pre niekoho je to tam, kde má rodinu, pre 

druhého je to najobľúbenejšie miesto, no a pre iného je to tam, kde nájde svoj pokoj. 

      Ak by sa to niekedy niekto spýtal mňa, tak v tom momentne bez zaváhania by som odpovedal, že je to 

tam, kde mám rodinu. Rodina je pre mňa základ ku všetkému, k víťazstvu vo futbale, k úspešnej maturitnej 

skúške a aj ku samotnej ceste životom. U vás je to nebodaj inak? U vás pociťujete oporu v niečom alebo nie-

kom inom? Za seba môžem povedať, že ja jednoznačne v rodine. Ona u mňa vytvára ten správny pocit, ktorý 

potrebujem ku šťastiu. Tam, kde sa momentálne nachádza moja rodina, tam je aktuálne aj môj domov.

     Za svoju rodinu, a teda aj domov, považujem rôzne miesta. Vždy sa veľmi dobre cítim u svojich starých 

rodičov. Hocikedy tam prídem, vždy dostanem všetko, čo potrebujem. Starká je vždy milá a veľmi starostlivá. 

Ktorá starká ale taká nie je, všakže? Jój, ale poviem vám, že tá moja je najlepšia. Najmä, keď ide o varenie. 

Vždy jej môžeme všetky vnúčatá povedať rozličné jedlá, každému spraví zvlášť to, čo si povie. Raz sme k 

nej prišli na oslavu a ona mala navarené tri rozdielne jedlá, aby každému ulahodila. Pamätajte, od nej nikdy 

nikto neodchádza hladný. Aj keď ste už úplne plný a praskáte vo švíkoch, tak moja starká vás  presvedčí, že 

ešte jednu porciu určite zvládnete.

     Spomínam si, že keď som bol ako malý chorý, tak rodičia ma vždy dávali opatrovať ku starkej. Nikdy ne-

mala vybavenie ako nemocnica, no jej predsa stačila alpa. Dodnes sa na tom smejeme, že vždy všetko liečila 

alpou. Samozrejme, že som odtiaľ odchádzal zakaždým na sto percent vyliečený. Za to starký mal úplne 

inú úlohu. S ním bola vždy sranda. Často so mnou chodieval na stanicu pozorovať vlaky alebo si so mnou 

hocikedy šiel zakopať. Pamätám si, ako ma raz prišiel strážiť domov, a tak sme si kopali u nás v chodbe. 

Len čo čert nechcel, rozbili sme mamine vázu, v ktorej mala kvety. Starký sa vtedy veľmi bál, ale ja som bol 

šťastný, lebo si so mnou mal kto kopať. Dodnes som im obom veľmi vďačný, že mi v mestskej časti Podháj 

urobili tak úžasný druhý domov, aký len mohli. Sám neviem, či im to niekedy dokážem oplatiť. 

    V závere by som chcel spomenúť môj hlavný domov, ktorý mi vytvárajú moji rodičia. Tam sa cítim zo 

všetkých miest na svete najlepšie. Presne tam nachádzam pokoj, a je to zároveň aj moje najobľúbenejšie 

miesto. Som presvedčený o tom, že už sa nikdy nikde nebudem cítiť rovnako. Aj napriek tomu, že rodičov 

spomínam v závere, verím, že to nebude nikdy záver mojich krásnych pocitov, keď prechádzam prahom dverí 

domov. Kde je vlastne ten môj domov? No predsa u mojich rodičov. 

Samuel Palider (IV.C)

Kde je vlastne náš domov?
(maturitný sloh)
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Ústne maturitné skúšky
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Príroda je stále nekonečne populárnejšia než dejiny.“ Karel Čapek

