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Ako každý rok, aj tento sa na našej škole konala 

vianočná burza, na ktorej sa nepredávali len hračky, 

ale aj všelijaké pekné „hand-made“ výrobky, ktoré boli 

naozaj veľmi zaujímavé. Výťažok z tejto burzy sme 

venovali rodine nášho spolužiaka, ale najmä kamaráta 

Samka Salaja, ktorý je už skoro 6 rokov v kóme. 

Samko bol až do štvrtého ročníka výborným žiakom 

našej školy, tento rok by bol deviatakom. Bohužiaľ, 

v auguste 2010 po niekoľkých dňoch v horúčke 

upadol do kómy. Dnes leží v Hospici svätej Anny 

v Ľubici.   

Čiastka, ktorá bola vyzbieraná na našej burze, 

poputuje Samkovým rodičom, ktorí túto sumu 

použijú na jeho 

liečbu. Hračky 

a výrobky sa predávali jedna radosť! Suma vyzbieraná na burze bola 800 

eur a 400 eurami prispela Rodičovská rada. Tieto peniaze boli vo 

februári odovzdané jeho ockovi - pánovi Salajovi. Sprievodnou akciou 

bol Deň otvorených dverí pre rodičov našich žiakov, aby sa pozreli 

bližšie na to, ako sa im darí, a tiež dobročinná zbierka pod záštitou 

UNICEF zameraná na školy pre Afriku.  Karolína Steinerová 9. A 

Milí čitatelia, 

máme za sebou prvý polrok. Náš novinársky krúžok ani trochu nezaháľal a všetci sme sa veľmi snažili, aby 

sme Vám mohli vydať druhé číslo. Samozrejme, mojim novinárkam do toho trochu vstúpili snahy o čo 

najlepšie známky, takže práca na novinách musela ustúpiť práci na hodinách, a tak je to správne! Dúfam, že 

nám preto odpustíte menší časový sklz.  

Veľmi sa tešíme z práce našich žiakov a učiteľov, pretože čím viac sa toho deje, tým zaujímavejší je náš 

časopis. V tomto čísle sa musíme určite vrátiť k predvianočnej a vianočnej nálade, musíme spomenúť skvelý 

výsledok našich piatakov  v pilotnom Testovaní 5, nevynecháme ani rôzne kultúrne podujatia, na ktorých 

sme sa zúčastnili a v neposlednom rade sme v tomto čísle určite hrdí na rozhovory, ktoré nám poskytli 

učiteľky deviatych ročníkov. Príjemné čítanie Vám želá  

pani učiteľka Starinská 

 

Slovo na úvod... 

Mohli ste vidieť... 
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 Šiesteho decembra prišiel aj do našej školy svätý Mikuláš. 

Tento sviatok sa spája s dobrou náladou a endorfínmi, 

pochádzajúcimi možno aj zo sladkostí, ktoré dostane každé 

dobré dieťa. Na našej škole asi máme len dobré deti, lebo 

každý sa tešil. Všetci žiaci si na Mikuláša radostne vyskakujú, 

tak sa naši učitelia telesnej výchovy rozhodli už druhý rok po 

sebe pripraviť súťaž, kde majú deti možnosť poriadne si 

skočiť. Súťaž sa volá Mikulášska latka, ktorú oficiálne otvoril 

samotný Mikuláš. Na súťaži sa zúčastnili  žiaci od 1. do 9. 

ročníka. Zúčastnilo sa veľa detí, tak veľa, že mnohí 

doskakovali aj po vyučovaní. Umiestnenie všetkých 

žiakov si môžete pozrieť na stránke našej školy. 

Najlepšie výkony však podali: z dievčat Sarah Lásková 

z 9. A - 130 cm a z chlapcov Erik Sokoli z 9. A - 150 cm.  

Všetkým víťazom gratulujeme a dúfame, že aj o rok 

sa vás mnoho zúčastní na tejto skvelej súťaži.  

Lucia Gbúrová 9. A 

 

V tomto roku sa na Slovensku rozbehlo vôbec 

prvé celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka. Uskutočnilo  sa 25. novembra a, samozrejme, sa do 

neho zapojili aj naši žiaci. 65 našich spolužiakov z piateho ročníka sa snažilo čo najlepšie použiť všetky 

vedomosti, ktoré sa im podarilo nazbierať. Testovaní boli zo slovenského jazyka a matematiky. Naši 

piataci sa na to naozaj usilovne pripravovali. Dva dni pred uskutočnením testovania sa žiaci učili len tieto 

dva predmety. Učiteľkám slovenského jazyka a matematiky prišli na pomoc aj kolegyne zo zborovne. 

