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Milý čitateľ,

prichádza k tebe posledné číslo časopisu Lope-

jík v tomto školskom roku. Celá redakcia ho 

tvorila len a len kvôli tebe, drahý čitateľ. Pevne 

veríme, že ti bude v prázdninových dňoch dob-

rým spoločníkom a príjemným priateľom.

Rýchlosťou letnej búrky prichádza čas oddy-

chu a prázdninových chvíľ. Každý z vás má 

určite množstvo plánov, kam nasmeruje svoje 
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načerpajme sily do ďalšieho školského roka. Bude totiž určite náročný, ale iba natoľko, nakoľko si jeho ťarchu 

pripustíme.

Krásne letné dni praje svojim čitateľom redakcia časopisu Lopejík.

kroky počas najkrajších dní v roku študenta aj 

učiteľa.

Zaprajme si preto spoločne, aby nám počasie 

prialo, aby nás dobrá nálada neopúšťala, aby 

sme všetci sršali úsmevom a láskou, pretože 

budeme môcť byť intenzívnejšie s našimi 

blízkymi a priateľmi.

Čaká nás voda, turistika, rybačka, hubačka, 

niekoho aj brigáda v snahe zmysluplne 

stráviť voľné chvíle, niekoho čakajú 

vnúčatá, deti, súrodenci či bratranci a ses-

ternice. Nepremárnime žiadnu voľnú chvíľu 

darobným premýšľaním o negatívnych a 

zbytočných veciach. Buďme blízki svojim 

blízkym, buďme viac ľuďmi ako inokedy a 
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Obhajoby projektov

     Na Súkromnom gymnáziu Železiarne Podbrezová sa 12. júna 2018 konali obhajoby ročníkových prác tre-
tiakov. V poradí šiesty ročník bol mimoriadne zaujímavý na nezvyčajné témy.
     Organizácia týchto ročníkových prác je založená na presnom časovom harmonograme. Celý proces začína 
hneď na začiatku tretieho ročníka (v septembri – októbri), kedy si každý tretiak vyberá jednu z mnohých vy-
písaných tém. Témy vyhlasujú učitelia konkrétnych predmetov a snažia sa o to, aby boli zamerané na prax 
alebo región a aby témy prechádzali viacerými oblasťami života.
     Celý tretí ročník môžu žiaci zhromažďovať materiál, podklady pre svoju prácu a konzultovať s vedúcim 
práce. Počas ústnych maturitných skúšok (máj) dokončujú svoje práce tak, aby každá dodržiavala istú štruktúru, 
odbornú úroveň vyjadrovania a formálnu stránku. Odovzdané ročníkové práce, zviazané v hrebeňovej väzbe, 
každý žiak odovzdá svojmu konzultantovi, učiteľovi, ktorý tému vypísal.
     V júni nasleduje obhajoba prác, ktorú žiak robí pred komisiou. Výsledkom je známka, vyplývajúca z 
posúdenia práce a obhajoby. Samotné obhajoby sú krásnou udalosťou v živote školy, môže sa na ne prísť 
pozrieť ktokoľvek, sú totiž verejnosti otvorené.
     Žiak takto už počas tretieho ročníka získa mnoho skúseností s prácou s odbornou literatúrou, s písaním 
odborného textu a s jeho obhajobou. Po zhodnotení tohoto ročníka musíme skonštatovať, že to malo pre tre-
tiakov a budúcich maturantov mimoriadne veľký význam a osobnostný prínos.

-red-
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MOJE KRÁSNE HOREHRONIE A INÉ

