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Ty moja krásna Podbrezová

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.

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.
Stratila som pravú mienku o kráse,
prestala som veriť na 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 (SG ŽP, I.H)
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Milí čitatelia,

v školskom roku 2017/2018 sa vám dostáva 

do rúk druhé číslo časopisu Lopejík. Od vy-

dania 1. čísla sa toho na oboch školách udialo 

veľa, preto sa vám budeme snažiť priblížiť 

všetky výrazné deje a udalosti, ale aj pocity, 

myšlienky, priania, želania a tvorivé nálady 

žiakov SSOŠH a SG ŽP.

Chceli by sme sa poďakovať všetkým, ktorí 

sa na čísle podieľali či už technicky, redak-

torsky alebo svojou tvorbou a umeleckým 

prínosom.

Vítame vaše ďalšie nápady, príspevky, ume-

lecké diela ale aj kritiku a podnetné riešenia, 

ktoré náš spoločný časopis ešte viac zdoko-

nalia. S týmto všetkým sa s nami môžete 

podeliť na e-mailovej adrese:
lopejik.sgzp@gmail.com.

Redakcia sa teší na vaše ďalšie príspevky, na 

rozšírenie redakčnej rady a na všetko do-

bré, kreatívne a prínosné, ktoré prostred-

níctvom Lopejíka chcete zdieľať s veľkou 

komunitou študentov, ale aj so širokou 

verejnosťou, keďže náš časopis je voľne 

dostupný aj elektronicky na internetovej 

stránke školskej knižnice a oboch škôl.

Veľké poďakovanie patrí vedeniu oboch 

škôl a vedeniu Železiarní Podbrezová, pretože iba vďaka nim môže časopis Lopejík žiť, dýchať a vychádzať 

pravidelne.

Na záver by vám redakcia časopisu chcela popriať krásne leto, ktoré by bolo plné pozitívnych zážitkov a 

počas ktorého by sa vaša osobnosť rozvinula naplno a harmonicky.

Redakcia časopisu Lopejík
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     Päť národností, jeden týždeň, veľa skúseností. Vďaka projektu 
ERASMUS+ sme mali možnosť zapojiť sa do programu, ktorý 
nám ponúkol širokú škálu možností o učení a spoznávaní kultúry, 
národných tradíciách rozličných krajín, spoznaní nových ľudí a v 
neposlednom rade sme dostali aj možnosť vylepšiť si svoje zna-
losti v ruskom a anglickom jazyku. 
     Náš pobyt v Lotyšsku trval od 8.-14.4.2018, kedy sme sa 
udomácnili v druhom najväčšom meste Lotyšska, v Daugavpilse. 
Na projekte sa spolu s nami, Slovákmi, zúčastnili ďalšie 4 krajiny 
– Poľsko, Cyprus, Litva a domáci z Lotyšska. Medzinárodné stret-
nutie sa odohrávalo pod 

sloganom – „Efektívne učenie, lepšia budúcnosť“, počas ktorého sme 
sa naučili veľa nového aj o ekonómii a biznise v určitých krajinách. 
Vďaka tomu sme  spoznali ekonomickú situáciu vo svete. Dostali sme 
dobre typy na to, ako v budúcnosti lepšie podnikať.
     Zažili sme mnoho príjemných chvíľ v kruhu našich nových priateľov, 
rozšírili svoje obzory o Lotyšsku, dozvedeli sa o histórii mesta a, 
samozrejme, sme spoznali nepoznané. Podnikli sme dostatočné 
množstvo prechádzok po meste a okolitom prostredí. Videli sme veľa 
nádherných pamiatok. Posledný deň sme prežili v Rige, hlavnom 
meste Lotyšska,  kde sme absolvovali exkurziu po meste a následne v 
Motorovom múzeu. Tak sme sa rozlúčili s týždňovým pobytom v tejto 
krajine.
     Myslím si, že tento pobyt nám všetkým pomohol hlavne v 
komunikačných schopnostiach, no taktiež už v spomínaných ekonomických zdatnostiach a v neposlednom 
rade v spoznaní novej kultúry a v nájdení nových priateľstiev. Som veľmi rada, že sa naša škola do tohto pro-
jektu zapojila a vďaka tomu sme sa mohli zúčastniť tohto stretnutia.

Žiačky SGŽP 3.H triedy Veronika Nepšinská a Timea Krnáčová

ERASMUS +
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Erasmus - prezentácia na SG ŽP, 20.04.2018
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     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 pred-
stavenia v Dome kultúry, ktoré 
organizovali Železiarne Podbre-
zová. Na toto obdobie mam milé 
spomienky. Stretávala som sa 
tu s postavami 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 
súvisia 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

Z Podbrezovej do Paríža
       Voláme sa Mária a Zuzana Remeňové. 
Chceli by sme sa s Vami podeliť s našou 
veľkou radosťou, pretože už tretí rok je 
Podbrezová súčasťou našich životov. Sme 
žiačkami 3. ročníka Súkromného gymnázia 
Železiarne Podbrezová.
     Už veľmi dlho nám v hrudi bije biatlonistické srdce. Pretekáme za Športový klub Železiarne 
Podbrezová. Kvôli nominácii a postupe do Francúzskeho Grenoble sme úspešne absolvovali dva 
kvalifikačné preteky v Osrblí. Dňa 22.12.2017 sme sa zúčastnili rýchlostných pretekov, kde sme 

strieľali dvakrát po 5 nábojov a rýchlostných pretekov so štafetovou streľbou 
hneď na druhý deň (5 nábojov + 3 náhradné náboje pre prípad, že netrafíme terč).
     V rýchlostných pretekoch obsadila Mária Remeňová krásne 1. miesto a 
zanechala za sebou Michaelu Hubačovú z Vyhní. Na 3. mieste skončila Zuzana 
Remeňová.
     V rýchlostných pretekoch so štafetovou streľbou sa Zu-
zana umiestnila na bronzovej priečke a Mária skončila hneď 
za ňou.