Všetkým sa už slovenčina a matematika doslova parila z hlavy, ale určite to malo svoj výsledok. 

Testovanie dopadlo nad naše očakávania. Priemerne ho piataci napísali na 74,64 % z matematiky a 78,69 

% zo slovenského jazyka, čo je skvelý 

výsledok, pretože sme skončili 12 % 

NAD slovenským priemerom 

(matematika – 61,99 %, slovenský 

jazyk – 66,62 %). Blahoželáme našim 

piatakom k úspešnému zvládnutiu 

testovania. Veríme, že rovnako skvelý 

výsledok dosiahnu aj ako deviataci  

            Sabína Lišková 9. A 

 

Mohli ste vidieť... 
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Vraví sa, že všetko je vo hviezdach. Hodiny astrológie v škole nemáme, ale pán učiteľ Bobrík sa rozhodol, 

že nám tie hviezdy predsa len trochu priblíži. Deviateho decembra sa žiaci 7. a 8. ročníka mali vydať na 

exkurziu do planetária. Možno aj toto bolo vo hviezdach a tie hviezdy chceli, aby sa náš výlet začal až 

oveľa neskôr. Do prešovského planetária na exkurziu sme sa nakoniec dostali až v polovici januára. Zraz 

pri škole bol o pol siedmej, takže niektorí sme si museli riadne privstať, ale stálo to za to! Cestou tam 

sme sa zastavili pri benzínovej pumpe, prestávka sa zišla, niektorí si išli niečo kúpiť, no niektorí vonku 

mrzli, pretože šofér a pani učiteľky si kúpili kávičku a dvere do autobusu boli zavreté. Po niekoľkých 

minútach sme už nasadali do autobusu a veselo pokračovali v ceste.  

V planetáriu nás privítali krátkym filmom, my sme sa však aj tak najviac tešili na nočnú oblohu, hviezdy 

a súhvezdia, ktoré sme mali možnosť vidieť vo hvezdárni pod umelou nočnou oblohou. V planetáriu sme 

boli naposledy ako žiaci prvého stupňa a myslím, že by sme ho pokojne mohli navštevovať každý rok, 

lebo je to skvelý zážitok. Nasledoval už len hodinový rozchod po meste Prešov, kde sme sa všemožne 

snažili minúť svoje vreckové, a dobrodružná cesta domov (pretože sme dostali defekt). Šofér však všetko 

vyriešil a my sme sa šťastne vrátili z tejto hviezdnej cesty.       

                Tatiana Lásková 7. B 

 

Dve základné školy vo Svite sa každý rok striedajú v príprave 

Akadémie. Naša akadémia sa odohráva pri príležitosti Dňa matiek, 

Základná škola na Mierovej ulici nás každoročne dostáva do 

vianočnej nálady. Predposledná predvianočná streda patrila práve 

tejto škole. V prvom rade sa nám veľmi páčili jazyky, ktoré tam boli 

nenápadne zakomponované - tieto jazyky sa vyučujú aj na našej 

škole, takže 

sme si mohli 

vypočuť angličtinu, nemčinu, ale aj ruštinu, z čoho 

mala určite veľkú radosť pani učiteľka Dubjelová. Aj 

keď nám trochu chýbala vianočná atmosféra 

a originalita, stále tam bolo mnoho super vecí. 

Najoriginálnejšie oblečenie mali tento rok deviataci, 

úžasné číslo boli aj trampolíny, na ktorých nám žiaci 

ukázali veselú a farebnú choreografiu. Páčilo sa 

nám, že sa vyhrali s farbami, aj keď sme čakali bielu 

vianočnú atmosféru. Možno sme mali zo začiatku chvíľu pocit, že tam sú deti nasilu, no nakoniec nás 

presvedčili o opaku. Pekný tanec predviedli aj deti z materskej školy. Ďakujeme za pozvanie a tešíme sa 

na ďalší rok, zároveň pozývame Mierovku na našu akadémiu v máji.     