Moja krásna domovina
    Na svete existuje kopa miest, pri ktorých zmienke sa mi srdce rozbúši a tvár mi 
zaleje čistý úsmev, no len pri jednom sa mi v mysli ako delfín vynorí  tisíc spomie-
nok, plných emócií, radosti i smútku. Ako na plátne maliara sa mi zjaví každé steblo 
trávy či chumáčik snehovej pokrývky a ako Mozartova symfónia sa mi v ušiach ro-
zoznie šum potôčika a spev vtáčikov. Vybaví sa mi miesto, kde sa sny stávajú realitou 
a zázraky už nie sú len mýtmi rozprávok.
  Takmer 411 ročná história mojej domoviny siaha až do roku 1607, do obdobia vlády 
Habsburgovcov, keď krivda bola silnejšia ako čistá pravda, no na radosti zo života 

to ľuďom neubralo. V období druhej svetovej vojny boli ako jedni z prvých pripravení postaviť sa osudu a 
vytrhnúť sa z pazúrov nadvlády a zla, o čom svedčí aj množstvo pamätníkov.
  Reč  je o Čiernom Balogu, maličkej dedinke v samom pupku Slovenska, na mieste, kde  ľudia nemajú zam-
knuté brány a srdcia majú čisté a otvorené dokorán. V objatí mohutných hôr sa rozprestierajú voňavé lúky, 
ktorých jarný šat pripomína pestrofarebný kabátik páva a takmer celoročná snehová poleva Tatier, týčiacich 
sa v diaľke, našej dedinke dodáva len viac rozprávkového čara.
  Ako  Amazonka v Amerike sa rovinou kľukatí krištáľový Hron, pozdĺž ktorého si už od jari razí cestu aj 
dominanta mojej domoviny. Čiernohronská železnica. Spoza obláčikov jej nadýchanej pary sa ozýva krik detí, 
jasajúcich nad krásami tohto kraja, v očiach im poskakujú drobné iskierky a moje srdce zalieva čoraz väčší 
pocit hrdosti.
  S plynúcim časom si však lúky páví kabátik vyzlečú a zlatisté slnko svojimi lúčmi už pohladí milióny obil-
ných kláskov. Smiech turistov nahradí spev ženušiek na poliach a zo zelených stromov sa stanú módne ikony, 
odeté v smaragdovozelených, karmínovočervených či jantárovožltých šatách. Po chvíli však koruny stromov 
zhodia svoje róby, krajina osirie, ponorí sa do smútku a z oblohy sa spustia tmavé stĺpy. Z lesov sa už neozvú 
vtáčie spevy, v kalužiach hlbokých ako oceán sa stratia všetky tie krásne spomienky a svištiaci vietor zaspieva 
komornú pieseň. 
  Keď sa však žezlo vlády dostane do rúk samotnej pani  Zimy, krajina sa zmení na miesto, ktoré nikto z nás 
nespoznáva. Jej najlepší priateľ, pán Mráz, kreslí na oknách tisíce rôznych obrazov, pani Perinbaba spúšťa z 
oblohy páperovú pokrývku a z kostolov  sa ozývajú tóny vianočných kolied.
  Niekedy mám pocit, že sa každé ráno prebúdzam v inej dimenzií, na inom mieste a v objatí inej krajiny, no 

po chvíli si zas uvedomím, že som tu, v svojej rodnej obci, v mojom zlatom Čiernom 
Balogu.

