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Vystúpim z vlaku radosti,
stanica v tmavom úzadí,
do uší nesie mi starosti,
ako posledný rytier za jazdy.

Otvorím oči, roztiahnem krídla,
vdýchnem svieži horský vzduch.
Pred očami týčia sa mi sídla
či stará fabrika a jej ruch.

Ty moja krásna Podbrezová

Už to nie je to, čo bývalo -
obchod, škola, pošta a krik detí.
Ťažký prach padá mi na divadlo
a ja cítim, ako ten čas letí.

Pomaly kráčam úzkou ulicou,
snažím sa nájsť spomienky,
akoby sa starou autobusovou stanicou
preháňali všetky moje myšlienky.

Prechádzam nejasným priechodom,
na chrbte cítim svetlá áut.
Môj život bol len čírym podvodom.
obrovskou lžou v spleti právd.

Túlam sa nočnou alejou,
v pozadí začujem ľudskú vravu
a srdce sa mi zaleje nádejou,
keď viem, že už nie som len 
súčasťou davu.

Na kopci zočím internát,
budovu Súkromného gymnázia,
záplavu poznania a strát,
ktoré ma na chrbte zamrazia.

Som hlúpy - skazený výtvor dnešnej doby.
Stratil som pravú mienku o kráse,
prestal som veriť v náhody,
no chcem sa vrátiť v čase.

Chcem nájsť všetko stratené,
odčiniť svoje chyby,
okúsiť všetko nepoznané
a striasť sa pocitu viny.

Ty moja krásna Podbrezová,
túžim sa vracať zas a znova.
V tme budeš naveky svetlým bodom
a mojím jediným domovom.

Lea Daxnerová



Lopejík

3

 

Milí čitatelia,

v školskom roku 2017/2018 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 2017/2018, 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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     Píše sa rok 1894. Viete, čo k tomu patrí: dlhé korzetové šaty, čipkované dáždniky, veľké klobúky a 
rukavičky, no hlavne žiadna sloboda. 
     Po náročnom dni som konečne išla domov do Brezovej, otvorila som dvere do 
svojej izby a vzdychla si. Topánky som odhodila každú do iného kúta izby a sadla 
som na kraj postele. Rozopla som si sponu a vlasy nechala odpočívať na mojom 
chrbte. Snažila som sa rozviazať si veľmi nepohodlné, no krásne belasé šaty, keď 
vtom som za sebou začula ťažké, blížiace sa kroky. 
     Nemotorne som sa otočila. Zbadala som neznámeho muža s planúcimi očami. 
Ihneď mi napadlo, že to je zlodej nebodaj vrah. Zaujala som obranný postoj a začala 
som kričať tak mocne, až som cítila pálenie a škrabanie v hrdle. Muž ku mne rýchlo 
pribehol a rukou mi prekryl ústa. Bála som sa. Musela som však uznať, že to bol 
veľmi pekný zlodej. Uhryzla som ho do ruky najsilnejšie, ako som dokázala. Zabra-
lo to. Po chvíli ruku stiahol a potichu nadával. Ja som zatiaľ mala možnosť prezrieť 

si ho. Bol vysoký a mal široké ramená, ktoré skrýval pod čiernym frakom. 
     „Nekričte, nie som zlodej, ani nič podobné. Váš otec mi kázal počkať na chodbe, no musím sa priznať, že 
som bol zvedavý a prechádzal sa po dome,“ povedal a hľadel mi pri tom priamo do očí. Ja som sa zahľadela 
do tých jeho, v ktorých som sa nebezpečne strácala. Boli hnedé, miestami do čierna. Mal husté vlasy, krásny 
biely úsmev a plné, ružovkasté pery. Zízala som na neho s pootvorenými ústami.
     Po chvíli som sa spamätala a počula som volanie z druhej izby. Bol to otcov hlas. "Pán Lazar, ste tu?" V tom 

Eduardo Cristiano Lazar a naše spoznanie 

momente som mu prikázala, aby opustil moju izbu. 
Ako by to vyzeralo, keby nás tam spolu našiel otec s 
mojím takmer manželom Corneliom?
     Môjho manžela som mala rada, bol vtipný, pekný 
a, čo je hlavné, páčil sa môjmu otcovi. Ale tento 
vzťah nebol ozajstný. Bol len pretvárkou a nútil ma 
hrať niečo, čo ozajstné nikdy nebude.  
     Ani som nečakala na slúžku a sama som si obliekla 

pohodlné šaty na 
gombíky. Zvalila 
som sa na posteľ, 
otvorila knihu a 
snažila sa začítať. 
Namiesto toho 
som len bezducho 
otáčala stránky. 
Myseľ mi lieta-
la raz k hodine 
francúzštiny, z 
ktorej som sa 
nedávno vrátila, 
raz k vášnivému 
pohľadu pána La-
zara. O hodinu 

vyprchala aj tá najmenšia nádej na to, že by som sa 
v tomto stave vžila do deja hocakej knihy. Rozhodla 
som sa, že sa radšej prejdem za otcom do pracovne. 

