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Mohli ste vidieť: 

 Kvapka krvi 

 Beh Svitom 

 Po stopách Ľudovíta 

Štúra... 

 

Vlastná tvorba 

- píšeme 

Ľudovítovi 

Štúrovi 

Zabavte sa s nami: 

- vtipy 

- tajničky 

Na slovíčko s... 

- pánom 

učiteľom 

Spišákom 
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Naše mesto Svit sa už po druhýkrát dostalo do 
slovenskej knihy rekordov, po Belgickom tanci sme si 
čistili zuby. Rekord bol prekonaný 9. 10. 2015 – bolo 
to presne mesiac po predošlom rekorde mesta Svit.  

Rekord v čistení zubov sme prekonávali v školskom 
areáli všetci hromadne. Nie tak, ako by ste si teraz asi 
pomysleli, ale vo dvojiciach. Dokopy nás bolo 162 
dvojíc. Prebiehalo to asi takto: každý žiak si mal 
doniesť zubnú kefku, zubnú pastu a pohárik. Žiaci 
z dvojice sa postavili oproti sebe, každý si zobral 
spolužiakovu kefku, naniesol na ňu pastu a po zaznení 
pokynu sme mohli ísť na vec. Zuby sme si čistili cca 10 minút. 

Pri tejto akcii sme zažili veľa smiechu a poriadnej zábavy. Bola nám síce aj trochu zima, ale radosť 
z prekonania rekordu nás poriadne zahriala. Ďakujeme, že sme sa mohli všetci zúčastniť na tejto super 

akcii. Veríme, že takýchto rekordov 
prekonáme čo najviac. 

Sabína Lišková 9. A 

 

 

 

 

Milí čitatelia, 

práve držíte v rukách prvé tohtoročné číslo nášho školského časopisu. Komeňáčik vstupuje do ďalšieho roka 

s novou tvárou, veríme, že sa vám bude páčiť!  

Aj v našej redakčnej rade došlo k malým zmenám. Vedenia sa chopili z minulého roka ostrieľané deviatačky. 

Z mladších členov sa výborne darí Tatiane Láskovej zo 7. B. Na našej škole sa stále niečo deje a my máme 

pocit, že nestíhame pokryť všetky podujatia, a preto ak máte záujem vidieť svoje meno zvečnené 

v novinách, nebojte sa prísť so svojím článkom k nám. Dvere našej redakcie (stará počítačová učebňa) sú pre 

vás otvorené každú stredu od 14.00 do 15.30. 

Teraz si však oddýchnite pri čítaní článkov, ktoré sme pre vás pripravili. Príjemnú zábavu! 

Pani učiteľka Starinská 

 

Slovo na úvod... 

Mohli ste vidieť... 
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Ako ste si určite zvykli, na našej škole nie je súťaží nikdy 
dosť. V tomto školskom roku sa celý kolotoč začal behom 
a tryskom našich energických žiakov. Energických žiakov 
a žiačky nemá iba naša škola, a tak sa do tejto súťaže 
zapojila aj  Základná škola na Mierovej ulici, Základná škola 
z Liptovskej Tepličky a Základná škola zo Štrby. Súťaž 
dostala pomenovanie Jesenný beh Svitom. Bol to prvý 
ročník. Na štart sa nám postavilo 392 detí. Vzhľadom na to, 
že sa do tejto súťaže prihlásilo veľa detí, nemohli súťažiť 
všetci naraz.  

Aj keď siedmaci a ôsmaci nesúťažili, vytrvalo povzbudzovali spoza plota. A čo naši deviataci? Tí sa síce 
nezapojili do súťaže behom, ale organizačne. Pomáhali učiteľkám ako sa len dalo, bežali s mladšími 
spolužiakmi, merali čas alebo len usmerňovali súťažiacich. 

Všetci žiaci sa rozdelili do troch skupín. Prvá boli chlapci 
a dievčatá narodení v roku 2008. Táto kategória bežala 500 m. 
Druhá kategória boli chlapci a dievčatá narodení v roku 2007 – 
2006, títo bežali 750 m. Poslednú kategóriu tvorili žiaci 
narodení v rokoch 2004 – 2003. Bežali najdlhšiu dráhu -     
1000 m.  