Lea Daxnerová
Moja Dedina

     Jedno miesto na svete je pre mňa tým najkrajším. Šumí  tam voda potôčika, 
vtáčiky tam spievajú veselé piesne, kvety sa prebiehajú v pestrosti  farieb a vôní. Je 
to miesto, kde nachádzam pokoj pre svoju dušu a  oddych pre svoje telo. Miesto, kde 
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môžem pokojne  kráčať, nemusím neustále uhýbať rútiacim sa autám. Miesto, kde čas plynie pomalšie ako v 
bláznivých mestách. Toto miesto je čisté a pokojné, každý problém a trápenie sa rozpúšťa vo vetre  a nesie sa 
do zabudnutia. Je to moja oáza pokoja na zemi. 
    Reč je o malej dedinke, schovanej v náručí zelených kopcov. Miesto, kde si slnko každé ráno razí cestu skrz 
ostré ihličie stromov, ktoré držia ochrannú ruku nad celou tou krásou. Slnko prebúdza kvety v tráve, zrkadlí 
svoj lúč v potôčiku, rozospieva vtáky a ľudí vytiahne z postele. Dedinka každé ráno ožíva, prebúdza každého 
človiečika. Každé živé stvorenie. V tráve sa ligotajú sklíčka rosy, koberec  kvetov láka pracovité včely, žabky 
kŕkajú vtipy a vtáky sa na nich smejú. Je to miesto harmónie a pochopenia, ktorému prináša každé ročné ob-
dobie iný príbeh.  Leto je tu krásne, je dielom maliara s veľkým talentom zobraziť  ľúbeznosť. Steblá trávy 
tancujú vo vetre, cez ktoré bežia detské nôžky k zurčiacemu potôčiku. Potok je čistý a priezračný, plný hlad-
kých kameňov, lákajúcich detí k hrám.
     Jesenný dážď je darom na zvýraznenie farieb na obraze tohto miesta, paleta farieb sa rozrastá. Vietor silnie, 
zhadzuje listy zo stromov a rozhadzuje ich po okolí. Dážď prináša ľuďom úľavu ako slzy, ktoré rozpúšťajú 
trápenie a prinášajú novú nádej. 
    Zima prináša miestu pokoj a ticho, príroda zaspí. Jej pokoj pretkáva džavot detí hrajúcich sa s ligotavými 
vločkami. Konáre stromov obhrýza srieň, vietor lomcuje kmeňmi stromov. Dedinu obkolesí  kupola bielych 
kopcov, ktorá je ochranou pred nemilosrdnou víchricou. 
    Jar opäť rozozvučí spev vtákov, prebudí stuhnuté telíčka kvetov, rozochveje puky stromov. Okná domov 
sa rozveselia farebnými kvetmi, záhrady osviežia púpavové a šafranové koberce. Všetko živé sa rozbehne do 
slnečných lúčov a teší sa z prichádzajúcej životnej sily. 
    Toto miesto je  čarovné, pomáha načerpať nové sily. Je to miesto, kde spisovatelia píšu rozprávky, je to 
miesto, kde sa stretávajú s reálnym životom. Moja rodná obec je natrvalo ukotvená v mojom živote ako 
miesto, kde je krásne žiť.

Peter Karaffa
Moja dedina – Michalová

    Je to moja rodná dedina, ktorá sa nachádza v srdci Slovenska, neďaleko Brezna. Je 
to dedina obklopená kopcami a zeleňou. Všade navôkol sú husté lesnaté a ihličnaté 
lesy, do ktorých rada chodievam, pretože ma vítajú s otvorenou náručou a spev vtákov 
sa nesie ozvenou pomedzi stromy.     
    Michalová vznikla v roku 1788 ako komorská osada a jej história je nerozlučne spätá 
s vysokou pecou. Michalová je rozvetvená ako konáre stromov a jej ulice sú na všetky 
smery. Malá riava Rohozná, ktorá vyviera v Lieskovej pod Čiernym Vrchom, sa s 
každým omytým kamienkom a každým metrom stáva väčším potokom, ktorý postupne tvorí súčasť Hrona. 
    Jeden z naších  najvyšších kopcov, Brest, na ktorom vyrástol EURO SALAŠ Michalová, spásajú stáda 
oviec, ktoré z diaľky pripomínajú biele obláčiky na zelenom koberci. Ovečkám  robia spoločnosť nielen 
kone, na ktorých som sa často ako malá vozievala, ale aj kravy a nádherné mohutné biele psy, ktoré sú veľmi 
priateľské k ľuďom a k deťom. Po zdolaní Brestu nás privíta malá, sťaby z rozprávky, chatová oblasť, Priehy-
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bina, ktorá je spojníkom medzi Michalovou a Čiernym Balogom. Na opačnej strane Brestu, sa nachádza ďalší 
obor, Čierny vrch, ktorý spolu s Brestom, svojimi mohutnými ramenami chránia našu malebnú dedinku pred 
rôznymi víchricami a silnými vetrami.
    Turisti, ktorí by sa rozhodli spoznávať krásy našej obce, sa môžu občerstviť v malom penzióne Fantázia. 
Je to vhodné prostredie pre všetky vekové kategórie, najmä pre deti, ktoré sa vyšantia na rôznych detských 
atrakciách. Staršia veková kategória uvíta posedenie na terase pri pohári dobrého vína s výhľadom na ja-
zierko, ktoré zdobia mohutné lekná a kde – tu sa vynorí nejaká rybka. Pri väčšej trpezlivosti môžete zbadať 
aj korytnačky, ktoré sa občas vyhrievajú na okraji jazierka. Ak by ste zvolili menej komfortnejšiu variantu 
občerstvenia, radi vás privítajú v pizzerii Alfa, kde robia vynikajúce pizze, ktoré robia v peci na drevo, a tá jej 
dodá neodolateľnú chuť. Pre milovníkov sladkých dobrôt ponúkajú ovocné, šľahačkové a zmrzlinové poháre, 
koláče, ktoré pošteklia vaše chuťové poháriky. Pod pizzeriou sa nachádza malá pivárnička, kde si na svoje 
prídu väčšinou páni a osviežia sa vychladeným zlatým chmeľovým mokom. 
    Som nesmierne vďačná, že Michalová je moja rodná dedina a vždy sa do nej budem vracať  s úsmevom na 
tvári. 