Chcela som totiž vedieť, čo riešil s tým mužom. 
Robím to zakaždým, som totižto najzvedavejší človek 
na svete.
Bez zaklopania som vošla do pracovne. Asi som prišla 
trochu skôr, ako som mala, pán Lazar tam totižto ešte 
stále bol. Otcove stretnutia trvajú väčšinou okolo 
dvadsať minút. Obzvlášť s takýmito mladými mužmi. 
Obaja na mňa upriamili svoje pohľady a stíchli. 
„Prepáčte... Nechcela som Vás vyrušiť,“ zvrtla som 
sa na opätku a bola som na odchode.
     „Počkaj, Rosie! Keď už si tu, predstavím ťa 
hosťovi,“ povedal otec. „Toto je pán Eduardo Cris-
tiano Lazar. Pán Lazar, toto je moja jediná dcéra, Ro-
salia Elizabeth Scottová," hrdo povedal otec. „Veľmi 
rád vás spoznávam, slečna,“ povedal Eduardo a 
pobozkal mi ruku, zatiaľ čo mi uprene hľadel do očí. 
„Teší ma,“ odpovedala som. Z jeho pohľadu sa mi 
roztriasli kolená. 
     „Tak, teraz už môžeš ísť, drahá,“ pokojne povedal 
otec. Zakrátko za mnou prišiel otec. 
     „Čo si chcela?“ spýtal sa.
   „Chcela som vedieť, čo ste riešili s pánom Laza-
rom,“ odpovedala som pravdivo. „Predal mi kone,“ 
radostne povedal otec.
    „Vážne?“ nadšene som vyhŕkla, „Môžem sa na ne 
ísť pozrieť?“ spýtala som sa. 
   „Pravdaže. Sú to ešte žriebätká. Marcel na nich 
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dohliada v stajni,“ odpovedal s úsmevom. Namierila som si to priamo k našim novým koníkom. Milujem 
kone. Ich hrdosť a majestátnosť ma nadchýna. Keď som tam prišla, bol tam aj Eduardo. Práve o niečom dis-
kutoval s Marcelom. Obidvoch som narýchlo pozdravila a bežala k dvom rozkošným malinkým stvoreniam.
     Keď pán Lazar odchádzal, nenápadne mi šepol do ucha: „Dúfam, že sa ešte niekedy stretneme.“ Prebehli 
mnou zimomriavky. Šibalsky som sa usmiala a ďalej sa venovala koníkom. 
    „Majú mená?“ spýtala som sa po chvíli Marcela. 
     „Nie, čakali sme na tvoje nápady,“ povedal milo. 
     „Kobylka bude Giulietta a žrebec Acaico," nadšene som povedala. „Dobrý výber,“ pochválil ma Marcel.
V noci sa mi nedalo zaspať. Prešiel týždeň a Eduardo sa neobjavil. Myslela som, že už ho možno nikdy neu-
vidím. Len občas sa mi ukázal v snoch. Veď neviem ani len to, odkiaľ pochádza. Aspoňže mám žriebätká. Tie 
sú sladkou spomienkou na neho. Každým dňom som viac a viac spoznávala Giuliettku a Acaica. No ani oni 
nemohli vyplniť prázdnotu, ktorú mi v srdci ostala.    

Daniela Kňazíková
Z Podbrezovej do Paríža

     O vynikajúcich výsledkoch našich žiačok v cezpoľnom behu som v tomto školskom roku písal už veľakrát, 
pretože zvíťazili v tejto disciplíne na Majstrovstvách okresu, kraja a napokon aj Slovenska. 

     V utorok 7. 11. 2017 sa v Liptovskom Mikuláši konali 
kvalifikačné preteky o postup na Školské majstrovstvá 
sveta, ktoré sa uskutočnia 2. – 7. 4. 2018 v Paríži. Naše 
dievčatá obsadili v súťaži družstiev krásne 2. miesto. 
Podľahli len víťazkám, dievčatám zo Športového gym-
názia Trenčín, ktoré súčtom umiestnení svojich bežkýň 
dosiahli len 23 bodov (mali 3., 4., 6. a 10. miesto v 
celkovom poradí), kým my sme nazbierali až 31 bodov 
(obsadili sme 1., 2., 11. a 17. miesto v celkovom poradí).
     Keďže sestry Remeňové obsadili prvé dve miesta 
(Mária zvíťazila a Zuzana dobehla na 2.mieste), vybo-
jovali si postup a v Paríži budú reprezentovať nielen 
našu školu, ale aj celú Slovenskú republiku v kategórii 
jednotlivcov. 
     Na úžasnom druhom mieste v súťaži družstiev sa 

podieľali okrem sestier Remeňových aj Anežka Smarkoňová – 11. miesto, Júlia Baláková – 17. miesto a 
nebodujúce pretekárky Lucia Janíková a Mária Štulajterová.  Všetky naše úspešné dievčatá sú biatlonistky, 
ktoré pripravuje tréner Mgr. Peter Kazár. Poďakovanie patrí hlavne jemu! Dievčatám v Paríži budeme tuho 
držať palce a dúfame, že účasť na Školských majstrovstvách sveta si vybojujú aj vo svojom hlavnom športe 
– biatlone.
Tam ich kvalifikačné preteky ešte len čakajú! Bol by to fantastický úspech nielen pre dievčatá, ale aj pre našu 
školu, naše malé Súkromné gymnázium ŽP!                                                                                                RS
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Podbrezová

     Prvé moje spomienky na obec 
Podbrezová začínajú v období, 
keď som mala 5 rokov. Od tohto 
obdobia si pamätám, že každý rok 
som sa zúčastnila mikulášskeho 
predstavenia v Dome kultúry, 
ktoré organizovali Železiarne 
Podbrezová. Na toto obdobie 

mam milé spomienky, kde som sa stretávala s posta-
vami Mikuláša, čerta, anjela a s bohatým kultúrnym 
programom. Najväčší zážitok vo mne zanechalo to, 
že po skončení predstavenia som od Mikuláša dostala 
mikulášsky darček. I keď čert mi spôsoboval strach 
z toho, že vyzeral príliš realisticky, jeho nástupy na 
scénu boli čertovsky úžasné.
     Ďalšie milé spomienky na obec Podbrezová súvi-
sia s letným obdobím, kedy som každé prázdniny od 