(maturitný sloh)
            Milí čitatelia, milí účastníci našej diskusie!
 Na začiatok by som sa chcel poďakovať všetkým, ktorí sa zamysleli nad veľmi zaujímavým výrokom 
Karela Čapka. Tento výrok nám môže pomôcť zamyslieť sa nad rozpoložením ľudskej spoločnosti a nad záuj-
mami nás, ale aj ostatných ľudí v dnešnej dobe. Či už s výrokom súhlasíte alebo nie, som rád, že ste sa k tejto 
téme vyjadrili.
 Príroda a dejiny. Spočiatku dve rozličné slová, u ktorých by sme súvis hľadali ťažšie. Samotný výrok 
autora sa môže zdať mätúci. Myslím si, že slovo príroda nám je dobre známe a jeho význam vo vete je nám 
zrejmý, no u slova dejiny sa viacerým ľuďom bude jeho význam v tomto výroku hľadať náročnejšie.
 Dejiny sú minulosťou ľudí, ich života, ich víťazov, názorov a myslenia. Dejiny zobrazujú spôsob 
života, akým ľudia žili, v čom bývali, aké stavby budovali, čo jedli a aké práce robili. Vďaka dejinám môžeme 
zistiť, aké problémy trápili našich predkov. Všetky tieto veci sú naozaj zaujímavé, a preto nie je prekvapením, 
že mnohých naša minulosť tak zaujíma. Veľa ľudí si z dejín berie ponaučenie, iní so záujmom čerpajú in-
formácie. Vieme teda, že dejiny sú medzi ľuďmi populárne, ale čo príroda? Spomenul by niekto vari spojenie, 
že príroda je populárna? Možno by sme mohli povedať, že turistika alebo iný šport v prírode je populárny, ale 
čo samotný pojem príroda? 
 Na zodpovedanie tejto otázky si potrebujeme ujasniť, čo tým Karel Čapek myslel, keď použil pojem 
príroda.
 Myslím si, že sa s viacerými zhodneme, keď poviem, že príroda je súčasťou nášho života. Sme s ňou 
prepojení. Môžeme povedať, že sme jej súčasťou. Keď si predstavíme prírodu, mnohí si predstavia zelené 
stromy, trávu a slnečné počasie. Keď sa v takomto prostredí ocitneme, cítime čerstvý vzduch a vidíme krásne 
okolie. Cítime sa dobre a nabíjame sa energiou. Žijeme, pohybujeme sa a dýchame v prítomnosti. Sme v prí-
tomnosti. A to je jeden z hlavných dôvod medzi prírodou a dejinami. Kým dejiny nás vťahujú do minulosti, 
príroda nám pomáha ocitnúť sa v prítomnosti. Samozrejme, aj dejiny nám v mnohých prípadoch pomáhajú 
riešiť aktuálne problémy, no príroda je aktuálna vždy. Čo teda povedať? Že prítomnosť je stále nekonečne 
populárnejšia než minulosť? 
 Veľa ľudí žije nadmieru v minulosti. Často to berie veľa energie. Túto energiu môžeme nájsť v prírode. 
Mnohí to zistili a či už vedome alebo nevedome, túto energiu získavajú. Množstvo ľudí si túto prirodzenú vec 
uchováva a aj preto je príroda tak populárna. 
 Dejiny sú zaujímavé, a aj mnohí milovníci prírody sa o ňu zaujímajú. Príroda je však prameň života, ku 
ktorému sa chodia posilniť aj historici, ale aj ľudia, čo o dejinách veľa nevedia. Popularita prírody je obrovská, 
a preto si myslím, že Karel Čapek nestrieľal do vetra keď napísal, že príroda je stále nekonečne populárnejšia 
než dejiny. 
 Priatelia! Na záver môjho príspevku chcem len dodať, aby ste si z dejín zobrali ponaučenie, ale aby ste 
sa nimi neučili. Ak sa tak stane, využite jednu z najpopulárnejších vecí ľudského života. Prírodu.
 Ďakujem za pozornosť. 

Timotej Piliarkin (IV.G)
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Overovanie odbornej spôsobilosti
Overovanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti na technických zariadeniach podľa §21 odst. 3 
vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 pre výkon profesie mechanika elektrotechnika.
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Vyraďovanie maturantov
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Záverečné skúšky - praktická časť
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Záverečné skúšky - teoretická časť
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Odovzdávanie výučných listov
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Pôvodná tvorba na škole

PRÍCHOD JARI
Letí, letí svetom správa
Pani Zima už nám máva
Lúči sa a kričí zbohom
Svoje kufre balí zhonom

Zimný spánok už sa kráti
Príroda sa prebúdza
Teplo slnka sa navráti
A s ním dobrá nálada

Jar vítajú naše krásky
Snežienky, ich biele hlávky
Príchod jari nám oznámia
Svojou vôňou nás omámia

Keď lastovičky zo sveta
Znesú sa už nad mestá
Vyčarí sa úsmev v tvári
Tešíme sa na dni jari
Kindlová Veronika, III.H

Sascha Jirmerová, I.G
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Smrtiaca jar

     V jednej malebnej dedinka žila pred mnohými  rokmi jedna zlá žena, 

volala sa Barbara. Hovorí sa o nej, že bola aj čarodejnica. Vravelo sa, že  

zmizla niekedy 20.3. A už ju nikdy nikto nevidel.