     V celkovom hodnotení obsadila Mária fantastické 1. miesto a Zuzana skončila 
na peknom 3. mieste. Takto sme postúpili na Medzinárodné školské majstrov-
stvá ISF alias Zimnú gymnaziádu, ktorá sa uskutočnila 5. – 10. februára 2018 
v Grenobli vo Francúzsku. Chceli by sme sa poďakovať najmä nášmu trénerovi 
P. Kazárovi.

Mária a Zuzana Remeňové
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     Bývam v obci Podbrezová. Zaujímavosťou je, že ju prezývajú Železná obec, 
pretože tu sú Železiarne Podbrezová. Je dosť veľká na to, aby sme ju nazývali dedi-
na, pretože tu žije toľko ľudí ako v malom meste, no v dosť malom meste. Je nás tu 
asi štyritisícdeväťsto. Ďalšou zaujímavosťou je, že sme jediná obec v prvej futbalovej 
lige. Podbrezová má vlastný štadión, kúpalisko, školy, poštu, banku a mnoho ďalšieho. 
Je rozdelená na šesť častí: Podbrezová, Lopej, Skalica, Podkostol, Štiavnička, Chvati-
mech. Erb obce je breza, nad ktorou je šesť hviezd ako šesť častí Podbrezovej, a tá breza 
znamená, že v minulosti sa volala Brezová. Cez Podbrezovú preteká rieka Hron. Má aj autobusovú a vlakovú 
stanicu.
     Hrejivé slniečko sa pomaly hneď zrána odráža od okien domov v Podbrezovej a od trávy na lúke Podko-
stolom. Deň čo deň chodím na ryby na neďalekú priehradu, 
ktorá tiež patrí Podbrezovej. Slniečko sa krásne odráža od 
vody, no, bohužiaľ, sa odráža priamo do očí. Keď slnko za-
padá, hrávame futbal.
     Prišla jar a s ňou konečne trošku tepla. všetko začalo 
kvitnúť, stromy pučať, vtáčiky spievať.

N. Spišiak

Súčasnosť
     Žijeme v 21. storočí, v modernej dobe. Poznáme veľa 
vecí, o ktorých naši predkovia ani nesnívali. No napriek tomu 
máme stále menej času na podstatné veci. Prečo je tomu tak? 
Ako nám výdobytky modernej doby pomáhajú? Ako nám 
škodia? Žije sa nám lepšie, máme hodnotnejšie zdravie?
     Ráno mi začne zvoniť budík z mobilu. Keď vstanem, 
uvarím si vodu na čaj v rýchlovarnej kanvici a v mikrovlnke 
si prihrejem raňajky. Pritom si pozerám na internete nové 
správy a kontrolujem emaily. Všetko to mi uľahčuje život. 
Nemusím najskôr rozkúriť v peci, aby som si zohrial vodu 
a urobil raňajky ako moji predkovia. Nemusím ísť kúpiť 
noviny do stánku, ani ísť ďaleko za kamarátmi, aby som sa s 
nimi mohol porozprávať.
      Niekedy sa nestihnem porozprávať ani s rodičmi a mojimi súrodencami. Pritom ich mám rovno pod no-
som. Nemusím za nimi ďaleko chodiť, veď s nimi bývam. A keď si aj na seba nájdeme trochu času, nemáme 
sa veľmi o čom porozprávať! Nemáme medzi sebou žiadny osobný vzťah. Rozmýšľam nad tým, prečo s nimi 
neviem komunikovať. No, pravdepodobne, to bude tým, že som sa naučil komunikovať cez internet.
     Cez internet si často človek píše o nezmyselných veciach, píšeme väčšinou to, čo by sme sa pri osobnom 
rozhovore nikdy neodvážili povedať. Môžeme si vymýšľať, klamať, len aby sme vyzerali čo najlepšie pred 
tým druhým.
     Moderná technika môže byť niekedy naším dobrým pomocníkom, no môže nám aj škodiť, a preto treba 
zachovať vyrovnanosť, preto by mal internet ostať len našim pomocníkom.

 J. Havaš
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Školské akcie vo fotografiách

Den narcisov, 13.04.2018

Den Zeme, 27.4.2018
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Extrémizmus v SSOŠH!, 27.4.2018

ŠOK! Extrémizmus v SSOŠH!
     Všetci ste určite pri prečítaní titulky zmeraveli alebo ostali rozčúlení. Nebojte sa. V SSOŠH sa v pia-
tok 27.04.2018 extrémizmus vyskytol, ale iba v priestoroch klubovne, kde mali žiaci II.A a II.B odbornú 
prednášku pod vedením JUDr. Novodomcovej.
     Prednáška bola zameraná na viacero foriem vyhroteného prejavovania sa jednotlivcov a skupín voči 
spoločnosti, taktiež nazývaný aj extrémizmus. Po odprezentovaní týchto foriem a skutočných tragických 
príbehov, ktoré sa stali v 90-tych rokoch na Slovensku, ostali trošku žiaci zhrození. Zistili, že nielen vizuál-
nou propagáciou je možné si všimnúť extrémistov, ale aj niektorými symbolmi a dokonca aj hudbou, ktorú 
počúvajú. V súčasnej dobe o intolerancii týchto ľudí ku spoločnosti sa vieme dostať ku viacerým zdrojom, 
ktoré nám poskytujú informácie zo širokej škály. 
     Po konci prednášky mali žiaci priestor na besedu, ktorá bola spojená so zakázanými a povolenými symbol-
mi a názvami na Slovensku. Pevne verím, že žiaci si odniesli veľa nových informácii o stále aktuálnej téme, 
ktorá na Slovensku nie je tak veľmi rozšírená ako v okolitých krajinách.         Ing. Zuzana Bandošová 
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Mladý tvorca 2018
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Aj štvrté miesto z Majstrovstiev Slovenska v CNC frézovaní je úspechom.
Napriek vynaloženému úsiliu sme medailu nezískali.