základnej školy trávila na letnom kúpalisku. Zážitky 
začínali už pri nástupe na vlak. Kúpalisko sa mi spája 
s prvými plaveckými pokusmi. Začiatky boli ťažšie, 
pretože som sa bála skočiť do bazéna. Netrvalo však 
dlho a na kúpalisko som si rýchlo zvykla, po krátkej 
dobe išlo plávacie koleso aj rukávniky dole, pretože 
som už dokázala plávať sama.
     Ďalšie milé spomienky pokračujú tým, že po 
odchode z kúpaliska sme sa skoro stále zastavili na 
všetkými milovanú Lopejskú zmrzlinu.
     Aj súčasné obdobie sa mi spája s Podbrezovou. Po 
ukončení základnej školy som sa rozhodla študovať na 
Súkromnom gymnáziu Železiarne Podbrezová a moje 
rozhodnutie ísť študovať na túto školu považujem za 
správne. Verím, že spomienok na Podbrezovú bude 
ešte veľa. 

Alexandra Adamská

     Neďaleko neveľkého mesta Brezna sa nachádza obec Podbrezová. Nie je to veľká obec, no je veľmi známa. 
Keď povieme názov obce Podbrezová, hneď sa nám vybaví iný názov, a to – Železiarne Podbrezová. Tie sú 

už 177 rokov srdcom tejto obce. 
     V Železiarňach sa vyrába veľké množstvo oceľových rúr a ďalších oceľových výrob-
kov, ktoré sa vyvážajú aj do zahraničia. Táto skvelá firma zamestnáva počas svojej e-
xistencie celé generácie horehronských obyvateľov, ktorí svojou profesionálne vykoná-
vanou prácou prispievajú ku kvalite vyrobených oceľových produktov. Títo ľudia sú hrdí 
na to, že pracujú v tejto firme. Hlavné časti ŽP sú: Starý závod priamo v obci Podbrezová 
a Nový závod, ktorý sa nachádza nad obcou Valaská. Okrem toho majú aj niekoľko dcér-
skych spoločností, ktoré tiež prispievajú k správnemu chodu tejto spoločnosti. Medzi 
ne patria ŽP Trade, Gastro servis, Bezpečnostné služby a iné. Tiež sa venujú  niektorým 
športovým aktivitám. Samozrejme že najpopulárnejší z nich je futbal. Veľmi dobré 

výsledky však dosahujú podbrezovskí kolkári. Železiarne vlastnia aj súkromné školy SG a SSOŠH, ktoré 
pripravujú nové pracovné sily vo viacerých študijných a učebných odboroch. Tieto školy sídlia v časti Lopej 
a navštevujú ich nielen  študenti Horehronia. 
     Vedeniu Železiarní záleží na spokojnosti svojich zákazníkov a tiež svojich zamestnancov a prispieva 
rôznymi aktivitami k rozvoju Horehronia.                                                                                   Lukáš Levík

Podbrezová
Tá podbrezová rýchlo speje,
lebo sa so železiarňami hreje.
Aj keď príde zima tuhá,
stále tam je dúha. 

Ten futbal stály
dobrí hráči hrali,
hrajú ho dodnes ,
víťazov treba povzniesť.

Z Podbrezovej chlapi nie sú slabí,
silní sú ako oceľ a ako hora stáli.
Nikto z nich sa veľmi nechváli,
že sa neboja ísť do žiadneho boja.

Eduard Tomkuliak
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Vyjadrenia miery lásky
Mám rád školu ako mačka klbko.
Školská jedáleň je taká skvelá, že aj Gordon Ramsey 
by tu chcel pracovať.
Mám rád telesnú ako hudobník svoj nástroj.

Martin Auxt
***   ***

Prvé zvonenie je ako zobúdzanie s vedrom studenej 
vody. Posledné zvonenie ako uvoľnenie z pekiel.
Obedná prestávka je najlepšia medzi prestávkami.
Koniec poslednej hodiny v piatok je ako uvoľnenie 
stáda divých volov.

Matej Kubaško
***   ***

Školu mám rád ako krtko betón.
Koniec poslednej hodiny v piatok je ako nový život.
Prestávka je ako oáza na púšti.

Dávid Kán
***   ***

Prvé zvonenie jak umieračik a posledné - vykúpenie.
Prázdniny mam rád ako politik moc.

Peter Krella
***   ***

Školu mám rád ako 300 litrov vody.
Matematiku ľubim ako Albert Einstein.

Lukáš Levík
***   ***

Školu mám rád ako  koláč po obede.
Zo školy chodím rád ako trestanec z väzenia.
Na obed sa teším ako ovca na pastvu.
Prestávku milujem ako starká kostol.

Marek Matúška
***   ***

Prestávky v našej škole sú ako štart najrýchlejšej 

rakety sveta. Posledná hodina - nová šanca na život.
Prírodné vedy mam rád ako myš a malú rybu.

Martin Brečka
***   ***

Škola je dobrá ako 500 kíl škvarkov.
Matematiku mám rád ako citrón v rane.
Prestávku sťa teplá večera po celom dni o hlade.

Daniel Kováčik
***   ***

Škola je dobrá ako 200 litrov malinovky.
Matematiku mám rád ako špenát.

Marek Orišenko
***   ***

Mám rada chémiu ako 500kg čokolády.
Mám rada aj biológiu sťa básnik písanie.
Som ranné vtáča, ale nulté hodiny ma ničia.
Ľúbim školskú knižnicu, tam nedostávam zimnicu.
Slepú mapu ovládam ako slepec farby. 

Saša Adamská
***   ***

Telesnú výchovu chcem ako 15 párov klobás.
Zo školy mám radosť ako rybár zo svojho úlovku. 
Jedáleň môžem ako štvordlaňový rezeň.
Prázdniny mám rád ako Boris Kollár ženy.
Školu mám rád ako staré tetky ohováranie.

