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Tento rok nás opäť sprevádzalo slnečné počasie 

pri organizovaní akcie Jesenný beh Svitom. Žiaci 

nielen z našej školy neváhali a s radosťou si išli 

zabehať. Svit sa razom zmenil na jeden obrovský 

štadión. Tí, ktorí nesúťažili, s veľkou vervou 

povzbudzovali svojich spolužiakov a niektorí si 

dokonca aj pomohli. A prečo vlastne bežíme? Je 

dokázané, že beh má tiež pozitívny vplyv na 

psychickú stránku osobnosti. Veľa športovcov už 

opísalo euforické pocity a vyrovnanosť, často označované ako „runner´s high“ (povznesená nálada). Je 

to dôsledkom pôsobenia hormónov vylučovaných pri fyzickej aktivite, endorfínov. Tie majú za následok 

celkovo dobrú náladu, ale aj potláčanie bolesti. Beh je to najzdravšie trávenie času a pocit výhry je tiež 

skvelá odmena. A navyše môžeme vidieť naše mesto pekne z každého kúta. Tohto roku sa konal iba 2. 

ročník, no dúfame, že túto akciu budeme môcť organizovať každý rok zas a zas. Víťazov tejto súťaže už 

poznáme, mená sú zverejnené na fb stránke našej školy, ja by však rada vyzdvihla najúspešnejších 

žiakov našej školy: 

1. 1. miesto: Alica Pavliková 

2. 2. miesta: Kristián Kreš, Villiam 

Dobias, Lucia Poradová, Liana 

Kokyová  

3. 3. miesto: Tobias Harniš 

Blahoželáme! 

Andrea Geročová 8. A 

Milí čitatelia, 

vonku nám už krásne sneží a my sa nevieme dočkať vianočných sviatkov. Dovoľte nám ešte raz sa obzrieť 

a zhrnúť prvý štvrťrok na našej škole. Pre mnohých určite úspešný, pre niektorých menej. Pre náš školský 

časopis veľmi úspešný. Do našej redakčnej rady zavítala nová krv. Podarilo sa nám zaujať vás natoľko, že 

naše novinárky doslova omladli. Mňa ako šéfredaktorku nadchýna fakt, že v informovaní spoločnosti vidia 

svoju budúcnosť už piataci a šiestaci.  

Určite to nebudú mať ľahké, predsa len zostaviť článok, ktorý by bol informatívny a zároveň pútavý, dá 

zabrať. Pre nás je to však výzva. Učiť sa jeden od druhého, starší redaktori, ktorí sa čochvíľa rozlúčia s našou 

školou, predávajú svoje vedomosti a zručnosti mladším, aby tento kolobeh mohol pokračovať. A tak to má 

v živote byť! Ja pevne verím, že z časopisu Komeňáčik sa stane miesto, kde sa nielen zabavíme, ale aj veľa 

naučíme. 

pani učiteľka Starinská 

 

Slovo na úvod... 

Mohli ste vidieť... 
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 Aj tohto roku sa naša škola zapojila do projektu Happy European Day of Languages. A čo bolo 

náplňou tohto dňa? 

No samozrejme, bez prípravy by sa tento deň nezaobišiel, a preto sme najskôr vytvorili pohľadnice, ktoré 

sme poslali do zahraničných škôl, zapojených do tohto projektu. Ale aby sme neostali s prázdnymi rukami, 

aj nám prišlo z týchto škôl veľa pozdravov. Skôr než sme si ich mohli prečítať, museli sme absolvovať rôzne 

stanoviská, ktoré si pre nás pani učiteľky pripravili. Na týchto zastávkach pre nás boli pripravené 

zaujímavé úlohy (vymenovať farby, športy, krajiny, alebo sa len tak porozprávať), samozrejme v rôznych 

jazykoch, hlavne v nemčine, ruštine a angličtine. Jednou z úloh bolo aj čítanie týchto pohľadníc z veľkej 

diaľky. Prišli nielen z Poľska, Rumunska, 

Rakúska a Belgicka, ale aj z Francúzska, 

Španielska, Nórska a Fínska. Dokopy prešli 

až 12 452km!!! S poľštinou sme až taký 

problém nemali, ale s takou francúzštinou 

sme sa poriadne potrápili :D Ešte že sme to 

mali aj preložené do angličtiny. 