     Po výborne zvládnutej minuloročnej kvalifikácií sme sa zúčastnili Majstrovstiev Slovenskej republiky v 
CNC programovaní. Zástupcom našej SSOŠ hutníckej Železiarne Podbre-
zová bol Dávid Pompura, žiak II. ročníka v odbore Mechanik mechatronik. 
Najúspešnejší mladí programátori sa stretli v priamom súboji 25. – 27. aprí-
la 2018 v priestoroch nitrianskeho Výstaviska, ako súčasť Veľtrhu práce 
European Job Days 2018 a súčasne aj prezentácie činnosti stredných od-
borných škôl Mladý tvorca.
     Týždeň pred samotnou súťažou sme sa na tréningu v Dubnici nad Váhom 
mali možnosť zoznámiť a vyskúšať si funkcie a parametre frézovačky 
EMCO MILL 260. Keďže na našej škole máme k dispozícií podstatne 
menšiu frézovačku EMCO MILL 55, tak možnosť tréningu sme sa snažili maximálne využiť. Potom prišiel 
priestor na dolaďovanie detailov pre nastavenie nulového bodu, parametrov rýchlosti otáčok a posuvov nástro-
jov ako aj určenie stratégie na samotnú súťaž. 
     Samotná súťaž sa tešila veľkému záujmu odbornej aj laickej verejnosti. Súťažné výkresy tvorili renomo-
vaní experti z Rakúska, odpečatili ich až pri otvorení súťaže. Náš zástupca Dávid, mal rovnako ako všetci 
ostatní súťažiaci k dispozícií 4 hodiny, počas ktorých si musel poradiť s nastavením CNC frézovačky (zamera-
nie nulového bodu, osadenie nástrojov, nastavenie parametrov a dĺžkových korekcií pre jednotlivé nástroje), 
prečítať si výkres, vypočítať tolerované odchýlky rozmerov, určiť poradie pracovných operácií, vytvoriť dva 
hlavné a štyri podprogramy, na základe ktorých reálne vyhotovil súčiastku. Situáciu sťažovalo mimoriadne 
rušné prostredie, ale najmä nedostatok času. 
     Dávid Pompura sa však s neľahkými úlohami popasoval najlepšie, ako vedel a získal štvrté miesto na 
Majstrovstvách Slovenska v CNC frézovaní. Okrem rešpektu a uznania si vybojoval vecné ceny. Zásluhou 
umiestnenia v prvej trojici sme získali pre školu softvér, ktorý nám umožní kvalitne pripravovať ďalších, 
verím že rovnako úspešných žiakov. Za úspech považujem, že sa do finálovej osmičky dokázal prebojovať 
z kvalifikácie, ktorej sa zúčastnilo 28 škôl. Všetkým, ktorí sme sa podieľali na jeho príprave, urobil svojím 
umiestnením Dávid radosť. Prajeme mu, aby v programovaní naďalej napredoval.

Ing. Miroslav Hruška
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Floorball - dievčatá - regionálne kolo, 23.1.2018

Stolný tenis - dievčatá - krajské kolo, 6.2.2018
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Dňa 6.2.2018 sme sa so žiakmi SSOŠH ŽP zúčastnili „Okresného kola vo volejbale žiakov SŠ“. Za účasti 
štyroch družstiev si chlapci vybojovali druhé miesto. Priebeh turnaja bol napínavý až do posledného 
bodíku. Prvý aj druhý zápas vyhrali 2:0 na sety.
Tretí zápas hrali proti HA Brezno, ktorý prehrali 0:2. Sklamanie z poslednej prehry bolo o to väčšie, 
že im zabránila postup do vyššej súťaže. Aj druhé miesto je pekné. Ďakujeme za reprezentáciu školy.

Beseda s policajtkou
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Teplákový deň

Talentové prijímacie skúšky
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Môj idol
     Mojím idolom je samozrejme moja mama. Prečo práve ona? Obdivujem 
svoju mamu takmer vo všetkom. Asi najviac zo všetkého milujem jej flegma-
tizmus. Neviem, prečo si myslím, že sa moja mama riadi heslom: „Problém, 
ktorý neriešiš nie je problém.” Obdivujem ju už len preto, že zvláda byť mamou. 
Sama sa niekedy pozastavujem nad svojím správaním. Čudujem sa, že ona to 
zvláda na jednotku. Moja mama je typický realista, ničomu, čo sa nedá dokázať 
alebo ukázať, neverí. ˝Mama˝ toto slovo počuje asi miliónkrát za deň, no stále 
mi naň odpovie. Podľa tohto súdim, že jedna z najsilnejších vlastností mojej mamy je jej trpezlivosť, 

pretože ju má fakt neskutočne veľkú. Ja na jej mieste už vybuchnem. 
     Verím a viem, že napriek tomu všetko, čo robí, robí s láskou. S láskou k 
nám deťom. Možno, že keď počujete slovo idol, predstavíte si tie najväčšie 
hviezdy Ameriky, všetkých možných spevákov, hercov, umelcov a podobne. 
No ja stále za týmto slovom budem vidieť tvár mojej mamy. Je to pre mňa 
vzácny človek a hlavne je to človek, ktorý mi umožnil byť tu, zažívať pekné 
aj nepekné chvíle a žiť.

     Dala mi život a už len preto sa stáva niekým. Niekým, kto vždy mal, má a aj bude mať to najvyššie 
postavenie v mojom rebríčku dôležitých ľudí v mojom živote. 

Natália Mušuková
Lyžiarsky výcvik
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Rozhovor s Luckou Janíkovou

1. Lucka, kedy si sa prvýkrát dostala do kontaktu s umením?
Prvýkrát som sa dostala k umenie v škôlke. Už tam si učiteľka všimla, že ma to baví a 
mám talent. Bola som sa s rodičmi prihlásiť do výtvarnej školy a aj na môj nízky vek ma 
prekvapujúco zobrali. 

2. Čo si myslíš o budúcom svete umenia a informačných technológií?
Podľa mňa spojiť sa to určite dá, aj to v súčasnosti funguje. Bude sa to určite rozvíjať, ale 
ja preferujem kreslenie vlastnou rukou, technológie všetko zjednodušujú.

3. Ako dlho sa už venuješ kresbe a maľbe – výtvarnému umeniu?
Ja sa umeniu venujem už od mojich  6-tich rokov. Po 8-ich rokoch, čo som chodila do výtvarnej školy, som 
robila absolventské skúšky a zamerala som sa hlavne na portréty, čo ma najviac bavilo, aj baví a buď na reali-
stické alebo abstraktné.