Emil Luštiak
***   ***

Chémia, to predmet môj, užívam ho ako desať kôl. V 
budúcnosti ma to láka, môžem  byť chemikárka.  

Frederika Kicáková

Matematiku mam rád ako banány,  je to základné ovocie .
Biológiu mam rád ako ananás, pretože je sladký, ale jeho štruktúra mi celkom nevyhovuje.
Aplikovanú informatiku mám rád ako slivky, pretože majú dobrú chuť a veľmi veľké využitie.
Slovenčinu mám rád ako čerešne, síce majú kôstky, ale koláče sú z nich dobré.
Dejepis mám rád ako ríbezle, ovocie, ktoré cez jeho kyslosť má v sebe super chuť.
Angličtina je ako jablko, niekedy je kyslé, niekedy je sladké, ale je veľmi potrebné a zdravé.
Telesná výchova je ako melón, je sladký, vždy sa z neho človek teší, ale je to v podstate len voda.

Adam Miroslav Predanocy
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Otvorenie školského roka 20017/2018
Školské akcie vo fotkách

80. rokov organizovanej výučby v Podbrezovej
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Divadelné predstavenie

Legiovlak - Zvolen
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ZRUČNÝ MLADÝ HOREHRONEC 2017

Praktická časť
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Teoretická časť
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Zručný mladý Horehronec 2017 - vyhodnotenie
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Mikuláš
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Zaľúbený rozhovor (fiktívny)
1. Je pekné byť zaľúbeným, mať niekoho rád? V čom spočíva krása študentskej lásky?
Timea: Spočíva v tom, že môžeme tráviť 5 dní v týždni spolu a spolu sa vzdelávať. Nemusíme si plánovať, 
kde a kedy sa stretneme, keďže do školy musíme chodiť každý deň.
Richard: Trávime spolu veľa času, denne až 6 hodín, bola to láska na prvý pohľad.

2. Chceli ste niekedy spolu chodiť?
Timea: Nie, nechceli, kamarátstvo je niekedy viac ako vzťah. Ale človek 
nikdy nevie.
Richard: Áno.

3. Ako dlho by ste chceli spolu chodiť?
Timea: Takéto veci sa určiť nedajú. Ak sa má niečo stať, stane sa to bez 
ohľadu na to, ako dlho to bude trvať.
Richard: Do konca života.

4. Ako by ste vyjadrili svoju lásku k sebe navzájom?
Timea: Dopriala by som mu aj to posledné, svoj obed v škole, keď je hlad-
ný... :-)
Richard: Milujem ju, je pre mňa jedinečná a nedal by som ju za nič na svete. 
Škola nás dala dokopy, za čo som veľmi vďačný.

5. Ako utužilo štúdium na škole váš vzťah?
Timea: Strávili sme spolu kopu času, išli na množstvo výletov...
Richard: Radila mi na písomkách.

6. Radi by ste spolu plánovali spoločnú budúcnosť, alebo nad tým nerozmýšľate?
Timea: Ešte nad tým nerozmýšľame.
Richard: Rozmýšľam nad tým každý deň, no budeme o tom uvažovať hlavne po ukončení štúdia na strednej 
škole.

7. Ktoré predmety máte radi?
Timea: Mám rada všetky predmety, ale snáď najradšej mám UMK :-)
Richard: Najradšej mám prestávky, kedy sa môžem s Timkou baviť.

8. Ako trávite váš voľný čas po škole?
Timea: Po škole chodím na futbalové tréningy, čítam knihy, chodím von s kamarátmi a s Riškom.
Richard: Cez sezónu sa zameriavam väčšinou na tréningy a mimo sezóny na sezónnu prípravu, pretože futbal 
je celým mojím životom.

9. Už sa vám stalo, že niekto z vás toho druhého doučoval alebo mu pomáhal pri učení?
Timea: Áno, samozrejme, rada pomáham Rišovi s učením, aj keď 
ma s tým vkuse vytáča.
Richard: Bez Timy by som mal väčšie problémy so známkami.

10. Čo by ste odkázali čitateľom časopisu Lopejík?
Timea: Vzťah na strednej škole má množstvo výhod ale aj 
nevýhod. Trávite spolu priveľa času, možno aj viac, akoby bolo 
vhodné a žiarlite na toho druhého, pretože má v triede a v škole 
veľa kamarátov. Nuž, láska je láska, nedá sa jej odolať.
Richard: Majte sa radi, ľúbte sa a prajem vám, aby ste si všetci 
našli takú úžasnú babu, ako som si našiel ja.

Redakcia časopisu Lopejík ďakuje za rozhovor.
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Darovanie krvi

     Druhý októbrový týždeň prebiehala na našej škole materiálna zbierka pre opustené psíky z útulku Tuláčik v 
Brezne. Vďaka žiakom a učiteľom sa podarilo pre psíkov vyzbierať množstvo užitočných vecí, ako napríklad 
deky, krmivo, piškóty a čistiace prostriedky, ktoré sa im pred zimou veľmi zídu. Touto cestou sa chceme 
poďakovať všetkým, ktorí prispeli.
     Okrem zbierky sme psíkom pomohli aj inou formou. Strávili sme s nimi v útulku jedno doobedie. Ráno sme 
ich nakŕmili, poriadili im koterce a výbehy, potom sme niektorých z nich vzali na dlhú prechádzku. Tento deň 
v nás zanechal skvelý pocit, že sme mohli aspoň trochu týmto psíkom bez domova pomôcť.

Alenka Giertlová

Tuláčik



16

Lopejík
Lukáš Kubiš - majster SR v cyklokrose

iBobor
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Odovzdávanie notebookov prvákom
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Vianoce

Vonku sneh sa ligoce,
už k nám prídu Vianoce,
tešíme sa spoločne,
na darčeky vianočné.