A síce sme sa potrápili, no zažili sme 

parádny deň plný jazykov. Vďačíme za to 

hlavne pani učiteľkám, žiakom a aj všetkým, 

ktorí sa na tomto dni podieľali. No a čo sa 

ďalej stalo s týmito pohľadnicami? Zdobia našu školu! A keď nabudúce pôjdete na obed, nezabudnite sa 

na ne pozrieť  

 

Zuzana Hudáčová 8. A 

 

Testovanie 5, test medzi nami označovaný aj ako monitor. Veľký strašiak deviatakov a po novom aj 

piatakov. Doteraz sa toto testovanie uskutočňovalo len na vybraných školách. Pamätám si, ako sa do 

neho minulý rok zapojila aj naša škola. „Hurá!“ Bola som piatačka. Na druhom stupni úplne v novom 

prostredí, na všetko si zvyknúť. To trvalo dlho... Ešte k tomu veľký test. Zdá sa to ako tragédia, ale zvládla 

som to ja aj moji spolužiaci. Pamätám si to takto: Keď nám o ňom v škole povedali, asi jediná som sa 

tešila. Bolo to pre nás nové, nevedeli sme, že v 5. ročníku ho budeme písať. Doma som sa síce učila, ale 

nie veľmi veľa, ako väčšina mojich spolužiakov. Prvé dni po oznámení som sa tešila, posledné som sa 

začínala báť, že niečo pokazím. V deň veľkého testu som sa slušne obliekla a vyrazila som. Išli sme do 

nejakej triedy, na laviciach boli hlavičky s našimi menami. Ja som bola úplne vzadu, ale vyhovovalo mi to. 

V triede s nami bola pani učiteľka, v triede vládol smiech aj strach, keď zrazu do dvier vošla slušne 

oblečená pani, v ruke mala testy a odpoveďové hárky. Pani nám porozprávala, čo a ako máme robiť, 

a keď nám na lavicu položila tie papiere, celá som sa začala triasť a v žalúdku som mala motýliky. Začali 

sme písať, najprv sme mali test zo slovenského jazyka, upokojila som sa až vtedy, keď som si všimla, že 

nie všetky úlohy sú také ťažké. Test som napísala medzi prvými, a keď sme skončili, mali sme prestávku. 

Mohli ste vidieť... 
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Najedli sme sa, napili, a potom prišla ďalšia pani, zas nám všetko povysvetľovala a išli sme písať. 

Matematika mi prišla ťažšia ako slovenský jazyk. Nakoniec sme to stihli a išli sme späť do triedy. O pár 

dní prišli výsledky, naša škola bola lepšia ako 85% škôl na Slovensku! Všetci sme sa tešili, a pokračovali 

sme ďalej vo vyučovaní. Už aj terajší piataci to majú za sebou a určite si na to budú spomínať ako ja. 

Tento článok si, dúfam, prečítajú aj naši štvrtáci a zistia, že sa treba učiť, keď sa učíte, nemáte sa čoho 

báť!  

    Timea Tompošová 6. B 

 

 

Nášmu školskému časopisu sa tento rok veľmi darí. Porovnali sme ho 

s mnohými školskými časopismi z kraja aj regiónu, a na oboch sme 

získali krásne tretie miesta. Pochválili nás hlavne za grafiku a obsah 

článkov. Okrem toho sme si vypočuli aj veci, ktoré by sme mali 

vylepšiť, zmeniť, alebo pridať. Hodnotili aj podľa originality 

a obrázkov. Pre budúcich novinárov je to veľký úspech a zaujímavá 

skúsenosť do budúcich rokov. Porota to mala tento rok veľmi ťažké, 

pretože sa do súťaže prihlásilo veľa dobrých časopisov, nakoniec sme 

sa však umiestnili, čo nás veľmi teší a dúfame, že to takto bude aj v 

budúcich rokoch. 