Všetky deti sa veľmi snažili a dobehli do cieľa. V ten deň sa stal 
každý víťazom, no niektorí získali aj diplom. Teraz všetci 
čakáme na ďalšiu súťaž.                                  Sabína Lišková 9. A 

 

Podľa Mariána Kuffu je hlavnou úlohou žien 

rozdávať lásku okolo seba. To sme sa dozvedeli na náboženskej exkurzii v Žakovciach, ktorú pre nás 

zorganizovala sestra Tarzícia. Charizmatický rímskokatolícky farár pomáha v jednom zo svojich zariadení 

v Žakovciach mužom. Ženám pomáha v inom zariadení, ktoré je v Ľubici. Tu sa zdržiavajú ľudia, ktorí 

nemajú kde bývať z rôznych dôvodov. Majú problémy s alkoholom a drogami, alebo sú telesne 

postihnutí a nemá sa o nich kto postarať.  

Nie každý človek má také veľké srdce, aby dal aj to 
posledné, aby pomohol týmto ľudom. Na fare fungujú 
z veľkej časti spôsobom vlastnej výroby. Tiež si sami 
udržujú dvor a starajú sa aj o kone či dobytok. 
Nie je to ľahké pre farára, ale ani pre obyvateľov tejto 
inštitúcie. Musia sa vzdať všetkých návykových látok, na 
ktoré sú zvyknutí. Keď prídu do týchto zariadení, musia 
dodržiavať určité pravidlá: 

o Nesmú užívať alkoholické nápoje ani iné návykové 
látky. 

o Musia ísť raz za deň na omšu. 
o Musia pracovať na dvore alebo na stavbe alebo v lese. 

Okrem toho, že sme všetky tieto veci videli, sme sa osobne 
stretli s pánom farárom, ktorý nám rozprával zážitky zo svojho života a venoval sa aj témam, ktoré nás 

v tomto veku najviac zaujímajú – láske a rodine.        
  Sarah Lásková 9. A 

Mohli ste vidieť... 
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Začiatkom októbra prišli do našej školy doktori a sestry z Popradskej 

nemocnice, Národnej transfúznej stanice (NTS), na pozvanie pani 

učiteľky Talarčíkovej. Naša škola poskytla miestnosť, milé slovo, úsmev 

a pitný režim pre darcov. Počas celého dňa sa na darovanie krvi chodili 

pozerať žiaci prvého stupňa. Pozreli si celý postup a zistili, že darci sa 

neboja ihly ani sestričiek. 

Sestry odoberali krv tým darcom, ktorí si našli čas, aby mohli darovať 

túto vzácnu tekutinu. Počas prvej hodiny som išla zisťovať, ako to tam 

prebieha. Niektoré zaujímavé veci som si zapísala. Informácie mám od 

vrchnej sestry Anny Prcinovej, ktorá sa mi ochotne venovala. Vedeli ste 

napríklad, že krv sa odoberá do odberových vakov, čo sú vlastne obyčajné plastové vrecúška 

napojené na infúznu hadičku. Človek nemôže prijať len tak hocijakú 

krv, musí byť zhodná s darcom. Poznáme tieto krvné skupiny: A, B, 

AB, 0.   Krv sa odoberá zo žily za prísnych antiseptických podmienok. 

Táto práca je ich koníčkom a majú ju veľmi radi.  

Keď chcete darovať krv, musíte spĺňať veľa podmienok, medzi inými 

aj  tieto:  

1. Musíte mať vek od 18 do 60 rokov. Od posledného odberu 

musia počkať muži 3 mesiace a ženy 4 mesiace. 

2. Musíte mať telesnú hmotnosť minimálne 50 kg. 

3. Nesmiete byť nosičom vírusu HIV (mať AIDS). 

4. Nemôžete byť po prekonaní hepatitídy (žltačky) typu B a C. 

5. Nemôžete trpieť na iné závažné a chronické ochorenia. 

Prečo darovať krv? Darovaná krv môže niektorým ľuďom zachrániť život. Mnohí ľudia sa stanú 

obeťami nehôd nielen na ceste, ale aj hocikde inde, alebo trpia zákernými chorobami. Darovanie krvi 

je skutočným „darom života“.  