          Sára Tompošová 8. B 

Mohli ste vidieť... 
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Tatranská galéria v Poprade nás pozvala na 

komentovanú výstavu a na ňu nadväzujúce tvorivé 

dielne. Viacerí žiaci majú často problém pochopiť 

abstraktnú maľbu, preto sa mohli porozprávať 

s umelcom Markom Vrzgulom, ktorý vystavoval svoje 

diela. Na exkurzii sa zúčastnili žiaci 8. a 9. ročníka. Páčili 

sa nám jeho obrazy, tvorivé dielne a zaujal nás jeho 

zvláštny štýl tvorby. Na výstave sme boli spolu 

s gymnazistami, ktorých viac zaujal autor a jeho 

prednáška, nás viac bavila vlastná tvorba. Marko 

Vrzgula nám predstavil, ako tvorí svoje diela, 

prekvapilo nás, že na to používa úplne obyčajné veci, 

ako napríklad veľké maliarske štetce, metličku, 

špongiu a samozrejme nesmela chýbať ani tuba na 

vytláčanie farieb alebo maliarsky valček. Okrem toho 

nás zaujal ďalší zvláštny štýl otláčania dosiek o plátno. 

Z galérie sme si odniesli naše diela, na ktorých sme sa 

vybláznili, a spokojní, že sme spoznali niečo nové 

a zaujímavé, sme vyrazili domov.   

   Sára Tompošová 8. B  

 

 

S odvahou a citom pristúpili k prednesu poézie a prózy víťazi triednych kôl v súťaži Hviezdoslavov Kubín. 

Táto súťaž má svoju históriu a svoj význam. Uchopiť text po svojom a toto pochopenie textu (prednes) 

predať ostatným si vyžaduje veľa práce a uvažovania 

o texte. Som rada, že sa o to na našej škole snaží čoraz 

viac žiakov. Do školského kola sa prebojovalo cez tridsať 

súťažiacich, ktorí zvládli predniesť umelecké texty, ktoré 

ich najviac zaujali.  

V tomto školskom roku mala porota prvého aj druhého 

stupňa veľmi ťažkú úlohu. Mnohé talenty sa zjavili 

akoby z ničoho nič, mnohí si svoje miesto na školskom 

kole právom obhajujú už dlhšiu dobu. Týmto by som sa 

chela poďakovať všetkým, ktorí sa zúčastnili, 

zablahoželať tým, ktorí vyhrali a povzbudiť tých, ktorým 

sa neušlo žiadne miesto.  

Mohli ste vidieť... 

Prednášajúci deviataci  
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I. kategória: 

Poézia: 

1. Daniel Nedoroščík 2. A  

2. Alexandra Michlíková 4. A 

3. Viktória Králiková 3. B 

Próza: 

1. Martin Dudinský 2. B  

2. Lenka Richtarčíková 2. A 

3. Šarlota Zamišková 2. A 

Sofia Surmíková 4. B 

II. kategória 

Próza: 

1. Sabína Ivanová 6. B (postup) 

Lenka Lukáčová 5. B 

2. Ema Steinerová 6. B 

3. Martin Kostyšák 6. B 

Poézia: 

bez víťazov 

III. kategória 

Poézia: 

1. Erik Mendroš 9. A (postup) 

Zuzana Nedoroščíková 8. A 

2. Zuzana Hudáčová 7. A 

3. Terézia Salajová 8. B 

Próza: 

1. Karolína Steinerová 9.A (postup) 

Sára Tompošová 8. A 

2. Juraj Hurčala 7. A 

3. Patrícia Janíková 7. A 

 

Víťazmi školského kola sú: 

 

Pani učiteľka Starinská 

                       

 Ako ste si už určite všimli, cez vianočné prázdniny sa prerábal vestibul 

našej školy. Okrem neho aj aula, niekoľko tried a pribudlo mnoho 

iných vecí. Užite si tieto novoty, pretože sa zdá, že v tomto školskom 

roku sa už žiadne zásadné zmeny neplánujú. V podstate nás čaká už 

len dokončenie začatých prác, pribudnú dvere vo vestibule 

a elektronický vrátnik. 

 Bez povšimnutia neostala ani jedáleň, pribudol nový pult a ešte 

čakáme na skrinky do auly, aby sme zaplnili priestor. Naša škola 

dostáva každým dňom modernejší nádych. Zásluhu na tom majú aj 

učitelia, ktorí si odbehli zo svojej dovolenky, aby sme sa my mohli vrátiť do stále krajšej školy, ale aj žiaci, ktorí 

na predmete Svet práce alebo Technika pomáhajú pri upratovaní a renovácii školy. Ďakujeme všetkým, čo 

prispeli svojou troškou. Pomáhate nám vybudovať pozitívne miesto pre pozitívne myšlienky.   