Pod jedličkou samý darček, 
na jedličke malý zvonček,
v detskom oku radosť, smiech,
Štedrý večer nech je, nech.

L. Levík

Mráz ma začína štípať na mojich lícach,
cítim v srdci pokoj,
pomaly zapaľujeme oheň na našich sviecach,
tak neprežívaj nepokoj.

Zvonce už všade zvonia, 
všetko naokolo krásne vonia.
Po roku k nám prišli zas
Vianoce a lásky čas.

Vločka za vločkou z neba padá,
Ježiš dary s láskou rozdá,
aj keď nie sú dôležité dary,
len nech sa vám všetkým v novom roku darí.

V. Kološtová

Všetci vieme, čo sa blíži,
Vianočné sviatky sú tu zas.
Santa sa pod oknom plíži, 
a teší sa už každý z nás.

Deti píšu listy prianí,
na okná ich dávajú,
Ježiško im priania splní,
pokým deti spinkajú.

Nikto nevie koľkokrát,
bude môcť si niečo priať,
preto buďte šťastní za to,
keď ľudia majú v srdciach zlato.
Každého to poteší,
hneď sú všetci veselší,
nikto zrazu nie je sám,
veľkú radosť z toho mám.

Za oknom vločky padajú,
sneh prikryl celú krajinu,
letnú výzdobu už všetci skladajú,
a pripravujú sa už na zimu.

Tí čo boli celý rok,
dobrí ako anjelíci,
nájdu veľa darčekov,
a nie len uhlie v krabici.

Dúfam, že ste jeden z nich
a sviatky si užijete,
papučky a príjemný pocit v nich,
verím, že kopu srandy zažijete.

Šťastné a veselé Vianoce <3
A. Strenitzerová a Z. Strukanová

Škola to je dobrá vec,
povie každý nadšenec.
Školu tú mám rád,
učiteľ je kamarát.
Škola to je moja vášeň,
preto píšem tuto báseň.
D. Kováčik,  M. Orišenko

Celý rok sa učíme,
prichádzajú sviatky,
na Vianoce sa tešíme,
treba doniesť peniaze na oplátky.

Tak ako už zvykom býva,
Mikuláš sa nám stále skrýva,
aj keď my ho hľadáme.
Len cukríky nájdeme.

Píšem básničky s radosťou
aj pre malé detičky,
stali sa ich slabosťou,
balím na ne  mamičky.

A keď už sem sviatky prídu,
každý sa naň teší.
Dievčence do mesta idú
nakupovať peši.

Aj ten, kto nie je nábožný,
sviatky si vždy vychutná.
Navarí si šalát, kapra a aj šalát záložný.
S rodinou vzťahy urovná.

V tento čas by nikto 
nemal byť sám.
Mal by som navštíviť fitko,
keďže si koláče vychutnávam . 

A. Predanocy
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Škola je okej.
Keď nevieš, kde na školu, poď sem.
Učitelia, kuchárky, posilka,
je to dobrá idylka.

Je tu veľa odborov,
môžeš študovať aj za veľkou vodou.
Ostať nevzdelaný?
Ani náhodou.  

Zažiješ  tu aj muky,
keď na telesnej robíš kľuky.
E. Luštiak - M. Matúška (goofy)

Vianoce  sú pekné sviatky pokoja,
všetci máme plné bruchá z prejedania.
Na stole je kapor a iné dobroty,
uprostred sviečka a stromček oproti.
Nech vládne pohoda v dnešný deň sviatočný,
nech plný lásky je tento čas vianočný.

S. Adamská, F. Kicáková

A. Snopková: Podbrezová
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Vymieranie

     Pred mnohými rokmi sa vo svete rozšírila nákaza, ktorá vyzabí-
jala veľké množstvo ľudí, no zomierali len dospelí, žiadne dieťa nákaza 
nepostihla, alebo aspoň nezanechala žiadne viditeľné následky. Ako čas 
plynul, deti sa zoskupovali okolo niekoľkých dospelých, ktorí nejakým 
zázrakom prežili vymieranie.
Tieto zoskupenia sa začali nazývať „rodiny“. Dospelí začali deti 
vzdelávať, ale zároveň aj pripravovať na boj proti iným rodinám kvôli 
nedostatku jedla. Už nebolo nikoho, kto by ho vypestoval a doviezol do 
obchodu, alebo vám ho predal. K potrave sa dalo dostať buď krádežou 