Chcela by som poďakovať v mene celej Základnej školy Komenského 2 Svit, všetkým šestnástim 

darcom, možno práve vy ste zachránili nie jeden ľudský život. ĎAKUJEME. Tatiana Lásková 7. B 

 

Múdrosť ukrytá v knihách je pre Deň školských 

knižníc. Na našej škole sa udiala akcia venovaná 

knihám. Zúčastnili sa jej aj dve veľmi talentované a milé 

spisovateľky: Eva Potočná a Andrea Tichá. Po predstavení svojich 

diel sa s nami rozhodli ostať a vypočuť si deviatakov, ako žiakom 1. 

stupňa prečítajú rozprávku o psíčkovi a mačičke. Napriek drobným 

chybičkám sa Máriovi Škovránovi, Erikovi Mendrošovi, Karolíne 

Steinerovej, Lucii Gbúrovej a Sabíne Grivalskej (žiaci      9. A) 

predstavenie podarilo na jednotku. Počas čítania ich doplňovala 

a deťom kládla otázky pani učiteľka Lazarová. Ako prví k nám 

zavítali na prvej hodine žiaci tretieho ročníka s pani učiteľkou 

Gancarčíkovou a pani riaditeľkou Dudinskou. Pri tomto vystúpení dostal pochvalu Mário 

Škovrán za jeho predstavenie zlého psa. Na druhú hodinu k nám prišli žiaci druhého 

ročníka s pani učiteľkou Slivkovou a Javorekovou. Na tretej hodine prišli prváčikovia. Tých bolo naozaj hojne, 

ale aj skrz to v knižnici zavládlo ticho hneď, ako sa začalo čítať.     Sarah Lásková 9. A  

Mohli ste vidieť... 

Sabína Ivanová 6. B  
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Mnohí z vás si určite myslia, že Halloween je 

americký sviatok , to však nie je celkom pravda. 

Halloween má korene v Európe, presnejšie v Írsku, 

a siaha až k obdobiu Keltov.  Ľudia verili, že v tú 

noc (31. 10.) sa zjavujú duše mŕtvych, a tak im na 

cestu svietili svietnikmi vyrobenými z dýň. U nás 

na škole sme si takí menší Halloween spravili tiež.  

Deti z klubu a ich rodičia sa prezliekli do 

strašidelných masiek a mohlo sa ísť strašiť. 

Vyrábali si lampáše z dýň a hlavným bodom 

programu bolo strašenie detí.  Žiaci museli prejsť 

hrôzostrašnou cestou smrti s chabým svetlom 

a strašidelnou hudbou. Samozrejme, všetky deti cestu hrdinsky zvládli. Deň predtým sa konal 

lampiónový sprievod, kde si decká doniesli lampášiky a prešli sa ulicami mesta. Bola síce zima, ale 

deťom a rodičom sa akcia páčila, a to je pre nás a našu školu hlavné.  Oslavy zakončila na pohľad 

strašidelná, ale chuťovo výborná torta v tvare mozgu.  Tešíme sa na ďalšie aktivity, ktoré pre nás 

školský klub vymyslí.            Karolína Steinerová 9. A  

 

Tak ako každý rok, aj teraz sa na našej škole konal 

plavecký výcvik šiestakov. Trval 4 dni a žiaci si ho 

naplno užili. Na začiatku boli rozdelení do skupín 

podľa plaveckých zdatností. Na výcviku sa naučili 

nové plavecké techniky, napríklad: znak, kraul, prsia 

a veľa iných.  

To však nie je všetko. V piatok si na našich šiestakov 
našiel čas pán plavčík, ktorý žiakov oboznámil s tým, 
ako sa majú správať na plavárni a ako pomôcť 
topiacemu sa človeku. Jedna rada pre všetkých: 
bezpečnosť je prvoradá, a tak nikdy nechoďte do 
bazéna zo žuvačkou!  

Tento výcvik nebol len o tvrdej drine, ale aj o zábave a vzájomnom sebapoznávaní a zábave. Zabávali 
sa nielen žiaci, ale aj učitelia, a tak sa stalo, že pani učiteľka Sukeľová skončila nečakane vo vode.  