    V domčeku, kde bývala, postavili múzeum, kde vystavili veci, ktoré 

našli. Ľudia tam veľmi radi chodili pozerať sa na tie vykopávky. A našli 

tam aj veci, ktoré nosila Barbara. Slávnostné otvorenie múzeá bolo 

21.2.1999. Celí mesiac prebiehali návštevy bez problémov, ale prišiel 

dátum 20.3., presne vtedy sa to začalo, hneď keď prví návštevníci 

uvideli malé dievčatko, z ktorého sa o malú chvíľku stala žena. Nikto 

nechápal, čo sa deje, najskôr si mysleli, že je to len predstavenie, ale 

onedlho tá žena zmizla. Toto sa dialo každú hodinu. Prestalo to 

až 21.6. Nikto nevedel, kto to je. A tak si majitelia toho múzea 

našli detektíva, aby zistil, čo to má byť. Ten o pol roka prišiel 

na to, že je to Barbara.

     Nikto mu z počiatku neveril, ale nakoniec uverili a snažili sa z 

múzea zobrať všetky jej veci, ale to nešlo, lebo s tými vecami 

nešlo vôbec pohnúť, akoby sa prilepili veľmi silným lepidlom. 

A už to prišlo zase 21.3. Všetci si už mysleli, že už sa to nebude 

opakovať. Čiastočne mali pravdu, lebo už sa neobjavila ako dievča, ale už ako žena. Nikto nechápal, prečo sa 

to deje. Jedného večera sa z toho múzea začali ozývať zvláštne zvuky. Najhoršie na tom bolo, že ich počuli len 

deti, aj to prvý deň len dievčatá a až na druhý deň tieto zvuky začuli aj chlapci. Ako povedal jeden chlapček, 

že ho taký príjemný hlas volal dnu za ňou a že čím sa približoval dátum 21.6., tak ten hlas sa zosilňoval a 

potichu ho počuli už aj teenageri.

     Po 21.6. ten hlas už nikto nepočul. Zasa prišla jar, všetci sa už báli, čo sa zasa udeje. A mali sa čoho báť, lebo 

táto jar bola zo všetkých najhoršia. Hneď ráno sa stratilo naraz päť detí, ktoré už nik odvtedy nevidel. Zistilo 

sa, že oni naraz vošli do toho múzea, kde uvideli Barbaru, ktorá ich očarovala. Len jeden chlap, Ivan, sa snažil 

dostať do toho múzea, ale to sa mu vôbec nedarilo. Až keď skončila jar a začalo leto, tak sa mu podarilo vojsť 

do toho múzea, ale po tých deťoch nenašiel ani jednu stopu. A toto sa opakovalo každú jar. Iba každý rok sa 

navyšoval počet detí, ktoré uniesla.

     Snažili sa zničiť to múzeum, ale ani to sa im nepodarilo. Nevedeli, čo majú robiť, nič nepomáhalo, každý 

rok mizli deti. Tak sa rozhodli urobiť vážny krok a zakázali, aby rodiny s deťmi bývali v tejto dedinke. A cez 

jar mali deti zakázané vojsť do tejto dedinky.  

Matúš Potančok (III.H)
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Zázraky jari 

     Bol posledný zimný deň. Celá živočíšna a rastlinná ríša sa nevedeli dočkať ďalšieho rána, kedy sa už budú 

môcť prebudiť do príťažlivej jarnej krásy.

     V jedno krásne slnečné ránko, kedy vzduch voňal sviežosťou, mohutné zelené stromy sa vypínali svojou 

krásou a novými púčikmi, kŕdeľ operencov im pospevoval chválospevné piesne, a tým sa pomalinky zobúdza-

la príroda.

     Neďaleko troch kráľovstiev, siedmich potôčikov, deviatich prepychových chalúpok, bol jeden chatrný 

domček, v ktorom býval pán v pokročilom veku. Žil si tam veľmi skromne a sám. Žena mu umrela, keď sa 

akurát vracal z vojny. Umrela pri pôrode a s ňou aj dieťa, ktoré 

mu mala porodiť. Veľmi mu táto udalosť spôsobila jazvu na srdci. 