Timea Tyčiaková
Moja obec

     Rýchly prechod cez kratučký mostík a ste v Podbrezovej. Popod most sa rinie tok rieky Hron, rozbúrenej 
po prívalových dažďoch alebo takmer vysychajúcej v horúcom lete. 
     Hneď po vstupe do obce vojdeme do jej pulzujúceho srdca. Je to preto, že sa tu 
sústreďuje na malom mieste veľa dôležitých bodov, tak potrebných k jej fungovaniu. 
Nachádza sa tu budova Obecného úradu, ktorá nás mávajúcou vlajkou pozýva do svo-
jich priestorov. Vedľajšia budova zabezpečuje naše zdravie. Sú v nej lekári pre deti a 
dospelých a, nie veľmi obľúbení, pre niekoho aj nočná mora, zubný lekár. Na prízemí je 

lekáreň, ktorú navštevujeme pri príznakoch choroby, bolesti a hľadáme vhodné lieky na jej utíšenie. Koniec 
tejto veľkej stavby uzatvára niekomu aj strach naháňajúca Policajná stanica, v ktorej sa skupinka policajtov 
snaží udržať poriadok, pokoj a pohodu v našej obci a okolí. Na druhej strane kľukatej a miestami aj deravej 
cesty stojí velikánska trojposchodová budova, ukrývajúca v sebe zmes obchodíkov a hlavne obchodík laho-
diaci našim bruškám,  potraviny. V ďalšom vykračovaní po chodníku nás víta žltomodrá tabuľa Slovenskej 
pošty a o pár krôčikov ďalej nebovo modrá reklama Slovenskej sporiteľne. Obďaleč banky sa nachádza roz-
siahle parkovisko pre desiatky áut rôznych farieb. Sú súčasťou našej významnej a úspešnej firmy, Železiarne 
Podbrezová, ktorá šíri meno našej obce po celom svete. Za jej bránami sa ozýva zvuk starého šrotu pre-
taveného do silnej a mocnej ocele.
    Cestou ku panelákom nachádzajúcich sa na nevysokom kopci prechádzame popri pôvabnej starej dáme, 
Železničnej stanici, ktorá sa bráni modernému skrášľovaniu a snaží si udržať majestátnosť svojim pôvodným 
zovňajškom. Nedá sa ani spočítať, koľko lokomotív, vagónov a cestujúcich sa prehnalo po jej koľajniciach. 
Po neveľkej zákrute sa objaví multifunkčné ihrisko, ktoré otvára svoje náručie a čaká na deti, aby ho zaplnili 
smiechom, radosťou a v neposlednom rade aj športovými výkonmi.
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 Domovina
     Moja domovina je Mýto pod Ďumbierom. Starý otec sa tu narodil a žil tu, preto tu žijem aj ja. Nielen kvôli 
proateľom a rodine, ktorých tu mám ale aj kvôli pokoju a uvoľneniu, ktoré mi prinesie, keď do nej vkročím a 
prechádzam sa po nej.
     Neveľká dedinka sa ako poklad na dne mora nachádza uprostred doliny. Mnoho domčekov vyzerá ako 
perníkové chalúpky z rozprávky. Nad dedinou sa rozprestiera čarovný les s bohatou prírodou, nielen zviercou 
ale aj rastlinnou. Tento lesík je tiež miestom oddychu. Na druhej strane oproti lesu sa nachádza ako sneh biely 