Žiaci tiež mali možnosť si zasúťažiť  v mini súťažiach, ktorú zakončili piatkové veľké preteky.  

V kategórii chlapcov zvíťazili:   1. Karol Žugec 

                     2. Martin Kostyšák 

                      3. Daniel Pecha  

V kategórii dievčat zvíťazili:   1. Simona Talarčíková 

2. Karin Valeková 

3. Viktória Kostyšáková  

Blahoželáme!        Karolína Steinerová 9. A 

Mohli ste vidieť... 
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Mi áno! 

Ľudovít Štúr bi 28. októbra 2015 oslávil 200 rokov, tak sme aj mi jeho narodenini oslávili, možno 

trochu zvláštnim spuosobom. Naše úžasné učiťeľki pre nás pripravili plno aktivít, na ktorích sa 

zúčastňili žjaci siedmeho až ďevjateho 

ročníka. Vibrali sme sa po stopách 

Ľudovíta Štúra. Spolu s ním sme začali 

študovať na Evaňjelickom líceu 

v Prešporku, kde nás privítal pán 

profesor Juraj Palkovič (Tomáš Jackovič 

z 8. B). Najvjac sa mi páčilo, keď sme boli 

svedkami vzburi Štúrovích študentov, 

a veľmi zaujímavé bolo uzákonenie 

spisovnej slovenčini v podaní našich mladších žiakov 

z hereckého krúžku pod vedením paňi učiťeľki 

Ďivjakovej. Náš novinárski krúžok priblížil žiakom 

prípravu Štúrovích novín. Poslednou aktivitou bola 

streľba, abi sme si vyskúšali boj v revolúciji. V závere 

sme písali kvíz, ktorí bol zaujímaví aj preto, že sme sa 

o Štúrovi dozvedeli zaujímavé veci. Napríklad, že jeho 

druhé meno bolo 

Velislav a mal dve veľké 

láski – Adelu Ostrolúcku 

(tá sprevádzala triedi počas celého dňa, stvárnili ju: Andrea Geročová 

7. A, Timea Šimonová 7. A, Zuzka Nedoroščíková 8. A, Iva Belanová   

8. B, Kaja Steinerová 9. A a Kristína Karaffová 9. B) a Máriu 

Pospíšilovú (stvárnila ju Terka Salajová z 8. B). 

Aj keď sme nemali tortu, tak sme si jeho pamjatku uctili a zaspomínali naňho. (Pre nechápavcov – 

tento článok som písala v Štúrovej slovenčine)  

 

V októbri sa diali veci! Okrem podujatia Po stopách Ľudovíta Štúra vyhlásila naša škola fotografickú 

súťaž Jesenné fotobranie. Tejto súťaže som sa zúčastnila už druhý rok po sebe. Síce som nevyhrala, 

ale skončila som na 2. mieste. Do súťaže sa zapojilo 30 fotografií, ktoré si prerozdelili 127 hlasov. Ako 

prvý skončil Adam Tomajko z 8. A. Adam je výborný fotograf, svedčí o tom aj to, že okrem víťazstva si 

domov odniesol aj tretie miesto. Víťazné fotky postúpili do súťaže s názvom Zelený objektív, ktorú 

organizujú Lesy Slovenskej republiky a Lesnícke a drevárske múzeum Zvolen.  

Držte nám palce!  

Tu sú víťazné fotografie:        Lucia Gbúrová 9. A  

Mohli ste vidieť... 

Adam Tomajko - 1. miesto  Lucia Gbúrová - 2. miesto  Adam Tomajko - 3. miesto  
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Naši tretiaci sa pod vedením pani učiteľky 

Gancarčíkovej zamýšľali nad dôležitosťou vody a tu je výsledok: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vlastná tvorba 