4. Venuješ sa aktívne aj iným druhom umenia a umeleckej činnosti?
Aktívne sa venujem tancu, ale prerušila som to kvôli zraneniu. Venovala som sa aj spevu a hre na gitare.

5. Na akú vysokú školu sa chystáš po skončení strednej školy?
O vysokej škole ešte premýšľam, ale pravdepodobne pôjdem na ekonomickú fakultu.

6. Čím by si chcela byť v dospelosti?
V dospelosti, no nad tým ešte nejak nerozmýšľam, beriem to všetko tak, že ako má byť, bude. Ešte nič také 
neplánujem. Ale chcela by som, aby ľudia o mne vedeli a je mi jedno, v akom odbore to bude, či umenie alebo 
šport.

7. Aký vzťah máš k SG ŽP? Dokázali Železiarne Podbrezová vytvoriť kvalitné podmienky štúdia?
SGŽP škola sa mi páči. Som rada, že študujem na tejto škole. Učitelia sú sympatickí a tolerantní k žiakom. 
Môj triedny je fajn, mám s ním dobrý vzťah a s ostatnými učiteľmi tiež. Na škole mi nič neprekáža, len máme 
veľa učenia, ale na ktorej strednej škole je toho málo :)

8. Máš svoje nesplnené sny?
Moje sny sú dakedy až veľmi ružové a nie je ich málo. Jeden 
z nich je venovať sa umeniu aj športu naraz. Keby sa to dalo, 
chcela by som sa  tým aj živiť, ale umelcov a športovcov je 
veľa a ťažko sa dá s tým uplatniť.

9. Aký máš vzťah k športu?
K športu mám veľmi  dobrý vzťah. Už od malička som bola 
vedená k športu konkrétne k biatlonu. Biatlon som robila 
rada a možno hlavne preto, že sa mi v ňom veľmi darilo. 
Venovala som sa tomu 6 rokov a zažila som veľa úspechov. 
Potom som sa začala zaujímať o spev a hru na gitare, nedalo 
sa to všetko stíhať, tak som musela niečo vypustiť a bol to 
biatlon  a doteraz to ľutujem. Ale športu som sa neprestala 
venovať. Na základnej škole som hrávala florbal a neskôr 
som sa prihlásila na tanec.

10. Čo by si odkázala čitateľom Lopejíka?
Čitateľom by som odkázala len to, nech sa venujú tomu, 
čo ich baví a napĺňa, aj keď to nemá budúcnosť. Robiť, čo 
vás napĺňa a robí šťastnými je dôležité a nebáť sa ukázať a 
prejaviť svoj talent pred všetkými.

Redakcia časopisu Lopejík ďakuje Lucke za rozhovor. - red -



Lopejík

17



18

Lopejík

Rozkvitnutá lúka plná kvetov, 
najkrajší svet zo všetkých svetov.
Najradšej mám na jari, keď rozkvitnú púpavy.
Slnko ako slnečnica opáli nám všetkým líca.
Na jar, keď sa stopia ľady, vetrík zimu odnesie.
Vtáčiky nám začnú spievať, slnko úsmev prinesie.
Zelená už všade srší, miesto snehu, dáždik prší.
Roztopený snehuliak, premenil sa na oblak. 

S. Adamská, A. Snopková

Keď sa rodí jar
Keď sa rodí jar
v podobe zelenej
lúky roztopenej
a sneh mizne

Medveď sa budí
vtáctvo spieva vinše
Jar pomaly vchádza
nebude to klišé

Cítite to teplo?
Krv začína prúdiť
Nie je čo posúdiť
vody všade jesto.
Jar vyzerá silná
a Veľká noc
       uteká nám
          rýchlo na pomoc

Zima ticho smúti
v noci závoj skryla
Už bolo na čase
vraví lesná víla.

J. Dolinský

Jar k nám slnko prinesie
Jar k nám slnko prinesie
zimu nám zas vetrík odnesie
Vyrástli dve snežienky
v snehu stoja po členky
Ako včely bzučia
tak nám stromy pučia.
Dni sú dlhšie
dá sa hrať
Poďme že tu jar
          riadne privítať.

M. Kubaško

Umorená pani zima
Umorená pani zima
zložila sa k spánku
na jej miesto nastúpila
jar v sprievode vánku
Privolala teplé slnko
lastovičky z diaľky
pohodila kvety na zem
a pod kríčky fialky.

Zaobliekla lesy
                       háje
vtákom dala noty
slávik jej hneď pohotovo
novú pieseň nôti
Tešíme sa
     že si prišla
milá, krásna pani
teplo, radosť doniesla si
vitaj medzi nami.

Z. Strukanová, E. Luštiak

JARNÉ PRELÚDIUM

Kresby: A. Snopková
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Veľkonoční zajkovia.

     Všetko u nás doma sa ligotalo, a 

voňalo po jarnom upratovaní. Všade 

bolo cítiť čistiace prostriedky, každý 

predmet v dome bol vyutieraný a 

položený na svojom mieste. Vyriadené  

boli aj také kúty, o ktorých som ani 

nechýroval a všetko žiarilo čistotou.

     Na každej poličke, na stolíku, na 

dverách  boli veľkonočné ozdoby. Na 

poličke zajačik so zajačicou s veľkými 

klobúkmi na hlavách, na stolíku v 

košíku farebné vajíčka, na dverách 

veľkonočný veniec so stuhami a vo 

váze na zemi pod oknom vyzdobené 

bahniatka.

     Táto výzdoba bola nachystaná k 

sviatku Veľkej noci. Zostávala už len 

jedna noc.

     A všetku túto nádheru ešte dopĺňali 

čokoládové zajačiky. Bolo ich veľa a 

boli všade. Boli malí, veľkí, z mliečnej alebo horkej čokolády. Kde som sa len pozrel, všade boli 

zajačiky. Aj v kúpeľni som niekoľkých videl.