Sára Tompošová 9. B 

 

 

Naša škola opäť pomáha! Akcia Daruj krv, daruj život sa u nás konala aj 

tento rok. Uskutočnila sa koncom septembra v našej telocvični. V to ráno 

mali všetci rušno, ale nikomu rozruch neprekážal, pretože išlo o dobrú 

vec, ktorá mohla zachrániť aj niekoľko životov. Zapojilo sa veľa ľudí, 

medzi ktorými sa našli aj naši učitelia a naši rodičia. Zdravotníci, ktorí 

nám s akciou pomáhali, mali 

plné ruky práce.  Táto akcia 

určite pomohla mnohým 

ľudom.  A my pomáhame 

radi. Ďalšou z charitatívnych akcií, ktoré organizujú naše 

skvelé učiteľky, je zbierka na Hodinu deťom, Biela 

pastelka, pomáhali sme útulku zvierat a pri boji proti 

zákernej chorobe AIDS. V tomto sú nám veľkým vzorom 

žiaci 8. a 9. ročníka. Tešíme sa z vás!  

Zuzana Krempaská 6. B 

Mohli ste vidieť... 
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Európsky týždeň mobility sa aj na Slovensku koná každý 

rok od 13.9. do 22.9. Cieľom je povzbudiť ľudí k 

využívaniu multimodálnej prepravy (chôdza, preprava 

bicyklom, hromadnou dopravou...). Motto kampane 2016 

znie: ,,Inteligentná a udržateľná mobilita - investícia do 

Európy."                                                                                                    

Mesto Svit sa rovnako, ako aj ostatné slovenské mestá, 

rozhodlo zapojiť do tejto veľmi rozšírenej európskej 

kampane, ktorá podporuje trvalo udržateľnú mobilitu.  

Minulý rok táto akcia prebehla nadmieru úspešne a aj tohto roku naplnila všetky očakávania. 

 Vo štvrtok, 22.9.2016 sa v meste Svit organizoval Deň bez áut, v rámci ktorého mohli občania na území 

celého mesta bezplatne využiť mestskú hromadnú dopravu.  V tento deň sa taktiež aj v spolupráci s 

našou školou uzatvorili všetky školské parkoviská, ktoré v tej chvíli nepatrili autám, ale deťom, ktoré sa 

v ich priestoroch venovali rôznym zábavným aktivitám. 

Okrem toho v meste počas celého týždňa prebiehali rôzne 

akcie k danej téme.  

Celkovo sa celý týždeň mobility vydaril na jednotku. 

Pripomenuli sme si dôležitosť ochrany životného 

prostredia, deti si užili veľa zábavy a všetci už nadšene 

čakáme na ďalší ročník tejto významnej udalosti.  

Zuzana Hudáčová 8. A 

 

Mierová škola nás aj tento rok pozvala na svoju akadémiu. Okrem 

vianočných sviatkov oslavovali aj 70. výročie založenia školy. Vybrali 

si skvelú tému – Alica v krajine zázrakov. Mohli vypustiť svoju 

fantáziu na javisko a nebáť sa výsledku. Vystúpení bolo síce menej, 

ale stáli za to. Na začiatku nás uchvátila scéna s obrovskými 

hodinami, ktorá lahodila nášmu očku. Myslím, že takéto hodiny 

máme momentálne všetci v hlave a odrátavame čas do vianočných prázdnin. Úvodnú scénu poznáme 

z knihy – Alica sedí so sestrou v záhrade a číta si, zdal sa mi však trochu zvláštny prechod k úvodnému 

číslu – spevu, ten spev bol však taký nádherný, že na to neskôr každý zabudol. Najväčšia chyba, ktorú 

som si všimla, bola, že k nám Alica bola často otočená chrbtom, nevideli sme, ako sa tvári, alebo čo 

robí. Najviac sa mi páčili čísla najmladších žiakov a z reakcií spolužiakov 

a učiteľov usudzujem, že väčšine. Hovoriace kvetinky, namaľované zebry 

a žabky mali nielen skvelé kostýmy, ale aj tančeky. Sme zvedaví, čo nás 

čaká nabudúce a tešíme sa.     Sára Tompošová 9. B  

Mohli ste vidieť... 
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 Určite ste už zaregistrovali slovenčinárske akcie 

z minulého roka (Po stopách Ľudovíta Štúra, 

alebo Rozprávkový jarmok). Tento rok sa pani 

učiteľky Diviaková a Starinská rozhodli 

usporiadať niečo podobné, no teraz s veľkým 

básnikom Hviezdoslavom. Zúčastnili sa hlavne 

žiaci vyšších ročníkov – siedmy, ôsmy a deviaty. 