Milý Ľudovít,    6. 10. 2015 

chcel by som Ti zablahoželať k tvojim 
narodeninám, ktoré máš 28. októbra, škoda, 
že ich nemôžeme osláviť spolu. Chcel by som 
sa Ťa opýtať, prečo si opustil Máriu 
Pospíšilovú. Chápem, že si miloval svoju vlasť 
ako pravý Slovák. Dúfam, že sa potešíš, keď ti 
poviem, že sa vydaril tvoj plán z roku 1843. 
Veľmi sa mi páčila básnička, ktorú si napísal 
svojej prvej láske. Mám na teba veľa otázok, 
ale nemôžem sa ťa spýtať na všetky, tak aspoň 
nejaké. Bol si úprimne zamilovaný do svojej 
prvej a druhej frajerky? Ktorú si miloval viac? 
Si hrdý na to, čo si spravil pre vtedajšie 
Slovensko? Keby nebolo teba, tak by som 
nebol hrdý Slovák. Ešte som sa Ťa zabudol 
spýtať, prečo si sa postrelil?  Mal si na to 
nejaký dôvod, trápilo ťa niečo, bol si chorý?  

PS: Zabav sa, keď budeš na Slovensku. 

Matej Fedor 8. B 

 

Voda pre život, život pre vodu 
 

Neďaleko nášho Vratka 
spadla jedna kvapka. 
Spadli dve, tri, štyri, 
všetci sa im potešili. 
Padli k nim aj ďalšie, 

tešili sa zavše. 
Vzniklo tam jazierko, 
čo zakrylo stebielko. 

K jazierku prišli žabky, 
robili tam člipky, čľapky. 

Žabky si tam kvákali, 
kým nožičky máčali. 
Zasvietilo slniečko, 
vysušilo jazierko. 
Stratili sa kvapky, 

odišli aj žabky. 

Filip Gradzilla 3. A 

Voda pre život, život pre vodu 
 

Voda, voda, vodnatá, 
padá z neba do blata. 

Padá na zem, na trávu, 
popolieva záhradu. 
Napije sa jahoda, 

bude dobrá úroda. 
Vodičku má rád aj vtáčik, 

pozerá sa na obláčik. 
Žabka skáče do vodičky, 

plávajú v nej rybičky. 
Je to rybník veľký, kúpu sa 

v ňom dietky. 
Z vody sa tešia deti, nehádžu 

do nej smeti. 
Musíme ju všetci piť, 

budeme si ju vždy chrániť. 

Janka Pavlicová 3. A 

Voda pre život, život pre vodu 
Voda všade vôkol je, 

nik jej cenu nevie. 
Voda stojí, tečie, prší, 
slniečko ju hreje, suší. 
Pije ju zver, tráva, les, 

v minulosti, v budúcnosti, ba aj 
dnes. 

Veľa vody poliam škodí, 
ak je málo, nič sa na nich 

neurodí. 
Vo vode je taktiež život, 

sú tam raky, ryby a aj mlok. 
Pre človeka potrebná je, 
jeho telo ju vo veľkom 

obsahuje. 
Umýva sa, perie, varí, 

aby bol vždy čistý, zdravý. 
V púšti voda vzácna je, 

nič tam bez nej neprežije. 
U nás máme vody dosť, 

chráňme si ju pre večnosť. 

Ela Zora Čižíková 3. A 

Milý Ľudovít!   6. 10. 2015 

Chcel by som Ti zablahoželať k Tvojim 200-tým 

narodeninám. Tento týždeň sme od Teba prečítali 

báseň Rozlúčenie. Zaujímalo by ma, či sa Ti Mária 

Pospíšilová páčila a ako vyzerala. Je škoda, že si si 

ju nevzal za ženu, mohlo by byť na svete viac 

Štúrovcov. Uznávam Ťa za to, že aj keď si nemal 

také dobré postavenie v štáte, tak si dokázal ísť za 

tým, čo chceš a podarilo sa Ti uzákoniť slovenčinu. 

Ale aj preto, lebo si nepoužíval Y. Vtedy musela byť 

slovenčina omnoho ľahšia. Som rád, že si uzákonil 

slovenčinu, ale mne by napríklad nevadilo 

rozprávať sa aj po česky. Je škoda, že si zomrel taký 

mladý. Mohol si toho ešte veľa dokázať nielen na 

Slovensku, ale aj v zahraničí. Keby si vedel, čo sa 

dnes na Slovensku deje, tak by si sa obracal 

v hrobe. To je všetko, čo som Ti chcel napísať. 