     Obzeral som sa okolo seba a všetky tie zajačie oči sa pozerali na mňa. Neklipkali očami, len bez 

pohnutia na mňa hľadeli. Sledovali každý môj pohyb. Začali schádzať zo svojich miest. Niektorým sa 

skokom z police a zo stola odlomilo ucho alebo noha, ale to ich nezastavilo. Niektoré zajace naplnené 

likérom začali krvácať, z niektorých vypadávali cukríky a zanechávali za sebou čokoládové stopy. 

Tlačili ma stále viac do kúta, načahovali ku mne svoje čokoládové ručičky, cítil som ich lepkavý do-

tyk. A stále mi pozerali do očí. Učupený v kúte som si zakryl tvár a strašne som začal kričal a plakať.

     A to ma asi zobudilo. Otvoril som oči. Všetko vyzeralo ako predtým, dom žiaril čistotou a všade 

bola veľkonočná výzdoba. Uľavilo sa mi, že som nezbadal ani jedného čokoládového zajaca. Ale jedno 

viem, že pri plnení svojich chlapských povinností s korbáčom si sladkú odmenu v tvare zajačika asi 

radšej domov nezoberiem.                                                                                                    F. Sršeň
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Deň otvorených dverí
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SOČ- školské kolo



Lopejík

23

SOČ- Lučenec
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      Po úspešných kvalifikačných bojoch prišiel konečne 
dlhoočakávaný deň odchodu, smer Izrael – Rishon 
Le Zion, krásne prímorské mesto, dejisko Majstrov-

stiev sveta školských mužstiev vo futsale. Veľmi sme 
sa tešili na každý jeden deň, na každý jeden súboj o 
čo najlepšie umiestnenie nášho SG ŽP na tomto vr-
cholnom športovom podujatí.  Turnaja sa zúčastnilo 
15 krajín, ktoré uspeli vo svojich národných kvali-
fikáciách. Žreb nám do našej skupiny prisúdil Ho-
landsko, Maďarsko a domáci Izrael. Zo štvrťfinále  
postupovali prvé dva tímy z každej skupiny a samo-
zrejme veľmi sme túžili prebojovať sa čo najďalej. 
Cesta bolo únavná.
     Zraz sme mali v Bratislave, skoro ráno - 3.00 
hod, presun nočnou MHD na Mlynské Nivy – au-
tobusová zastávka, odkiaľ už išla spoločná výprava 
SVK - vedenie SAŠŠ a my na letisko do Schwechatu. 
Odlet o 7.00 do Tel Aviv s medzipristátím v Istanbule. 
Obidva lety boli v pohode. Čakalo nás krásne a búr-

livé privítanie našej 
výpravy na letisku. 
Bezproblémový pre-
sun z letiska v Tel 
Avive do mestečka 
Rishon Le Zion, do 
hotela LEONARDO 
PLAZA. Akreditácia, 
ubytovanie a prvá 
porada – organizačné 
pokyny k pobytu, 
turnaju a programu. 
Fantastická organizá-
cia. Úžasná večera vo 
forme rautu. Konečne 
spánok, pretože sme 

sa noc predtým veľmi nevyspali. Prvý súťažný deň – 
streda - 14.3.2018. Super raňajky, opäť švédske stoly, 

príprava na zápas a presun do dejiska šampionátu, do 
nádhernej športovej haly, kde sme odohrali náš prvý 
zápas proti Maďarsku.
     Pred našim zápasom sme si ešte pozreli stretnutie 
dievčat z Brazílie proti Belgicku, niektoré Brazílčanky 
by sa presadili aj v chlapčenskom futsale. Zodpoved-
ná príprava a rozcvička na náš prvý zápas. Nádherný 
vstup do turnaja a víťazstvo proti Maďarsku 6:2. Bol 
to veľmi ťažký zápas, v ktorom sme sa dlho neve-
deli presadiť. Chlapcom sa podarilo trafiť súperovu 
tyčku 7x, mali sme prevahu, tlačili sme sa do brány, 
no súper húževnato odolával.  Ujali sme sa vedenia 
1:0, no Maďari zakrátko po našej chybe v obrane 
vyrovnali. Každý jeden gól sa rodil ťažko, chalani 
víťazstvo úžasne vydreli. Krásne oslavy v šatni a 
obrovská radosť z nášho prvého víťazstva. Presun  
na otvárací ceremoniál plný radosti a šťastia. Večer 
sme sa dozvedeli, že Holandská výprava, ktorá mala 
byť našim najbližším súperom sa odhlásila z turnaja, 
pretože ako jediná nesplnila predpísané podmienky. 
Nasledujúci deň sme si naordinovali namiesto zápasu 
proti Holanďanom krátky tréning a potom trošku 
kultúry - návšteva múzea. Po tréningu sme si pozorne  
pozreli hru svojho najbližšieho súpera – Izraelu. 
     Náš druhý zápasový deň – piatok - 16.3.2018. 
Ráno všetci v dobrej nálade, po raňajkách presun do 
tretej športovej haly na posledný zápas v skupine. Per-
fektná predzápasová príprava, analýza našej i súpe-
rovej hry, dobrá rozcvička a naordinovanie účinnej 
stratégie a taktiky - to sú veci, ktoré mal na starosti 
Ivko Klusaček, ktorý si svoju prácu vykonával ako 
vždy pred každým zápasom úplne dokonale. Fantas-
tické vedenie chlapcov pred aj počas zápasu. Vďaka 
zriaďovateľovi, že umožnil  jeho účasť a finančne vy-
kryl náklady spojené s jeho pobytom, pretože bez jeho 
odborného servisu by sme len ťažko mohli pomýšľať 
nad výraznejším športovým úspechom.  Bohužiaľ,  
ani výborná Ivkova robota nepomohla v zápase proti 
veľmi silnému domácemu tímu. Prehrali sme 6:2, 
aj keď polčas skončil nerozhodne 1:1 a, dokonca, 
v úvode druhého polčasu sme sa ujali vedenia 2:1. 
Mali sme navrch, boli sme aktívnejší a lepší, no naše 
obrovské chyby súpera vrátili do hry a Izraelčanom sa 
podarilo vyrovnať na 2:2 a pri našej výhode, keď sme 
kopali roh, nám dokázali streliť tretí gól. Všetky sily 
sme vrhli do útoku, čo sa vypomstilo a v poslednej 
minúte sme dostali ešte 3 góly. Ďalší súper bol víťaz 
svojej skupiny - Francúzsko a ľahké to určite nebolo, 
pretože Francúzi postúpili z prvého miesta, keď pora-
zili všetkých doterajších svojich súperov. Čínu, Izrael 
1 aj Belgicko.