Stanoviská pripravovali žiaci šiesteho ročníka 

a v jednom hrala Zuzka Hudáčová, ktorá výborne 

zosobňovala bohyňu vojny Astarot. Celkovo mali triedy splniť šesť úloh, za ktoré získavali body. 

V triedach boli ešte rozdelení do štvorčlenných skupín. Mali sme  možnosť dozvedieť  sa niečo viac 

o živote Pavla Országha Hviezdoslava. Aké zaujímavosti sa diali počas jeho života. Námety na úlohy 

boli väčšinou z jeho lyriky a epiky. Napríklad Prechádzky jarom a Prechádzky letom, pri týchto 

zbierkach sme sa mohli pohrať so 

zvukmi prírody a hľadať v nich 

inšpiráciu pre básnickú tvorbu tak, ako 

sám Hviezdoslav. Okrem toho sme 

ilustrovali Krvavé sonety, poľutovali 

sme trpký osud Zuzanky Hraškovie, 

imitovali Eža Vlkolinského a obdivovali 

múdrosť veľkého Rastislava. Napokon 

nás oboznámila s jeho životom 

manželka Ilonka Országhová, povedala 

nám, kde všade študoval a  aký bol jeho život, neprezradila nám však nič z jeho zlozvykov alebo 

neduhov, no asi žiadne nemal. Je to predsa len NAJVÄČŠÍ SLOVENSKÝ BÁSNIK, tak ak má byť niekto 

dokonalý, tak on.  Považujem to za veľmi zaujímavú a náučnú akciu, pri ktorej sme sa mohli 

dozvedieť veľa nového. Okrem jeho života sa hneď na začiatku akcie dostavili aj naše noviny so 

zaujímavými informáciami o udalostiach, ktoré sa udiali počas jeho života, tak napríklad: vynašla sa 

žiarovka, telefón, prvý parný automobil, potopil sa Titanic, svet trápila prvá svetová vojna, vzniklo 

Československo a mnoho ďalších.  Dovoľujem si prezradiť, že toto nebude posledná zo 

slovenčinárskych akcií. Plánuje 

sa ešte niečo pre nižšie ročníky, 

všetko je však ešte vo fáze 

výroby. Máte sa na čo tešiť! ;)  

Sára Tompošová 9. B  

Mohli ste vidieť... 
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Nový rok, nová rubrika! Máme už za sebou aj mesiac október, u nás dobre známy ako mesiac úcty 

k starším. V Komeňáčiku sme sa tento rok rozhodli venovať starším celý rok. S týmto nápadom prišla 

Sára Tompošová, ktorá vyzvedala u svojej starej mamy, čo robila v jej veku. A veru sa našla aj 

zábavná príhoda. Mačky, psy, škrečky, dnes už aj potkany, fretky alebo hady – domáci miláčikovia, 

ktorí sú súčasťou našich životov a vôbec nás neprekvapí, keď ich stretneme v obývačke u priateľov. 

Čo by sme však mohli stretnúť v obývačke u starej mamy... 

Keď bola babička menšia, cez zimu plietli doma 

košíky, ktoré na jar naložili na rebrinák, ktorý 

ťahali kravy a šli ich predávať po domoch s jej 

sesternicou. Stáli na rebrináku a kričali po uliciach 

– KOŠÍÍÍKYYY NEKÚÚÚPICE?! (niečo ako 

podomový obchodníci). Čo sa nestihlo predať, 

ponúkalo sa v meste na trhoch. Raz im ostávali 

len nejaké tri košíky a mojej babičke sa v jednom 

dvore zapáčila taká malá biela kozička. Babka dlho neváhala a začala prosiť svoju mamku: 

„Mamko, kúpce mi, prosím, totu kozičku.“ Rodičia jej ju však nechceli kúpiť, babku nechali 

s košíkmi samu a šli na nákup. Babka sa však nevzdávala ľahko. Keď sa vrátili, mala babka predané 

košíky a kúpenú kozičku. Dala jej meno Mandza. Po príchode domov si ju brala všade so sebou, 

dokonca aj do izby, čo sa dnes bežne robí s mačkami 

alebo psíkmi. Sedela s ňou na posteli, keď si to však 

všimla jej mamka, hneď kozu metlou vyhnala. Koza 

rástla spolu so starou mamou a v jedno leto, keď babka 

bola na poli, jej bratia doma dávali zrno do mechov 

a vymysleli si na ňu malý žart. Keď prišla domov o niečo 

skôr ako rodičia, chceli jej podrezať kozičku. Babka však 

zachovala chladnú hlavu a odišla späť za rodičmi. 