S pozdravom   Maroš Lištiak 8. B 
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Žiaci ôsmeho ročníka si na predmete Výchova umením vyskúšali prepojiť výtvarné a literárne umenie - 

kaligramy. Vybrali sme pre vás tie najlepšie: 

 

  

Vlastná tvorba 
Cesta jednej kvapky 
 
Chýlilo sa k búrke. Na oblohe pribúdali mraky. Zrazu začalo 
pršať.  
Z jedného oblaku spadla zvedavá kvapka. Na svojej ceste po 
zemi videla, ako rastú huby, stromy a rastliny. Malá kvapka sa 
stala súčasťou malého potôčika. Z potôčika pili zvieratá a ľudia. 
Z potôčika sa dostala do rieky a z rieky do mora. V mori sa 
vyparila a svoju púť začala znova ako kvapka.  
Ako putovala po svete, zistila, že je veľmi potrebná pre život.
   

Igor Čabra 3. A 
 

Na návšteve v Afrike 
 
Prírodu raz postihlo veľké sucho. Dve kvapky - Ema a Eva sa 
rozhodli, že pôjdu do Afriky, aby pomohli ľuďom a zvieratám. 
Nasadli preto na oblak a poprosili ho, aby ich preniesol do 
africkej púšte. Keď boli nad púšťou, poprosili oblak, aby ich so 
všetkými kvapkami, ktoré boli v oblaku, pustil na púšť. Čakalo 
ich strašne veľa namáhavej práce. Zmenili piesok na oázu, kde 
sa mohli ľudia aj zvieratá napiť čerstvej vody. Všetci boli 
kvapkám vďační za nový život.  

Radka Dorniaková 3. A 
 

Sára Tompošová, Zuzana Šivecová, Juraj Bublík  8. B  

S tebou 

Ty si moje svetlo v tme. 

Strážiš ma v noci aj vo dne. 

Stojíš pri mne 

v chvíľky temné. 

Neopustím Ťa nikdy, to mi ver, 

len Teba na tomto svete 

chcem! 

Všetko pre mňa si, 

milujem tvoj úsmev, vlasy, 

tvoje krásne oči, 

môj pohľad vždy k nim bočí. 

Tvoja ruka v mojej je, 

každý to vidí aj vie, 

že Ťa milujem 

a len s tebou byť chcem! 

 

Za ruku si ma chytil, 

do náručia vzal, 

slzy z tváre skryl 

a navždy mal. 

Strašne Ťa ľúbim, 

a preto Ti sľúbim, 

že budem stále Tvoja. 

Láska moja. 

Danielka Marušincová 9. A 

Tomáš Jackovič, Matej Fedor 8. B  
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Vlastná tvorba 
Čo je to život 

Často sa pýtame sami seba: 

„Čo je to život? Na čo je ho treba?“ 

Niekto odpovie správne, niekto nie. 

Správna odpoveď takto znie. 

 

Život je to, čo stratíme, keď nebudeme počuť tlkot 

svojho srdca. 

Je to to, čo už nebude, keď nám prestanú fungovať 

pľúca. 

Počas života veľa krásy zničíme 

a príliš neskoro sa z chýb poučíme. 

 

Lámeme srdcia, ničíme životy, 

kamarátovi zapichávame do chrbta hroty. 

Počas života si ľudia stále ubližujú, 

a svoju dušu takto sužujú. 

 

Je toto pravda? 

Má to tak byť? 

Áno, z časti je, 

ale dá sa aj inak žiť. 

Život je to, čo stvoríme, 

keď krásne očká bábätka uvidíme. 

Počas života dokážeme vyčarovať úsmev na smutnej 

tvári, 

dokážeme odohnať všetky zlé sváry. 

 

Rozdávame lásku, rozdávame šťastie, 

prijímame ich späť a puto rastie a rastie. 

Počas života si ľudia pomáhajú, 

s pokojom v duši v noci zaspávajú. 

 

Toto je celá pravda, 

takto to má byť. 

Vyberte si spôsob života tak, 

aby ste mohli šťastne žiť. 

 

Teraz už odpoveď na otázku poznáme, 

vždy sme ju pred sebou mali 

a stále máme. 