Naši futsalisti na Školských majstrovstvách sveta
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Konečná tabuľka našej skupiny:

     Holandsko prehralo kontumačne všetky zápasy, pretože nesplnilo podmienky turnaja.
     Izrael ako usporiadateľská krajina mala právo postaviť do turnaja dve mužstvá.
    Sobota  - 17.3.2018 - futsal mal voľno, usporiadateľ nám všetkým na veľkú radosť naplánoval výlet do 
Jeruzalema. Večer na nás čakal kultúrny program – „Večer národov.“ S chlapcami sme mali v pláne spoločne 
niečo zaspievať. Chalani spev trénovali každú cestu na zápasy v autobuse.
     Veľmi dôležitý štvrťfinálový zápas proti naozaj silnému Francúzsku sme odohrali v nedeľu 18.3. Aj keď 

sme robili, čo sme mohli, chalani bojovali, ako najlepšie vedeli,  no na Francúzov to podľa predpokladov 
nestačilo. Majú vskutku neskutočne silný tím a od úvodu sme prehrávali 1:0. Ešte do polčasu sa nám podarilo 
vyrovnať, keď brankár Riško Ludha poslal dlhú loptu z našej brány rovno na hlavu nášho hráča  Adama 
Matalíka a ten prekvapil francúzskeho brankára - 1:1.  Bohužiaľ sme pokazili záver polčasu.  20 sekúnd do 
jeho konca sme  kopali štandardku, ale lopta sa odrazila k Francúzom, a tí z protiútoku dali na 2:1. V druhom 
polčase sa prejavila súperova kvalita, góly na našom konte pribúdali a my sme už len na konci kozmeticky 
upravili strelou Mikuláša Bakaľu, dnes nášho najlepšieho hráča, spolu s Rišom Ludhom na konečných 5:2. 
Museli sme teda Francúzom zagratulovať k postupu a nám ostáva bojovať ďalej o umiestnenie medzi 5.-8. 
miestom. Chlapci boli po zápase veľmi nešťastní, nikomu nebolo do reči, boli slzičky na krajíčku, sem tam 
aj nespisovné slovo - dve padlo, pretože chlapci veľmi túžili po víťazstve, bojovali, dreli, vedeli, že rodiny, 
priatelia, spolužiaci doma, učitelia v škole - celá škola sleduje ich účinkovanie na týchto Školských majstrov-
stvách sveta, no jednoducho lepšie to nešlo. Možno po čase im dôjde, že sa nemajú za čo hanbiť, že všetci sme 
na nich hrdí.
     Celkovo 8.deň – pondelok - 19.3. a nás čakali súboje o 5. – 8. priečku. Najprv proti Turkom a, keďže sme 
prehrali, tak o 7. miesto proti Talianom. Aj keď sme túžili bojovať o lepšie umiestnenie, Turci nám to jedno-
ducho nedovolili a zdolali nás 7:3. Nie dobre sme vstúpili do zápasu a už v 5 minúte bolo 3:0 pre Turkov. Síce 
sa nám podarilo znížiť na 3:2, no druhý polčas nám turecký súper opäť ušiel. Veľmi sme túžili rozlúčiť sa s 
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týmto krásnym turnajom víťazstvom. Viem, že chalani zahrali, ako najlepšie vedeli a 
poctivo, tak ako doteraz,  predviedli na ihrisku všetky svoje schopnosti a odovzdali 
aj posledné sily, no nestačili sme ani na Talianov.
     Naše konečné umiestnenie na Školských majstrovstvách sveta vo futsale je 8.mies-
to. Napriek tomu, že sme Taliansku podľahli 3:1, nemusíme odchádzať domov smut-
ní a sklamaní. Aj keď naša túžba siahala trochu vyššie, treba uznať, že naše posta-
venie v konečnej tabuľke pravdivo a reálne ukazuje na skutočnú kvalitu všetkých 
zúčastnených krajín. Finále bolo dôstojnou bodkou, chlapci z Brazílie zvíťazili 
nad Chorvátskom vysoko 10:0. Aj v dievčenskej kategórii sa vo finále radovali 
Brazílčanky, ktoré porazili Turkyne. To, čo predvádzali chlapci z Brazílie, bolo a asi 
navždy zostane pre nás ostatných len niečo, čo je nedostihnuteľné  a rozprávkové,  
fantastický futsal. Bol to  jeden nádherný 
športový sviatok, ktorý Izraelskí organi-

zátori zvládli na tej najvyššej úrovni po každej stránke. Či už po 
stránke organizačnej, kultúrnej, športovej, spoločenskej to bolo 
podujatie svetovej úrovne.
     Domov sme sa vrátili s nádhernými zážitkami, novými  
skúsenosťami a priateľstvami. Cesta prebehla bez väčších problé-
mov, let bol hladký. Všetci sme docestovali v poriadku a zdraví, 
šťastní, bohatí na zážitky a skúsenosti!
     
Čo dodať na záver? Ďakujeme, Izrael!

Roman Snopko

Radoslav Čief: Keď sme vyhrali majstrovstvá Sloven-
ska vo futsale, čakalo niečo väčšie, a to majstrovstvá 
sveta v Izraeli. Spoznali sme nových ľudí a priateľov, 
no najviac sme si rozumeli s Talianmi, s ktorými sme 
trávili náš voľný čas. Taktiež sme boli na výlete v Je-
ruzaleme. Celkovo bol šampionát veľmi dobre organ-

izovaný a nevyskytli sa žiadne prob-
lémy. Najhoršie chvíle prišli, keď sme 
odchádzali domov. Každému vyšla 
slza a všetci sme tam chceli ešte ostať. 
Chcel by som poďakovať hlavne 
spoluhráčom, trénerovi a učiteľovi 
Snopkovi, taktiež aj vedeniu školy za 

tento najkrajší zážitok v živote. Spomienky a zážitky 
odtiaľ nám nikto nezoberie.