Nakoniec koza ostala celá, zostarla a nakoniec umrela 

spokojná.       Sára Tompošová 9. B 

 

  
 
 
Jedného dňa som dala svojim žiakom za domácu 

úlohu napísať kratučkú rozprávku, lebo sme hovorili o autorskej rozprávke, inokedy zas premýšľať 

nad tým, prečo máme radi slovenské potraviny. Keď mi svoje úlohy pri kontrole čítali, bola som 

veľmi prekvapená, aké kadejaké príbehy si dokázali vymyslieť. Tak som si povedala, že by bolo 

dobré sa s nimi podeliť i na stránkach nášho časopisu Komeňáčik a možno tak trochu inšpirovať aj 

Z príbehov starej mamy 

Vlastná tvorba 

rebrinák – voz majúci rebriny 

ilustračné foto 
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Prečo jem slovenské potraviny 

(víťazný text celoslovenskej súťaže) 

 

     Pre náš život a zdravie je dôležité, aby sme jedli kvalitné potraviny. Bolo zistené, že ľudia by 

mali jesť také potraviny, ktoré sa urodia alebo vypestujú v ich krajine, pretože ich organizmus je 

prispôsobený k zloženiu takých potravín.  

 

     Ďalším dôvodom, prečo by sme mali jesť domáce potraviny, je ich kvalita. Na Slovensku sú 

prísne pravidlá a normy na kvalitu potravín, ktoré musia výrobcovia dodržiavať. Preto sa môžeme 

na slovenské potraviny spoľahnúť. Keďže jeme slovenské potraviny, podporujeme výrobcov 

potravín na Slovensku. Tým zároveň podporujeme zamestnávanie ľudí, ktorí majú možnosť 

pracovať doma a nemusia cestovať za prácou do zahraničia. Týmto spôsobom sa štát stáva 

sebestačným v potravinách a nie je odkázaný na dovoz potravín z iných štátov.  

 

     Na Slovensku máme výborné podmienky pre pestovanie obilia, ovocia, zeleniny i pre chov 

dobytka. A tým máme zabezpečené mlieko a mliečne výrobky, vajcia, mäso a mäsové výrobky. 

Keď sa pestujú potraviny doma, zveľaďuje sa krajina. Napríklad: kosia sa lúky, nešíri sa burina tam, 

kde sa pasú zvieratá. Keď naša krajina bude sebestačná vo výrobe potravín, budeme šetriť aj 

životné prostredie - nebude potrebné dovážať potraviny z ďalekých krajín, na čo je treba veľa 

pohonných hmôt pre dopravné prostriedky, ktoré veľmi znečisťujú životné prostredie. Znečistením 

ovzdušia sa menia klimatické podmienky na zemeguli, stúpa teplota ovzdušia. To má za následok 

v niektorých oblastiach zemegule veľké dlhodobé suchá a inde veľké prívaly dažďa, ktoré ničia 

krajinu. Preto by sme sa mali správať rozumne v našom spôsobe života a šetriť životné prostredie. 