 

My tvoríme šťastie, my tvoríme lásku, 

zahoďme obavy, zhoďme masku. 

Všetci sme vládcami svojej vlastnej zeme, 

my sme život, my sme to, čo potrebujeme. 

Zuzana Hudáčová 7. A 

V minulom roku ste sa mohli zapojiť do tvorby textu 

našej školskej hymny. Pán učiteľ Bobrík vaše nápady 

zozbieral a dal dokopy. Z vašich prác vytvoril školskú 

hymnu, na ktorú vytvoril hudbu a naspieval Martin 

Terneny.  

ŠKOLSKÁ HYMNA 

Komenskéko škola vo Svite je prím, 

ako malý žiačik ja to hovorím. 

Učiteľ a žiaci sú jedna rodina, 

keď niečo zaškrípe, škola opraví ma. 

 

Naša škola krásna, majestátna je, 

chodím do nej učiť sa, to je nádherné. 

S otcom ráno autom prifrčím ja hneď, 

za bránou si podskočím a poviem to hneď! 

 

R: / Jé, jé, jé, to je naša škola! 

Jé, jé, jé, všetky deti volá! 

Jé, jé, jé, poďte deti ku mne, 

jé, jé, jé, bude vám tu dobre! / 

 

Učíme sa slovinu, chémiu aj matiku. 

Od začiatku do konca veríme my v statiku. 

Prváci a druháci berú všetko vážne. 

Siedmaci a ôsmaci správajú sa vlažne. 

 

Po škole si zacvičím, aby bolo dobre. 

Doma si ja oddýchnem, keď je všetko nudné. 

Keď si spravím úlohy, teším sa už do školy. 

Do školičky, do školy naša pieseň hovorí: 

 

R: /opakovanie/ 
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... s Ondrejom Spišákom 

Na našej škole učíte už druhý rok, ako sa Vám u nás páči? 

Veľmi sa mi páči. Som  spokojný s organizáciou, s prostredím, so 

žiakmi, s celkovým životom na tejto  škole. Som tu veľmi spokojný. 

Prečo  ste sa dali na učiteľskú dráhu? 

Na učiteľskú dráhu som sa dal už v druhom ročníku na ZŠ. Videl som 

to na svojom otcovi, jeho práca sa mi páčila. Páčilo sa mi to, že bol 

celý deň v telocvični, bol celý čas so žiakmi, chodilo sa na veľa výletov, 

celý čas sa športovalo. Takže ja už som bol rozhodnutý v 2. ročníku na 

ZŠ.  

Aká najvtipnejšia vec sa vám v živote stala? 

Tak ja si teda myslím, že v živote sa mi stalo veľa vtipných vecí. Tie 

najvtipnejšie sa viažu k nejakým akciám, ktoré, samozrejme, nie sú tak ľahko medializovateľné, prípadne 

publikovateľné, ale nemyslím si, že by to boli nejaké vtipné veci pre čitateľov. 

Dozvedeli sme sa, že na našej škole pracuje aj vaša pani manželka – môžem sa opýtať, ako ste sa 

spoznali? 

Asi ako väčšina športovcov, na športovej akcii, ako väčšina volejbalistov – na volejbalovej akcii. Bolo to 

na jednom turnaji. Po skončení sezóny manželka, ktorá ešte hrávala profesionálny volejbal, ja ako 

profesionálny volejbalista sme sa stretli na jednom turnaji, ktorý bol už len taký čisto amatérsky, 

uvoľnený a tam sme sa stretli, no a zaľúbili sme sa. 

Aký z vašich predmetov učíte najradšej? 

Čaro majú obidva predmety a to tým, že jeden je vyučovaný v telocvični a druhý v triede. Toto ma veľmi 

baví, pretože byť v triede znamená, byť niekedy takým, dá sa povedať, „naozajstným“ učiteľom 

a v telocvični sa môžem odreagovať. Takže každý z týchto predmetov má svoje čaro. 

Ako trávite svoj voľný čas? 

Tým, že som bol dlhé roky profesionálnym trénerom a všetok čas (80 – 90%) som venoval volejbalu 

a všetkému, čo je s tým späté, tak teraz sa snažím všetok svoj čas venovať rodine. 