***   ***   ***
Lukáš Jagerčík: Spoznal som novú kultúru, jedlo, 
ľudí a samozrejme krajinu. Strava bola na slušnej 

úrovni dalo sa vybrať tak ako keby 
sme mali európske jedlá. Domáci 
boli veľmi priateľskí. Rozprávali 
sme sa aj s inými národnosťami, čo 
nám pomohlo zlepšiť sa v angličtine. 
Zišli sme sa super partia. Držali sme 
silno pri sebe. Zážitok mám na celý 

život. Len škoda, že sme tam neboli dlhšie. Ďakujem 
mojim spoluhráčom, ktorí mi tento zážitok dopriali.

Adam Matalík: Bol to jeden z najkrajších zážitkov 
v mojom živote. Už na letisku nás 
čakal sprievod, ktorý nás aj obdaro-
val plagátom so slovenskou tema-
tikou. Cestou na hotel sme neve-
deli odlepiť oči od okien. Nádherné 
mesto, kde sa stále na niečom robi-
lo, rekonštruovalo, nádherné more, 

široká pláž, nádherné ženy, skvelé jedlo. Bezpečnosť 
bola na veľmi vysokej úrovni. Keby nás na Slovensku 
nevarovali, že budeme neďaleko nepokojného pásma 
Gazy, tak o tom ani nevieme. Bolo tam úžasne.

***   ***   ***
Gabriel Holub: Majstrovstvá sveta v 
Izraeli sme si užili naplno. Boli sme 
spolu skvelá partia aj s p. učiteľom 
Snopkom a trénerom I. Klusačekom. 
Organizátor sa o nás postaral 
najlepšie, ako sa len dalo. Keď som 
vystúpil z lietadla a nastúpil do auto-

busu, ktorý nás viezol na hotel, povedali sme si spolu 
s chlapcami: „Welcome to Israel.“ Už keď sme ve-
deli, že sa blíži deň, kedy nastane čas ísť domov, slzy 
v očiach mal každý z nás. Tesne pred odchodom sa s 
nami prišli rozlúčiť Taliani a nie jednému padla slza. 
Taktiež aj nám. 

Názory žiakov



Lopejík

27

Grafiti na  SG ŽP
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Lopejík
FOTOCESTOPIS

Samuel Floch a Kristián Adamčák sa koncom januára 2018 vydali na dobrodružnú cestu do Milána. 
Ponúkajú Vám obrazové itinerárium po celom krásnom Miláne.
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Lopejík
Rozhovor s učiteľkou SSOŠH ŽP Ing. Zuzanou Bandošovou,

učiteľkou odborných predmetov.

1. Žena a technika – zvláštna kombinácia. Ako ste sa vlastne dostali k odboru, ktorý vyučujete?
     Hm, veľmi pekný začiatok otázky, že zvláštna kombinácia. Áno, odjakživa kombinácia žena a technika 

evokovala v mužskej populácii obavy z toho, že ženy sú v technike rovnaké rivalky 
ako muži. Keď sa ku žene ešte pridá aj hutníctvo či strojárstvo, je to ešte väčší šok 
pre všetkých. Poznám viacero odborníčok v oblasti hutníctva, ktoré svoje povolanie 
a odbor milujú a zdokonaľujú sa v nich rôznymi projektami, resp. vlastnými výsku-
mami. Hutníctvom sa zaoberám už 16 rokov, t.j. odkedy som začala študovať na SŠ.
     K hutníctvu som sa dostala tak trochu náhodou, pretože na základnej škole ma 
uchvátila chémia -  hlavne anorganická. Pri rozhodovaní sa kam ďalej na stred-
nú školu som podala prihlášku na zubného laboranta, ale tam ma neprijali. Mojim 
rodičom som následne vtedy povedala, že chcem študovať odbor, ktorý využíva 
najviac anorganickej chémie, a tak som sa objavila na Strednej priemyselnej škole 
hutníckej, kam ma priviedla moja mamka. Na strednej škole som mala škálu od-

borníkov, ktorí ma zasvätili do problematiky výroby kovov, za čo som im veľmi vďačná. Na konci štúdia 
strednej školy, kedy sa človeku otvárajú nové obzory, som bola rozhodnutá, že budem pokračovať v štúdiu 
na vysokej škole. Tak som podala prihlášku na Hutnícku fakultu Technickej univerzity v Košiciach, odbor 
Hutníctvo (terajšia Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie), a tak som pokračovala v tom, čo ma bavilo a 
ťahalo objavovať nepoznané. Nezanevriem na tento odbor, pretože, ak niečo miluješ, nie je čo riešiť.

2. Aký názor máte na postavenie ženy v súčasnej spoločnosti a súčasnom IKT svete?
     Postavenie ženy v súčasnosti považujem za trošičku lepšie, než pred 10-timi rokmi. Existujú profesie, 
kde je minimum mužov, resp. žiadny muž a naopak, aj také, kde zamestnancami sú iba muži. Ženám sa dal 
priestor na sebarealizáciu a v dobe, kedy je internet a neobmedzené možnosti, sa dostávajú do popredia. Máme 
úspešné techničky, lekárky, blogerky, podnikateľky a plno žien v oblastiach, ktoré by som tu mohla menovať 
do večera. V súčasnosti už nie je neobvyklé, že pracovnú pozíciu riaditeľa veľkej spoločnosti zastupuje žena. 
      Éra, kedy ženy boli považované za pomocné sily, ktoré sa musia podriaďovať požiadavkám mužov, sa 
skončila. Tieto naše rozhodnutia mať kariéru, úspech, postavenie majú aj negatívum, ktorého sa bojí každý 
zamestnávateľ. Tým rozhodnutím je zloženie si rodiny. Keď sa muž rozhodne mať rodinu, tak chodí stále do 
práce, aby ju vedel uživiť, ale pre zamestnávateľa je pracovnou silou. U žien je práve byť tou pracovnou silou 
nereálne, keďže dieťa si vyžaduje 24 hodinovú opateru. 
      Žijeme v dobe neobmedzených možností a rovnorodosť v zamestnaniach sa začína uplatňovať stále viac. 
Som veľmi vďačná za príležitosti, ktoré sú nám ženám dané – expandovať v technických smeroch.