evanjelický kostolík spolu s farou. Ako zvonár odbíja každú hodinu, aby ľudia ve-
deli, koľko je hodín.
     Každá časť Mýta má svoje čaro. V hornej, severnej časti dediny, sa nachádzajú 
kravíny, kde sa pasú kravičky, ktoré nám dajú to najchutnejšie mlieko. V južnej 
časti sa dá zase v zime výborne lyžovať. Mýto vôbec ako celok ponúka širokú škálu 
športových aktivít. Patrí k nim aj turistika. Množstvo turistických chodníkov priam 
volá turistov, aby prišli či už pešo alebo poľahky na bicykli. Keď turisti prídu k 
svojmu cieľu, pozrú si nádherný výhľad nielen na dedinu ale aj na okolie, môžu si 
povedať: "Stálo to za tú námahu."
     Mýto má za sebou aj kus histórie. 400 rokov histórie obce sa oslávilo asi pred rokom. Históriu dokazujú 
aj vojenské bunkre nad dedinou, ktoré pripomínajú boje proti okupantom. Architektúra domčekov poukazuje 
na zmysel pre krásu domácich obyvateľov. Drevom obložené múry s pyramídovou šindľovou strechou tvoria 
typickú mýtňanskú drevenicu. 
     Cez dedinu preteká potok Štiavnička, ktorý tiež mení tvár dediny počas roka. V lete si pomaličky tečie, že 
by ani konár neodplavilo, no po dažďoch, na jar, dokáže byť aj nebezpečný. Na jar sa dedina zobúdza zo zimy, 
príroda sa zelená ako smaragd, ľudia využívajú čas na sadenie zeleniny, z ktorej v lete vyrastú chutné plody. 
Jeseň je pravý opak jari - listy na listnatých stromoch nadobúdajú pestré farby, od žltej po hnedú, vetrík sa s 
nimi pohráva, až nakoniec odpadnú.
     Akonáhle v zime začne padať mäkký sniežik, tvár dediny sa na istý čas zmení. Všetko naokolo je biele, deti 
sa radostne hrajú v snehu guľovačku, sánkovačku a iné hry, ktoré im v radosti prídu na rozum. Aj končiare 
Nízkych Tatier naberú bielu farbu, pyšne sa týčiac nad dolinami Horehronia a Liptova čakajú na prvých tu-
ristov, lyžiarov aj skialpinistov.
     Mýto svojou polohou v doline pripomína dlhý, lesklý, nádherný šperk. Kým neobjavím dedinu s krajšou 
prírodou a architektúrou, chcem ostať v Mýte pod Ďumbierom.

 Matrj Dzubák

Na sídlisku sa nachádzajú do neba siahajúce paneláky a nízke bytovky, ktoré na nich hľadia so závisťou, že sú 
ochudobnené o výhľad siahajúci v diaľ. Učupená medzi domami každý deň vítaa svojich žiakov škola. Každé 
ráno po zvonení sa rozbehnú deťúrence po troch poschodiach do svojich tried, kde na nich čakajú nové vedo-
mosti. Na najvyššom bode obce s nekonečným výhľadom z tribún sa zelenie futbalové ihrisko. Z jeho útrob 
pri zápasoch sa ozýva niekedy eufória z dobrých výkonov, ale aj smútok a žiaľ pri prehrách.
    Príde však čas, keď aj ja možno s dvomi kuframi a slzami v očiach opustím tento kraj. Ale ostane v mojom 
srdci hlboko zarytý a vždy sa rád budem vracať. 