     Vlasy mu už úplne zbledli a pomykával sa pri každom pohybe. 

Každým dňom mu ubúdalo viac síl a predsa by sa mu zišla každá 

malilinká pomoc. Bol to celkom šikovný starček. Staral sa o svoj 

príbytok, zvieratká, ktorým dával žrať a piť, keď prešli okolo jeho 

pozemku. Každé ráno sedával na hojdacej sa stoličke, a tak tam 

každý deň spomínal na svoje mladé časy. Spomínal na to, ako mu 

bolo príjemne, keď bol šťastný. V očiach mal stále jej tvár a v 

ušiach mu zvonil jej hlas. Niekde vo svojom vnútri mu prevládala silná túžba. Túžba vidieť svoju milú a byť 

s ňou. Chcel by ju silno objať. Raz v jeden večer pri padajúcej hviezde si želal, aby sa na ňu hľadeli spolu. 

     Prešlo pár dni a pred chalúpkou sa akoby zázrakom zjavil švárny šuhaj. Bol krásny a mladý, mal bielu tvár, 

ružovkasté líčka, jagavé modré oči a plavé kučeravé vlasy. Jeho vzhľad bol sťa anjela.

     Trikrát zaklopal na dvere a starček mu otvoril a povedal: „Vitaj synak, čo ťa sem priviedlo?“ Mladík mu 

odpovedal: „Príchod jari ma zaviedol rovno k vám, cestou mi našepkával, že ma potrebujete.“ Starček len oči 

vypuľoval. A tak ho pozval ďalej, ponúkol ho teplým čajom a dal mu dva krajce chleba. „Dal by som ti niečo 

viac, ale vidíš, synak, sám nemám čo.“ povedal starček. Mladík mu na to odvetil: „S tým si nerobte starosti, 

toto ma dostatočne zasýti na to, aby som ráno vstal s bohatou ener-

giou pomôcť vám.“ Starček sa na neho tak milo pozrel a usmial. 

„Porozprávaj mi o svojich dobrodružstvách, o nezvyčajných kra-

jinách, ktoré si videl. A ja ti niečo poviem o svojich príhodách, 

skvelých skutkoch. Budeme tak zabávať jeden druhého.“ povedal 

starček šuhajovi. 

     Pohodlne sa usadili, starček si z kabátu vytiahol fajku a začal 

riecť: „Som duch zimy, dýchnem a voda prestane tiecť. Všetko 

dokážem premeniť na ľad a krajinu okrášliť krištáľovými cencúľmi. 

Potrasiem vlasmi a biela snehová pokrývka zahalí celú krajinu. 
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Strom opustia aj posledné listy.“ Mladík počúval a potom prehovoril: „Ja som jemný jarný vánok. Som duch 

jari. Fúknem a lúky i lesy pokryjem kvetmi. Keď vyroním slzy z očí, z neba začne padať na zem jemný 

dážď. Môj spev kvietky zobudí spod zeme. Všade naokolo sa objaví svieža zeleň a môj hlas privolá vtákov 

z južných krajín. Už zďaleka sa rozzvučí ich jasavý a natešený 

štebot. Kdekoľvek vkročím, celá príroda ožije“

     A tak sa zarozprávali, až sa stal zázrak. Celá zvieracia ríša 

obkľúčila starčekov dom. Z okien prenikal krásny spev vtákov. 

Kvetky ešte viac rozkvitli a celá starčekova záhrada dostala 

pestrosť. Všetky ovocné stromy začali kvitnúť.  Nežné teplo 

prelomilo ľad a vyslobodená rieka sa veselo hnala vpred.

     Mladík jedného dňa, keď starček sa vybral na hrob svojej milej 

vyrozprávať sa, čo všetko sa mu stalo, zrekonštruoval celú skrom-

nú chatrč na prepychovú chalúpku. Dal väčšiu úrodu starčekovi 

na poli aj v záhrade. Starček, keď sa vrátil, bol ohromený tým, čo 

videl. Myslel si, že asi zabudol cestu späť domov a ocitol sa niekde inde, lenže keď z tej prepychovej chalúpky 

vyšiel mladík a povedal starčekovi, že už sa viac nemusí trápiť a namáhať na svoj vek, starčekovi po lícach 

tiekli slzy šťastia a radosti, silno mladíka objal a poďakoval mu za všetko.  A tak si tam žili spolu pohodlne až 

kým nepomreli.

Alenka MArkusová (III.H)
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