Pamätáte si ešte vaše školské časy, boli ste dobrým žiakom? 

Pamätám si ich  veľmi dobre, niekedy mám ešte stále ten bruchabôľ (ale v dobrom). A či som bol dobrým 

žiakom? Tak, snažil som sa nebyť zlým žiakom. Čo sa týka učenia, bol som možno taký lepší priemer. No 

a hlavne som si dával pozor, aby som nerobil nejaké vylomeniny. 

P.s. redakcie – Takže si, dúfam, niektorí vezmete príklad z pána učiteľa.     

Karolína Steinerová 9. A  

Na slovíčko s... 



 

11 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Tatiana Lásková 7.B a Emma Kmetoniová 7.A 

1.          

2.         

3.          

4.       

5.        

6.         

7.         

8.          

9.       

Zabavte sa s nami... 
Príde kačka do obchodu a pýta sa... Máš 

chleba? 

- Nemám chleba. 

- Máš chleba? 

- NEMÁM CHLEBA 

Takto kačka otravuje obchodníka asi 5 dní a na 

6. deň sa znovu pýta: 

- Máš chleba? 

- Počuj, ešte raz sa ma spýtaš, či mám chleba, 

tak zoberiem klinec, a pribijem ťa na stenu. 

- Máš klinec? 

- Nie...... 

- Máš chleba? 

„Pán doktor, pomôžte - čmeliak ma uhryzol do prsta!" 

„Kľud, hneď naň dám mastičku." 

„Veď uletel, ako ho chytíte?" 

„Ukážte miesto, kde vás uhryzol." 

„Pod stromom v parku." 

„Mohol by ste povedať rovno, ktorý to bol." 

„Odkiaľ to mám vedieť, hneď uletel!" 

„Vy mi nerozumiete, kam vás konkrétne uhryzol?" 

„Do prsta!" 

„No, a ktorý to bol?" 

„Neviem, všetky čmeliaky vyzerajú rovnako!" 

 

Cestovatelia sa predierajú africkým pralesom. Z 

diaľky počujú dunenie bubnov. Keď prídu k 

dedine, vidia čierneho muža, ako zúrivo bije do 

bubna. 

„Čo sa deje?" pýta sa vedúci výpravy. 

„Nie je voda," odvetí bubeník. 

„Privolávate teda dážď?" 

„Nie, inštalatéra zo susednej dediny, aby prišiel 

opraviť vodovod." 

Začala sa vojna. Strana múdrych bojuje proti strane hlúpych. 

Múdri si všimnú, že hlúpych je oveľa viac a majú lepšie zbrane. 

Preto jeden zo strany múdrych vybehne s bielou vlajkou a kričí: 

Mier, mier!!! Zo strany hlúpych sa ozve: Však mierim, mierim, len 

sa toľko nehýb!!! 

Viete, kedy je maximálna tma? 

Keď musíte zapáliť druhú zápalku, aby ste 

zistili, či tá prvá horí. 

 Zrkadielko, zrkadielko, povedzže mi, kto je 

najkrajší na svete? 

Zrkadielko: Uhni, nevidím!!! 

Stoja dvaja astronauti na Marse, pozerajú sa striedavo na seba, na 

Zem, na raketu, na seba, na Zem, na raketu. 

 Po chvíli to jeden nevydrží a hovorí: „Čo na mňa tak čumíš, ja som 

tam tie kľúče nezabuchol!" 

Môj kanárik sa napil benzínu, začal lietať po izbe a spadol. Čo sa mu stalo? 
Došiel mu benzín. 

Malý Miško radostne volá: ,,Mamička, ja som sa už naučil písať!" 

,,Áno, drobec? To je výborné!" poteší sa mamička. ,,A čo si 

napísal?" 

,,Čo ja viem, čítať ešte neviem." 

 

1. letná dievčenská obuv   

2. dravé zviera – žije v močiaroch 

3. národný park v Afrike  

4. hudobný nástroj  

5. najväčší kontinent 

6. domáci spotrebič 

7. metropola Maďarska 

8. prvý muž na Mesiaci 

9. literárny druh 
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