Filip Sršeň
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SGŽP so zastúpením na Majstrovstvách sveta v Paríži

     Školských majstrovstiev sveta v cezpoľnom behu ISF v Paríži sa zúčastnilo presne 500 mladých atlé-
tov z 34 krajín sveta. Cezpoľný beh patrí medzi účastnícky najpočetnejšie zastúpené športy v rámci národ-
ných školských športových asociácii. Slovenské reprezentačné družstvo vycestovalo do Francúzska v plnom 
zložení dvanástich žiakov a dvanástich žiačok stredných škôl rozdelený do dvoch kategórií jednotlivcov a 
družstiev. Do výpravy SR sa kvalifikovali aj dve študentky tretieho ročníka na SG ŽP Mária Remeňová a 
Zuzana Remeňová. Hlavná súťaž v behu na 3000 metrov prebiehala priamo pod ikonickou Eiffelovou vežou 
v mestskom parku Champ de Mars/Marosove polia. Najrýchlejšie spomedzi všetkých slovenských atlétok 
boli práve M. Remeňová a Z. Remeňová, ktoré trať absolvovali za 15:34 min. a 15:42 min. V medzinárodnej 
konkurencii ich v 100 člennej elitnej kategórii dievčat jednotlivkýň v cieli klasifikovali tesne za polovicou 
na 57. a 62. pozícii. Kvalitný výkon našich dvoch biatlonistiek medzi atlétkami špecialistkami hodnotíme 
nanajvýš pozitívne, keďže na bežeckú prípravu mali bezprostredne po skončení prioritnej lyžiarskej sezóny 
len minimum času. Z Paríža si priniesla asi najviac zážitkov Z. Remeňová, ktorá bola aj vlajkonosičkou SR 
výpravy na slávnostnom otváracom ceremoniáli a len 30 minút pred štartom zistila, že kvôli pochybeniu or-
ganizátora nebolo pre ňu pripravené štartové číslo s elektronickým čipom. Riešenie tejto situácie trvalo takmer 
ďalších 25 minút a Z. Remeňová napokon nastúpila na štart pretekov s prepožičaným číslom s fotografiou 
jeho pôvodného majiteľa, mladého indického chlapca, ktorý na štart v predchádzajúcej kategórii nenastúpil. 
Všetko ostatné už organizátorom vychádzalo perfektne a program pre účastníkov z piatich kontinentov sveta 
vyťažili na maximum. Počas štyroch dní bol športový harmonogram doplnený o viaceré sprievodné poduja-
tia vzdelávacieho, športového a kultúrneho charakteru vrátane návštevy svetoznámej univerzity Sorbonna a 
múzea Louvre. Našim mladým reprezentantkám gratulujeme k výkonom a prajeme veľa ďalších športových 
a vzdelávacích príležitostí.
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Školské akcie vo fotografiách

Návšteva ruského a bieloruského veľvyslanca na škole
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Záverečné skúšky
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Spomienky na detstvo

 

   Na svoje detstvo spomínam veľmi rada. Nech mám akýkoľvek problém, som smut-

ná, alebo ma niečo trápi, myšlienky na detstvo mi vždy vyčaria úsmev na tvári.

    Moji rodičia mali kamarátov. Boli manželia, mali dve deti a bývali vedľa školy, 

pretože otec bol školník. Rodičia si navzájom rozumeli a ja s bratom sme boli v po-

dobnom veku ako ich dve deti, takže sme spolu trávili pomerne dosť času. Vlastne 

sme spolu boli takmer každý deň. Keďže ich otec bol školník, mal prístup do školskej 

telocvične. Prístup do telocvične sme mali teda aj my. Štyri deti a celá veľká telocvičňa len pre nás. 

    Boli sme celkom odvážne deti, takže sme vyskúšali všetko možné. Matrace, žinienky, hrazdy, rebriny a naše 

obľúbené hojdacie kruhy. Tieto kruhy visia tak 30-50 metrov nad zemou. Dajú sa, pravdaže, stiahnuť nižšie, 

ale prečo byť dole, keď môžeme byť vysoko? 