inej rodine alebo vlastnoručným dopestovaním. Či už sa vaša rodina zameriavala na jedno, či 
druhé, boju ste sa nevyhli.
     Časom sa ukázali najmocnejšie rodiny a tie začali ovládať svet a podmaňovať si tie slabšie. 
Jednou z tých silnejších bola aj rodina sídliaca v Podbrezovej, bývalej hlavnej výrobni zbraní 
a inej bojovej techniky. Keď sa im podarilo obnoviť výrobu, získali obrovskú výhodu nad 
všetkými nepriateľmi. Pomocou svojej sily ale aj vedomostí, získaných od podmanených 
rodín, sa im darilo aj v pestovaní vlastných potravín a boli celkom sebestační a mierumilovní. 
Až do chvíle, kým na nich niekto nezaútočil. V takom prípade útok vrátili plnou silou a pod-
manili si danú rodinu.
     Keď však zomrela stará hlava rodiny, nastali problémy. Bol to vynikajúci stratég a pevnou 
rukou riadil celú rodinu. Po jeho smrti sa vynorili otázky: „Kto bude novou hlavou rodiny?“, 
„Kto sa postará o to, aby všetko fungovalo a každý robil, čo má?“. Nikto si za jeho života 
neuvedomil, aký na ňom vlastne boli závislí. Až v tomto momente sa ukázala ich nevedomosť 
a neskúsenosť, čo bolo príčinou toho, že väčšina z nich nezažila život pred apokalypsou a ne-
mali veľa vedomostí, ako by sa dala takáto situácia vyriešiť.
     Dohodli sa, že hlavou rodiny sa stane osoba, ktorá je najlepší stratég a zároveň sa dokáže 
postarať o celú rodinu. Usporiadala sa veľká súťaž, ktorej sa mohol zúčastniť každý. Princíp 
bol jednoduchý, musel vyhrať v šachu, ale nesmel mať príliš veľké straty. Pokiaľ vyhral, ale 
neostali skoro žiadne figúrky, v podstate prehral a nebol súci stáť sa hlavou rodiny. Takáto 
stratégia by totiž mala za následok veľké straty na strane rodiny s minimálnym účinkom na 
nepriateľa.
     Nakoniec ostali dvaja najlepší, ktorí nedokázali medzi sebou určiť víťaza. V každej hre 
skončili remízou. Keď sa zistilo, že títo dvaja geniálni stratégovia sú súrodenci, brat a sestra, 
dohodlo sa, že bude najlepšie, ak budú spolupracovať.
     Spoločne sa im darilo a rodina prosperovala. Z Podbrezovej sa postupne stalo hlavné 
mesto nového státu vytvoreného touto rodinou. Nikto sa geniálnym súrodencom nedokázal 
v stratégii vyrovnať. A preto neustále postupovali vpred. Postupom času život v rodine začal 
vyzerať, ako vo svete pred apokalypsou, a preto, keď už boj o prežitie nebol jedinou starosťou 
každého člena, rodiny začali skúmať okolnosti rozšírenia nákazy. Centrom výskumu sa stala 
bývala sokla v Podbrezovej. Počas rekonštrukcie našli vstup do podzemného laboratória, o 
ktorom nikde neboli žiadne záznamy, čo bolo dosť záhadné, pretože vo výrobni bola pod-
robná dokumentácia o fungovaní všetkých okolitých zariadení, patriacich do správy výrobne. 
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O tomto laboratóriu však nebola ani len zmienka.
     Po preskúmaní záznamov, čo našli v laboratóriu, zistili, že o tom mieste vedelo len pár 
najvyšších úradníkov, ale, čo bolo horšie, podľa záznamov sa tu pracovalo na jede, ktorý by 
sa mohol použiť vo vojne, ktorá bola v blízkej budúcnosti nevyhnutná z dôvodu nedostatku 
jedla na planéte. Jed mal zabiť všetkých, ktorí by sa s nim dostali do kontaktu, okrem detí. 
Problém bol, že nedokázali na jed vytvoriť protilátku, ak by sa im nakazili vlastní ľudia. Jed 
preto uskladnili s tým, že možno raz s pomocou pokročilých technológií sa im podarí vytvoriť 
protilátku a používať ho ako mocnú zbraň.
     Keď sa výskumníkom podarilo zistiť, že za koncom sveta stoji aktuálne najmocnejšia ro-
dina, nebolo to dobré a uvedomovali si, čo by to spôsobilo, keby sa táto informácia dostala na 
verejnosť. Preto si ich pár, čo tam boli, dohodlo, že to nikdy nikomu nepovedia a zničia všetky 
dôkazy o minulosti. Otázkou teraz bolo, aký majú robiť výskum, keďže príčinu konca sveta 
už vedeli, no nemohli to verejne povedať. Rozhodli sa začať pracovať na protilátke proti tomu 
jedu. Bolo to zrejme najlepšie možné riešenie, lebo deti, ktoré sa narodili pred apokalypsou 
a prežili ju, majú veľkú šancu že sa stanú prenášačmi nákazy a spôsobia ďalšie veľké vymie-
ranie. Mladá generácia, ktorá sa narodila až po apokalypse a nikdy sa s nákazou nestretla, 
nemala proti nej imunitu.
     Táto skupina vedcov naďalej pokračuje vo výskume dúfajúc, že zachránia svet pred ďalším 
vymieraním.

Peter Krella
Futsal - Okresné kolo 6.11.2017
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Ukážky GRAFITI tvorby našich žiakov - Demos (anonym)
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Memoriálu M. Zavarskej - Brezno

ZENIT
Naši študenti na krajskom kole 19. ročníka súťaže ZENIT v strojárstve. Dňa 29.11.2017 sa na SOŠ techniky 
a služieb v Brezne, konal 19. ročník súťaže ZENIT v strojárstve.
najlepšie umiestnenie dosiahli: J. Muránsky - 2. miesto; N. Pavelka - 3. miesto. Obaja v kategórii CNC.
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Vianočné priania

Už je ten čas,
snehové vločky padajú na nás.
Snehuliaci sa radujú,
Keď sa deti guľujú...
Šťastné a veselé Vianoce plné jedla Vám praje žiačka 
s vianočnou atmosférou.

E. Mičejová
***   ***

Tak a je to tu. Snáď najkrajšia časť roka. Vianoce. 
Deň, kedy je pokope celá rodina a deň, kedy sa všetci 
ľudia k sebe správajú lepšie. 
Vám, milí učitelia a žiaci, by som chcela popriať 
nádherné Vianočné sviatky plné pokoja, Božieho 
požehnania a radosti. Prežite ich po boku s tými 
najlepšími ľuďmi, ktorí Vám podarujú úsmev zadar-
mo, len tak, pretože sú Vianoce.