Tereza Spustová 5. B 

ostatných k ich vlastnej tvorbe. Skúste si ich prečítať a dúfam, že sa vám zapáčia rovnako ako mne 

a že sa tiež pokúsite vytvoriť svoje príbehy a pošlete ich do časopisu. Písať je predsa zábavné, 

a fantázie máte určite viacerí aj na rozdávanie. 

 
pani učiteľka Bachledová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vlastná tvorba 

Prečo F nie je vybrané slovo 
 
     Kedysi dávno bola dedinka, ktorá sa volala Obojaká. V dedinke žili obojaké písmenká, ktoré spolu 
dobre nažívali, okrem písmena F. F bolo písmenko, ktoré sa zle správalo k ostatným. Vysmievalo sa 
im, klamalo, zneužívalo ich a dokonca aj ničilo ich veci. Ostatné písmenká sa chceli s ním 
skamarátiť, ale F si nedalo povedať. Bolo stále nepríjemnejšie a agresívnejšie. Tak si ostatné 
písmenká zavolali na pomoc Y, ktoré žilo v neďalekej dedinke. Začali sa spájať s Y a postupne 
vznikali slabiky. Y mal tiež svojich kamarátov, a tak vznikali slová. F si nenašlo cestu k Y, a preto ani 
nevytvorili spoločnú slabiku. Teraz už viete, prečo nevznikli vybrané slová na F, hoci F patrí medzi 
obojaké spoluhlásky. 

                                                                                              Sofia Valeková, 5. B 
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Peniažtek Euro 
 
     Bol raz jeden peniažtek a volal sa Euro. Euro 

býval v peňaženke. No jedného dňa z peňaženky 

vypadol. Už niekoľko týždňov ležal na tvrdej 

zemi a bol celkom sám. No potom si uvedomil, 

že je na veľkom kopci. Zrazu počul dole niekoho 

hlasno plakať. Pomyslel si, že je to dievča. 

Hlasno na ňu zakričal: „Haló, prečo plačeš?“ 

Dievča odpovedalo: „Zlomila som sa!“ Euro sa 

hneď skotúľal dole. Zistil, že to bol tiež 

peniažtek-dievča. Euro hneď odviedol dievča do 

nemocnice pre peniažky. Tam ju zlepili a bola 

v poriadku. Euro sa jej opýtal: „Ako sa voláš?“ 

Odpovedala: „Volám sa päťdesiatka.“ Po dlhšom 

čase zistili, že majú veľa spoločného a zaľúbili sa 

do seba. Odteraz mali väčšiu hodnotu, pretože 

neboli spolu ani päťdesiatka, ani euro, ale boli 

1,50 €. A žili šťastne až do kúpenia. 

                                                                                                
Dávid Baboš, 5. B 

 

Vlastná tvorba 

Kniha, moja kamarátka 

 

V tomto vzťahu nie je hádka, 

iba tajomstvá ukryté v slovách. 

Kniha, moja kamarátka, 

ma nikdy nedrží v okovách. 

 

Vodí ma po krásnych miestach, 

odhalí mi nepoznané. 

Cítim sa ako vo hviezdach, 

keď čítam, čo je v nej napísané. 

 

Skrýva šťastie, smútok, lásku, hnev... 

Topím sa v extáze emócií! 

Nechám sa unášať zo sveta klamstiev 

do krajiny fantázie a čarovných situácií. 

 

Viem, že nikdy nezradí ma, 

v ťažkých chvíľach podrží, 

rozuzlením prekvapí ma,  

v srdci pokoj udrží. 

Zuzana Hudáčová 8. A 

Ako išla babka s dedkom na huby 
 
     Bola raz babka s dedkom a vybrali sa do lesa na huby. Spievali si veselú pesničku: „My 
ideme na huby...“ No ale huby to tiež počuli, tak sa skryli do trávy. A dedko s babkou nenašli 
ani jeden hríb, tak si aspoň natrhali trošku malín. Na druhý deň išli do lesa znova, no babka 
povedala dedkovi: „Nespievaj o hubách, lebo zasa nič nenájdeme!“ Dedko začal vyspevovať: 
„My ideme na maliny...“ Huby, keď počuli pesničku, tak sa nebáli a neskryli sa do trávy. 
Dedko s babkou doniesli domov plný košík hríbov. Dedko sa už nevedel dočkať výbornej 
praženice. 

                                                                                             Tereza Spustová, 5. B 
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Určite ste si všimli tú nervozitu na najvyššom poschodí, deviataci pobehujú sem a tam a úporne 

premýšľajú, kam sa prihlásiť na strednú školu. Nemajte strach, čaká to na vás všetkých. Pri 

rozhodovaní vám môžu pomôcť práve akcie stredných škôl, keď všetkým nádejným študentom 

otvoria všetky okná a dvere. O takomto pozorovaní nám napísali aj naši najstarší... 