    Jedného pekného dňa  sme sa taktiež pobrali do telocvične. Všetci štyria sme v ten deň prekypovali ener-

giou a nadšením, takže si môžete predstaviť, ako veselo a koľko kriku tam asi bolo. Niekedy poobede, keď 

už sme vyskúšali všetko a pomaly sme sa začínali nudiť, niekto z nás zahlásil: „Čo keby sme skúsili skákať 

z kruhov na tie veľké žinienky?“  Najskôr sa nám ten nápad nepozdával, predsa len to prekračovalo hranicu 

bezpečnosti, ale po chvíľke prehovárania sme už začali pripravovať kruhy aj žinenky. 

    Všetko bolo pripravené, zrazu nikto nechcel ísť prvý. Nebavilo ma tam čakať, tak som zahlásila: „Idem ja!“ 

a vybrala som sa ku kruhom. Zachytila som sa do kruhov a začali ma dvíhať hore. Zo začiatku bolo všetko v 

pohode, lenže po niekoľkých metroch mi prišla tá podlaha nejako príliš vzdialená a nadšenie sa začalo meniť 

na strach.

    „Si pripravená?“  „Môžeš!“ „Tak skáčeš?“  Všetci na mňa zdola kričali, ale jediné, na čo som ja dokázala 

myslieť, bolo, či je možné z tej výšky netrafiť sa na žinienku. 

    Asi po piatich minútach naberania odvahy som zakričala: „Skáčem!!!“ Mierne som sa rozhojdala a s 

nesmiernym strachom som zoskočila dolu. Počas celého pádu, ktorý zrazu trval podivne dlho, som prosila, 

nech padnem, kam mám a nech sa mi nič nestane. V tom som ucítila mierny náraz a spojenie môjho tela so 

žinienkou. Chvíľku som bola otrasená, ale keď som si konečne uvedomila, že som v poriadku, začala som sa 

blázniť, utekať a presviedčať ostatných, aby to skúsili tiež. A oni išli. Neviem, aké pocity tam hore prežívali, 

ale konečný výsledok bol dobrý a my sme sa potom stále predbiehali, kto pôjde skôr. A celý zvyšok dňa sme 

skákali z výšky.

    Zo začiatku to vyzeralo desivo. Ale vidíte, že ak prekonáte svoj strach, môžete sa úžasne zabaviť. Treba si 

však dať pozor, nie že si ublížite.

Alexandra Strenitzerová
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Lucia Janíková: Portrét 1
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L. Janíková: Bozk
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Ja a on

     Bol krásny letný deň, keď sme sa s kamarátkami a jedným kamarátom vybrali do prírody. Išli sme autom a, 

keďže nás bolo šesť a auto bolo päťmiestne, moja najmenšia kamarátka sa skrývala na zemi pod sedadlom pri 

mojich nohách. Išli sme do obchodu kúpiť si nejaké jedlo a víno. Keď sme nakúpili, sadli sme si na lavičku k 

rieke. Tak sme tam sedeli a jedna kamarátka povedala: „A nezavoláme aj Maťa?“ Nikto s tým nemal problém, 

tak sme súhlasili. 

     Keď Maťo prišiel, nebol sám. Neskôr som sa dozvedela, že chlapec, ktorý bol s Maťom, sa volal Jano a 

bol to jeho bratranec. Keď som Jana videla prvýkrát, bol mi hrozne nesympatický a bola by som radšej, keby 

ani neprišiel. Boli chvíľu s nami a potom odišli a povedali nám, kde budú a že môžeme prísť za nimi. Už 

sa stmievalo, preto sme zavolali Maťovi, kde sú a išli sme za nimi. Objed-

nali sme si a ja som sedela vedľa Maťovho bratranca. Jeho prítomnosť ma 

neskutočne rozčuľovala, ale snažila som sa to nedávať najavo. Rozprávala 

som sa s ním a snažila sa nájsť k nemu cestu. Po pár hodinách sme sa rozhodli 

ísť s kamarátkou domov, tak sa nám ponúkli, že nás odprevadia na autobus. 

Bola nedeľa a neskoro v noci, takže sme si neuvedomili, že nám už autobus 

nejde. Sedeli sme na zemi a Jano prišiel za mnou a niečo mi rozprával. Bola 

som nahnevaná a podráždená, že sa nemáme ako dostať domov, preto som 

ho ignorovala. Mala som oblečené kraťasy a silónky, na ktorých som mala dierku a Jano mi ich začal trhať. 