T. Libičová
***   ***

Všetkým pánom riaditeľom, učiteľom a pani 
učiteľkám, upratovačkám a správcom budov a v nep-

oslednom rade žiakom prajem tie najkrajšie Vianoce, 
bez stresu s úsmevom na tvári. Nech si nájdete pod 
stromčekom to, po čom ste veľmi túžili, najedli sa de-
likátneho jedla, no hlavne boli so svojou rodinou a 
užívali si Vianočnú náladu a pokoj. Nezabúdajme, že 
láska a pohoda je na Vianociach to najkrajšie, keď to 
máme, vážme si to. KRÁSNE VIANOCE! :)

A. Hošková
***   ***

Mikuláš tu včera bol,
sladkosti nám doniesol.
Teraz blíži sa Ježiško,
privítajme ho tíško.

Keď pôjdeme na polnočnú,
uvidíme hviezdu nočnú.
Potom sadnime si ku večeri,
a buďme ako gavalieri.
Požehnané vianočné sviatky praje: M. Koreň

Všade vonia ihličie a punč. Deti sa sánkujú, ľudia sa zabávajú. Vyzdobený stromček a pod ním darčeky. Áno, 
je čas vianočný. Preto prajem veselé prežitie Vianočných sviatkov a radostné prežitie Nového roku, aby ste 
vykročili tou správnou nohou, a hlavne veľa lásky a zdravia :)         J. Kubaliak

***   ***
Na Vianoce pokoj v duši, šťastie, ktoré nič neruší,
v novom roku veľa sily, by ste zdraví dlho žili. Požehnané sviatky Vám prajem v kruhu najbližších, v pokoji 
a radosti, bez starostí a bez zlosti.                                                     T. Tyčiaková

Vianočné sviatky v kruhu rodiny, s úsmevom na tvári. 
Prekrásne, nezabudnuteľné chvíle, na ktoré budete 
spomínať iba v dobrom. Želám Vám, aby tohtoročné 
Vianoce boli pre Vás niečím výnimočným, aby ste si 
užili chvíle so svojou rodinou. Želám Vám aj krásne 
prežitý Nový rok 2018. Nech všetky Vaše novoročné 
predsavzatia sa stanú skutočnými. 

E. Horňáková 

Ligotaj sa jedlička, sypem hviezdy z malíčka
ako nebo z čiernej misky Ježiškovi do kolísky.
A ostatným na líčka, ligotaj sa jedlička. 
Nech sa všetko ligoce, prajem krásne Vianoce. 

D. Grísniková

***   ***
Nech sa všetka starosť zruší, nech zavládne pokoj v 
duši. Čo bolelo, nech sa zhojí, čo tešilo, nech sa zdvo-
jí.Lásku šťastie, žiadne hádky, pohodu a krásne svi-
atky. Prajem vám príjemne a krásne sviatky v kruhu 
rodiny.                                                 A. Kubušová

Až vianočné zvony zazvonia,
ihličie Vám domov prevonia.
Zahoďte všetky trápenia a starosti,
užite si sviatky šťastia a radosti.

V. Krakovská
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Keď bielou krajinou rozoznie sa tichý hlas,
rozožnie drobné svetielka v každom z nás
a v kozube tíško praská drievko
o Vianociach vie už každé dietko.
Vážení obyvatelia Podbrezovej, milí 
študenti, deti,
v mene celého Súkromného gymnázia Železiarne Podbrezová 
by sme Vám chceli zaželať sviatky plné pohody, radosti a lásky, 
množstvo príjemných zážitkov, kopu darčekov pod stromčekom 
a dostatok entuziazmu do nového roka!            L. Daxnerová

Všetko najlepšie, prajeme Vám, 
nech teraz nikto nie je sám,
nech sa Vám splní všetko, čo si prajete
a poriadne sa spolu najete.
Všetko dobre počas celého roku 2018.

A. Bariak 

Nech Vám radosť žiari z očí celučičký rok a nech šťastie sprevádza Váš každodenný krok. Želám Vám šťastné 
a veselé Vianoce a všetko krásne v Novom roku, dobrých ľudí hneď po boku. Veľa šťastia, veľa zdravia, nech 
sa všetky plány daria. Praje Vám A. Kuvik

Milí občania Podbrezovej,
želám Vám veľa zdravia
nech sprevádza Vás aspoň trochu šťastia.
Želám Vám veľa lásky.
Rodičia, deti, súrodenci,
to je jedno, všetci sme takí istí.
Želám vám Božieho požehnania,
nech túto tuhú zimu prečkáte v teple,
vietor už v medzerách dverí šepce,
za chvíľu tu máme Vianoce,
želám Vám nech ich v kruhu rodinnom strávite.

P. Karaffa

Nech dnes najkrajší zaznie zvonu hlas, v deň, ktorý rozveselil Ježiško v každom z nás. Krásne Vianoce Vám, 
Podbrezovčanom,  chcem priať, aby mal človek človeka rád, aby jeden druhému viac šťastia prial, aby ten 
nový rok za to stál.

N. Dekrétová
Milí občania Podbrezovej,
veľa šťastia, zdravia Vám želám,
všetkým matkám, otcom aj ostatným.

Nech vás sprevádza Božie požehnanie.
Veľa lásky vám tiež prajem.

Nech tieto sviatky sú pre vás časom radosti.
A tiež časom spokojnosti.
                                  Praje P. Chriašteľ
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Interview

Roman Snopko - učiteľ Telesnej a športovej výchovy
1. Ako ste sa dostali k učiteľovaniu a k učiteľskej práci?
Už od detstva som športoval, na inú ako športovú školu som nechodil, najprv do atletickej športovej triedy na 

ZŠ, potom na športové gymnázium v BB a keďže som bol reprezentant ČSSR, 
dokonca som vlastnil niekoľko československých rekordov v atletických viac-
bojoch, nebolo ťažké sa rozhodnúť, čo chcem ďalej študovať. Rozhodol som sa 
pre FTVŠ na UK v Bratislave. Po skončení aktívnej kariéry som chcel pôsobiť 
ako tréner buď na športovej škole, alebo v inom športovom centre, napríklad v 
Dukle. Život to ale zariadil inak.