 

  

Sledujeme u deviatakov... 

Deťúrence a detičky, bŕŕŕŕ! 

Deviataci sa už tradične rozhodujú o tom, kam na strednú. Výber môžu ovplyvniť aj dni otvorených 

dverí. Možno sa nám nebude páčiť prostredie alebo nedostatočné vybavenie. Predsa len chceme 

skončiť na čo najlepšej škole. 

Stredné školy vždy vyberú len to najlepšie, čo o sebe povedia – úspechy školy, žiakov, prehnane dlhú 

históriu, nikdy však nehovoria aj o tej horšej stránke. Samozrejme, chcú nás nalákať, neskôr vyberú len 

učebne s najlepším vybavením, a keď tam predsa len budeme študovať, polovica vybavenia nebude 

k dispozícii.  

Zatiaľ som bola len na jednej škole – Stredná odborná škola vo Svite. Prezentácia učební školy bola 

celkom pekná, žiaci jednotlivých odborov nám tiež dobre odprezentovali, čo by chceli robiť, no mne 

osobne najviac vadilo, že nás pani riaditeľka oslovovala deťúrence alebo detičky. Nemám to rada ani 

doma, ani v škole. Prišlo mi, akoby nás chceli prinútiť, aby sme tam chodili. Keď sa mi raz tá škola 

nepáči, tak to inak nebude, žiadne zdrobneniny to nezachránia. 

Mladším ročníkom chcem do budúcnosti povedať, nedajte sa oblbnúť sladkými rečami, škola nemusí 

byť taká dobrá, ale ani taká zlá, ako sa o nej hovorí. Musíte to vidieť vlastné oči a skúsiť na vlastnej 

koži. 

Sára Tompošová 9. B 

 
Dôležité je vedieť, čo chceme! 

Aj keď som už deviatačka, stále neviem, na akú strednú školu by som išla. Zatiaľ mám len jednu 

predbežne vybranú favoritku – Obchodnú akadémiu. Nijaká iná škola ma ešte nezaujala. Na deň 

otvorených dverí som zatiaľ bola len na strednej škole vo Svite, aj keď tam sme išli všetci, keďže 

sme mali ísť ako trieda. Veľa ľudí hovorí, že táto škola je zlá, len preto, že zoberú aj študentov, ktorí 

nedokončili základnú, ale to neznamená, že tá škola je zlá. Podľa mňa je dobré, že sa snažia 

pomôcť žiakom, ktorí sa zle učia. Ale každý má iný názor. Najviac sa mi na škole páčili výlety 

a rôzne akcie, ktoré organizovali v zahraničí. Mne by sa páčilo mať niečo také na svojej strednej 

škole. Či už preto, že uvidím krajiny iné ako Slovensko, alebo kvôli jazyku. Vypočuť si jazyk ako 

naozaj znie. Páčilo sa mi aj to, že žiaci mali svoje ciele. Presne vedeli, čo budú robiť ďalej, aj keď 

o tejto škole sa nehovorí v najlepšom. Niektorí chceli ísť ďalej na vysokú s rovnakým odborom ako 

na strednej, a potom pracovať v odbore, ktorý vyštudujú, iným zase stačilo vyštudovať strednú 

a hneď sa zamestnať, ale každý, kto prezentoval svoj odbor, vedel, čo chce robiť ďalej. Aj keď majú 

v ponuke množstvo odborov, mňa žiaden nezaujal. 

Nikola Konterová 9. A 
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Na slovíčko s Veronikou Vadovičovou 

Tohto roku k nám prišla na besedu paralympionička Veronika Vadovičová. Najskôr nám porozprávala 

niečo o sebe, a potom nám aj ukázala, ako sa správne strieľa. A nechýbala ani autogramiáda. 

A. G.: Ako ste sa dostali ku streľbe? 

V: Na lyžiarskom zájazde sme často strieľali, a tam ma oslovil náš 

pán učiteľ, či by som  nechcela chodiť k nemu na strelecký 

krúžok. A tak som tam začala chodiť. 

A. G.:  Čím ste chceli byť ako malá?  

V: Chcela som byť astronautkou, veľmi ma zaujímal vesmír. 