Naštvalo ma to, som mu dala facku a postavila sa. Jeho kamarát Maroš bol autom a ponúkol sa, že nás odvezie 

domov. Nastúpili sme do auta a, ako sme išli, Jano stále provokoval a trhal mi silónky, tak som ho asi dvakrát 

pohrýzla. Keď sme vystúpili, všetci sme sa rozlúčili a išli domov.

     Na druhý deň som napísala Janovi, či som ho nepohrýzla veľmi. Odpísal mi, že si ani nepamätá, takže ho to 

ani netrápi. Ešte v ten deň sme sa znova všetci dohodli, že pôjdeme spolu niekam von. Celý august sme cho-

dievali von a ja som si začala na Jana nejak zvykať. Každým razom, keď sme boli von, sme mali k sebe bližšie. 

Jedného dňa, bolo to presne 21.9.2017, sme išli s kamarátkou, Maťom a Janom na kávu. Celý čas sme si robili 

zle, provokovali jeden druhého, šteklili sa a hrýzli sa. Keď nás to prešlo, tak som si len tak oprela hlavu o 

jeho rameno. Niečo mi povedal, tak som kúsok zdvihla hlavu, pozrela sa na neho a v tom mi dal pusu. Keď 

to kamarátka videla, začala potichu a nenápadne pišťať slovami: „Oni si dali pusu? Však? Tomu neverím!“

     Od toho dňa sme spolu. Bude to už krásnych deväť mesiacov a, keď sa na to pozerám spätne, som strašne 

rada, že vtedy prišiel Maťo aj s bratrancom.                                                                     Zuzana Strukanová
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Lucia Janíková: Výtvarné štúdie
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V Podbrezovej
V Podbrezovej Hron tečie,
komu by tu bolo lepšie,
vlaky idú tu i tam,
čo z ulice ja mám.

Podbrezová, mesto šťastia
vrabce čvirikajú skoro ráno
cez okno tu slnko skacká
komu kúpim dneska macka.

Škola
Už aj vrabce čvirikajú
že sa brány zatvárajú,
že už zvonec ide spať
a deti sa idú hrať.

Tabuľa si zavrie krídla,
umývadlo nemá mydla,
lavice sú bez žiakov,
tí už bežia do makov.

Ticho vládne v celej škole,
hluku mala až do vôle.
Knihy, perá, zošity,
do tašky si zbalil ty?

Ale doma, pekne skrátka,
nech je tvoja kamarátka,
nie len malá Iva,
no aj dobrá kniha!

Andrej Kuvik

Školský rok
Slniečko sa zobudilo 
Dobré ráno povedalo.
Na lúčke už detičky, 
Spievajú krásne pesničky.
Klára ešte vylihuje,
mamka jej kričí šup hore!
Ocko drevo vypiľuje ,
Veselo si pospevuje.
Mamka fajnoty vyvára,
Klárka jej pri tom pomáha.
Školský rok nám už končí,
Zábava nám ešte  nekončí.

Natália Dekrétová

Pamätám si dávne časy
keď vo vode boli riasy
príroda má toľké krásy
v nej kvitnú sedmokrásky.

Cez deň je tu hluk a rušno 
idem si oddýchnuť na Brusno
vonku mi tu húka sova
to je naša Podbrezová.

Adam Valašťan
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A. Snopková
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Geografická exkurzia – „blízky východ“

V štvrtok 31.5.2018 sme navštívili niekoľko zaujímavých lokalít na východnom Slovensku. Naša prvá 
zastávka bola na ceste do obce Lačnov, kde sa nachádza presvedčivý očný klam ( „gravitačná anomália“) 
pozn. pozri videá. Pokračovali sme k travertínovej kope Dreveník a odtiaľ na Spišský hrad. Na záver sme 
navštívili NP Slovenský raj, konkrétne Tomášovský výhľad.

Výchovný koncert
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KK v atletike SŠ a ZŠ

E-TESTOVANIE
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