3. Čo pre Vás znamená SSOŠH ŽP?
     Škola dýcha históriou, ale jej bijúce srdce je stále mladé. 
Máme tu kolektív mladých vyučujúcich, ktorí dopĺňajú 
inováciou odborníkov s dlhoročnou praxou. Preto je veľmi 
dôležitá aj spolupráca. SSOŠH ŽP pre mňa znamená miesto 
a priestor pre osobnostný rast či už učiteľov alebo žiakov. 
Žiaci počas štúdia nadobudnú prax, ktorú v súčasnosti už 
zamestnávatelia požadujú od stredoškolákov. Niekedy som 
sa zamýšľala nad tým, odkiaľ má mladý človek nabrať 
skúsenosti – teraz to už viem.

4. Ako dlho pôsobíte na SSOŠH ŽP?
     Pred dvoma rokmi som dostala príležitosť od bývalej 
pani riaditeľky Ing. Pavlusovej získať prax ako učiteľ, za 
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ktorú jej veľmi ďakujem. Pedagogické minimum, ktoré som vyštudovala počas vysokoškolského štúdia, som 
mohla uplatniť v odbore, ktorý som vyštudovala. Pred prácou učiteľky som pôsobila ako fakturantka v súk-
romnom sektore, kde som získala skúsenosti s komunikáciou s cudzími ľuďmi.

5. Máte radi prácu so študentmi?
Prácu so študentmi mám veľmi rada, pretože sú to ľudia vo vývine a dychtia po nových informáciách. Len 
niekedy to dávajú najavo svojím spôsobom, ktorý my dospeláci skôr nepochopíme. Každý z nás je osobnosť, 
a preto nikoho „neškatuľkujem“. Podľa mňa je to nereálne a dosť sebecké správať sa ku žiakom ako k podria-
deným a mať nad nimi moc. Samozrejme, postavenie žiak učiteľ má svoje medze, ktoré neprekračujem. 

6. Máte radi predmety, ktoré učíte? Skúste sa nám z nich vyznať.
       Učím predmety z viacerých oblastí hutníctva a strojárstva. Keďže sú to predmety, ktoré sa zameriavajú 
na spracovanie finálnych výrobkov z prvovýroby, našla som si cestičky, ako ich urobiť zaujímavejšími. Naj-
viac mám rada náuku o kovoch, pretože 
v tomto predmete sa nachádza najväčšia 
pomôcka pre hutníkov, či už v štúdiu ale-
bo v praxi – je ním diagram železo-uhlík, 
bez ktorého sa odlievanie a spracovanie 
ocele nepohne. 

7. Aký názor máte na vyučovanie 
prostredníctvom informačných a 
komunikačných technológií?
     Vyučovať novými spôsobmi bolo pre 
mňa novinkou pred dvoma rokmi. Tech-
nológie idú dopredu a žiaci môžu vidieť 
napr. výrobný proces do detailu, ktorý 
v realite vidieť nemôžu. Približujú nám 
aplikovanie teoretických poznatkov do 
praxe. Ako učiteľ veľmi pozitívne hod-
notím využívanie ITK vo výučbe – v súčasnosti sú 30 ročné knihy zastaralé a do popredia sa dostávajú od-
borné články a publikácie.  Preverovanie vedomostí žiakov je jednoduchšie, pretože informačné technológie 
nám to uľahčujú.

8. Ako trávite svoj voľný čas?
      Aktívne tráviť čas po práci je pre mňa relax. Raz do týždňa som mávala 3 hodiny latinsko-amerických tan-
cov – konkrétne salsa a bachata. Tancovať som začala pred 11 rokmi v Košiciach a aktívne sa tomu venujem 
už druhý rok. Okrem tancovania cvičím pod odborným dohľadom trénera, s ktorým ma spojil do spolupráce 
tanec – nebyť tanca, tak by som ani netušila, že tento odborník vo svojom fachu existuje a pomáham ľuďom. 
      Čerešničkou na torte je dobrovoľníctvo na adrenalínových pretekoch Tvrďák a Sparťan, minulého roku 
som si aj vyskúšala odbehnúť Tvrďáka. Vidieť stovky ľudí, ktorí sú zapálení pre jedinú vec a to prekonať 
sa a siahnuť na dno svojich síl, je pocit na nezaplatenie. Pochádzam z dediny, kde práca okolo domu a na 
záhrade bola vždy. Preto je pre mňa jedným zo životných hesiel heslo: „Keď môžem, pomôžem.” Za pomoc 
nič nežiadam, pretože viem, že, keď ju budem potrebovať ja, tak mi ju oplatia.

9. Čo by ste odkázali čitateľom a čitateľkám časopisu Lopejík?
     Prajem vám veľa správnych krokov, ku ktorým vás nasmerujú aj učitelia, ak sa ich opýtate. Nebojte sa 
opýtať alebo poprosiť o pomoc kohokoľvek. Dobrá rada môže prísť od osoby vekovo odlišnej od vás, preto 
buďte tolerantní a takúto radu prijmite. Prajem vám veľa úspechov do budúcnosti a maturantom veľa šťastia 
na maturite.                                                                               Redakcia časopisu ďauje p. učiteľke za rozhovor. - red-
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anonym

Slovensko je moja domovina, miesto, krajina, kde som vyrastala a vyrastám. Je to malý štát umiestnený 
priamo v srdci Európy. Celá oblasť Slovenska je pokrytá až dychberúcimi prírodnými krásami.

Áno, to je to, čím Slovensko vyniká, prírodou. Mnoho krás, ktoré sú nepoznané.
Týmto sa pýši Slovensko a za toto som naň pyšná aj ja.

Slovensko je krásna krajina. Je tu veľa pekných miest, kde si človek môže oddýchnuť, ísť sa len tak prejsť 
a načerpať energiu.No, bohužiaľ, veľa ľudí si to nevie vážiť. Slovensko a našu prírodu mám rada a som 

šťastná, že žijem v tejto krajine.