2. Máte radi predmet, ktorý učíte? Vyznajte sa nám z neho.
Samozrejme, že rád, inak by som to nerobil, aj keď v poslednom čase, som 
nadobudol určité pochybnosti o správnosti mojich krokov v minulosti... Ume-
lecký smer by bol pravdepodobne menej bolestivý, pretože hudba mi učarovala 
rovnako silno.

3. Je potrebné, aby žiaci aktívne praktizovali nejaký šport?
Neviem, čo myslíte pojmom aktívne. Som za to, aby rekreačne športovali, mali 
radosť z pohybu a športovaním si tak upevňovali zdravie. Toto sú vedecky ove-
rené fakty. Za takýto spôsob som všetkými desiatimi aj ja. No robiť šport na 
vrcholovej úrovni, ak by to bolo v mojich silách, tak to by som zakázal. Je to vo 
väčšine prípadov sebazničujúce, zdraviu škodlivé, má to viac handicapov ako 
benefít, v mnohých prípadoch je to podvod, reklama a špinavý biznis. Momen-

tálne zastávam skôr názor, aby sa decká venovali viac štúdiu ako športu. A tomu vrcholovému už vôbec nie. 

4. Pomohol Vám niekedy šport vysporiadať sa s niečím z reálneho života?
Ak myslíte s vyrovnávaním sa s ťažkými životnými situáciami, tak hovorí sa, že má takú moc, ale ja osobne o 
tom nie som na 100% presvedčený. S ťažkými životnými situáciami sa dokážu dobre vysporiadať aj obyčajní 
ľudia, nielen dobrí športovci. Myslím, že skôr záleží na osobnosti človeka, genetike a výchove.

5. Pomohla vám niekedy matematika v reálnom živote vysporiadať sa s niečím konkrétnym?
Jasné. Hoci som nebol najlepší v tomto predmete pod slnkom, dnes by som ho dal určite ako hlavný predmet 
na všetkých školách. Určite pred jazyky... pokračovať nebudem, nechcem si to rozhádzať pri kolegyniach, 
ktoré učia anglinu...xi. Poviem Vám to takto: človek by si mal vedieť zrátať niektoré veci v živote a bez tej 
matiky to jednoducho nejde.

6. Aký vzťah máte k umeniu a kultúre?
Prudko pozitívny. Ale som skôr za staré umenie, tomu modernému veľmi 
nerozumiem a myslím tým nielen hudobné, ale aj výtvarné umenie. Veľmi 
rád si vypočujem starých klasikov. Ale to súvisí s tým, že ja sám som už 
nie najmladší. Kolega o mne vyhlásil, že som učil už v období dinosaurov.

7. Ako ste sa dostali k hudbe? Bol to osud?
Osud? Neviem, ale skôr genetika, vlohy a veľká láska. Pochádzam z 
rodiny muzikantov. Prastarý otec hral na kontrabas, starý otec na husle, 
otec vyštudoval husle a akordeón.... Mňa za mladi očarila gitara a neskôr 
husličky. Tak nejak to bolo asi jasné. No a moje deti tiež hrajú. Pôvodne z 
donútenia, no dnes už sami od seba chodia do orchestra a chodia tam radi 
a veľmi sa tomu tešia a dnes sa smejú, keď im pripomeniem, že sa doma 
hádzali o zem, že do hudobky nechcú ísť.



Lopejík

27

8. Máte radi prácu so žiakmi?
Asi by ste očakávali odpoveď áno. Ale ako kedy. Podľa toho 
s kým, kedy a za akých okolností. Žiak je tiež len človek. 
Niektorí sú ako ľudia fantastickí, iní priemerní, niektorí ne-
príjemní. Nemám všetkých rovnako rád, ja mám dobrých 
ľudí radšej ako tých ostatných, a tak je to aj so žiakmi. Ja sa 
na nich pozerám ako na ľudí, nie ako na žiakov. Hoci moja 
povinnosť je venovať sa všetkým..., ale robím, čo môžem.

9. Čo vravíte na absolútny boom informačných a 
komunikačných technológií v súčasnom svete?
V tomto smere patrím k priemeru. Nie som úplný šimpanz, 
ale mladí sú určite niekde inde, ale dokážem prežiť. Inak mi 
to je jedno, nech si vyvíja kto chce, čo chce.

10. Ako budete tráviť sviatky pokoja a lásky?
Tak v tomto mám úplne jasno. Gauč, jedlo, pitie, ovládač 
od telky, spánok, občas žúrka, a mám pár akcií, kde pôjdem 
potešiť platiace obyvateľstvo svojou muzikou. Beda tomu, 
kto sa opováži mi to nejakým nevhodným spôsobom, na-
príklad športom, alebo iným nezmyslom, narušiť. 

11. Čo by ste odkázali čitateľom a čitateľkám časopisu 
Lopejík?
Aby si zachovali humor, nestrácali nádej, veriacim, nech si 
udržia vieru, neveriacim, nech veria hlavne sami sebe, trochu pokory, trochu zdravej drzosti a hlavne krásne 
sviatky a do nového roka čo najviac zdravia, šťastia a pohody.

Redakcia časopisu ďakuje za rozhovor,

V piatok 15.12. 2017 zvíťazili v regionálnom kole nad družstvom z 
Revúcej, čím si vybojovali postup na krajské kolo.

Basketbal chlapci - regionálne kolo, 15.12.2017
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Deň zdravej výživy
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Osvienčim - exkurzia

KABU - MASKY - HALLOWEEN
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L. Janíková: Z tvorby