A. G.:  Ako ste svoje postihnutie vnímali, keď ste boli malá? 

V: Mám dvoch starších bratov, takže ma všade brali so sebou. V škole ma spolužiaci brali veľmi dobre, 

mala som veľmi dobrých kamarátov, takže som bola veľmi šťastná. 

A. G.:  Ako ste sa cítili v Riu?  

V: Veľmi dobre. Ľudia boli príjemní, strelecký 

areál výborný. Boli aj zvýšené bezpečnostné 

podmienky, ale príliš nám neprekážali, pretože 

atmosféra bola úžasná. 

A. G.:  Mali ste pred súťažou trému? 

V: Samozrejme. Vždy. Na každej súťaži mám 

trému, ale treba sa s ňou vyrovnať. 

A. G.:  Čo pre vás znamená každá výhra? 

V: Každá výhra? Je to dobre vykonaná práca. 

Keď vyhrám, tak viem, že som dobre trénovala. Viem, že 

ten čas za niečo stál a som, samozrejme, rada. Je to aj 

zodpovednosť, pretože sa chcem udržať a aj naďalej 

zlepšovať. 

A. G.: Ďakujeme za rozhovor 

Andrea Geročová 8. A  

Na slovíčko s... 
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Zabavte sa s nami... 

Bože, čo je pre teba chvíľka? 

Chvíľka, to je večnosť. 

Tak mi požič na chvíľku 100 eur. 

Dobre, za chvíľku. 

 

Nebeská  brána 

Niekto klope na nebeskú bránu. Svätí Peter sa pýta: Čo je?  

Nehovorí sa, čo je, ale kto je. 

Bože, zase učiteľka.                

 Malý chlapček sa márne pokúša dočiahnuť 

na zvonček pri dverách. Počkaj pomôžem ti 

povie mu okoloidúci starý pán a stisne 

zvonček. Fajn dedo a teraz zdráhame. 

Učiteľka 

Jožko prišiel domov a mama sa ho spýtala ako bolo v škole? Mami 

tá naša učiteľka nič nevie 

Stále sa nás niečo vypytuje. 

 

GPS a Chuck Norris 
Keď auto zíde z trasy, GPS navigácia zahlási: 

Aj tak sa dá. 

 

Boxer 

Po prehratom kole utešuje tréner boxera. A vieš, že si ho 

v druhom kole dosť vystrašil?  Naozaj? 

Hej, myslel si, že ťa zabil.                      

 

Redakčná rada: pani učiteľka Starinská, Sára Tompošová, Andrea 

Geročová, Zuzana Hudáčová, Zuzana Krempaská, Veronika Harmanová, 

Jazyková redaktorka: pani učiteľka Bachledová 

Príde chlapec na diskotéke za hanblivou 

slečnou a hovorí jej:  

Prosím ťa, nejdeš si zatancovať?  

Hmm, no, tak idem.  

Tak fajn, nemám si totiž kde sadnúť. 

Diktátové fígle 
Prídavné meno pekný 

Prídavné meno so vzorom pekný nám mnohým robí problém. Hlavne v diktátoch a preto sa dneska pozrieme na 
skloňovanie týchto prídavných mien. Ako prvé si vyskloňujeme samotný vzor – prídavné meno pekný 

                                       Singulár                                           plurál 
Nominatív  pekný    pekní  
Genitív   pekného   pekných 
Datív   peknému   pekným 
Akuzatív  pekného   pekných 
Lokál   peknom    pekných 
Inštrumentál  pekným    peknými 

Pozor si treba dať na nominatív plurálu, v ktorom píšeme mäkké i (pekní, tvrdohlaví, učenliví...), teda ak hovoríme 
o viacerých ľuďoch. Tiež si treba dať pozor na inštrumentál plurálu – peknými, tvrdohlavými, učenlivými... Tu píšeme za m 
tiež mäkké i, pretože je to prípona. 

Dúfam, že sme vám pomohli.  

 

 

Nájdi v obrázkoch slovenské príslovia  
(Odpovede sa dozvieš v ďalšom čísle) 

Použi 3 farby a nájdi cestu k trom obrázkom 

Nájdi 10 rozdielov 

http://vtipy.hrkalka.sk/kategorie/vtip&vtipid=3535