           Karolína Steinerová 9. A 

Mohli ste vidieť... 
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Február je mesiac, v ktorom sa pomaly uvoľňuje polročný 

tlak. Po napätých týždňoch a bojoch o lepšiu známku majú 

niektorí žiaci možnosť uvoľniť sa na lyžiarskom výcviku. 

Každý rok ho absolvujú naši tretiaci, štvrtáci a siedmaci. 

Teraz však nastala malá zmena, výnimkou bude to, že sa 

k nim pridali aj niektorí ôsmaci, pretože sa prihlásilo málo 

siedmakov. Siedmaci a ôsmaci vyrazili ôsmeho februára 

a strávili tam celý týždeň, presnejšie štyri dni a štyri noci. 

Boli ubytovaní v Mengusovciach v Rogale a lyžovať chodili do Lučivnej. Domov sa vrátili tesne pred jarnými 

prázdninami. Po nich sa na lyže chystajú tretiaci a štvrtáci. Sama som sa na výcviku zúčastnila a to, ako sme 

si lyžiarsky výcvik užili, je lepšie radšej vidieť, ako si to predstavovať, preto sme pre vás nafotili poriadnu 

fotodokumentáciu.                                   Sára Tompošová 8. B 

 

  

Mohli ste vidieť... 



 

 

8 
 
 

foto: Adam Tomajko 8. A 

 

Stalo sa to cez letné prázdniny. So sestrou sme si mysleli, že budeme ako každý deň sedieť doma pri 

počítači. Aj sme spočiatku sedeli, kým neprišla za nami do izby mamka a neoznámila nám, že ideme na výlet 

na bicykloch. Začali sme protestovať, všemožne ju prehovárať a presviedčať, ale s ňou to ani nepohlo. 

Nakoniec sme museli ísť, pretože by nás inak nevzala na kúpalisko do konca prázdnin a zakázala by nám 

počítač a to by sme teda neprežili! Tak sme sa teda museli prichystať, či sa nám chcelo alebo nie, museli 

sme vyraziť. Už zo začiatku sa nám zdalo, že mama toho berie príliš veľa. Dúfali sme, že pôjdeme tou 

najkratšou trasou, alebo sa len dookola previezť, ale ona ešte naschvál vybrala tú najdlhšiu. Vyrazili sme na 

cestu. Užívali sme si hrejivé slniečko, až kým nezašlo za mrak. Neveštilo to pre nás nič dobré, ale dúfali sme, 

že sa to dá do poriadku. Keď sa však zamračilo ešte viac, so sestrou sme to chceli otočiť, no mamku sme 

neprehovorili, vraj je to len malý mráčik a o chvíľu to bude zase v poriadku. Pokračovali sme teda v ceste 

a o necelých pätnásť minút sa rozpršalo. Mamka to otočila až vtedy. Boli sme naštvané, pretože domov nás 

čakala dvojhodinová cesta, a tak sme boli celkom rady, keď sme prechádzali okolo jaskyne, v ktorej sa dalo 

ukryť. Tak sme sa tam teda usadili s malou dušičkou, že to o chvíľu prejde. Hneď som aj skontrolovala 

signál, ktorý tam, samozrejme, nebol, a tak sme len sedeli, rozprávali sa a čakali, kým to ustane. 

Zvečerievalo sa a stále pršalo. Mama odrazu začala vybaľovať svoje zásoby a nám bolo jasné, že to mala celé 

naplánované. Keď sme sa najedli a vypili si teplý čaj, hneď nám bolo lepšie.  Nakoniec sme tam ostali celú 

noc. Najviac sme sa zabavili 

pri zbieraní dreva na oheň, 

aby nám mohli uschnúť šaty. 

Hneď ráno sme vyrazili 

a bezpečne dorazili domov. 

Za tú noc sme sa s mamkou 

zblížili, a aj keď sme na ňu 

boli vtedy naštvané, časom 

stráveným v jaskyni  to z nás 

opadlo a doteraz na to 

spomíname veľmi rady.  

Sára Tompošová 8. B 

 

 

 

 

 

Akonáhle sa povie Vianoce, čo vám ako prvé napadne? Väčšinou ľuďom ako prvé napadnú darčeky, ale 

mne ako prvé napadne jedlo. Typické jedlo na vianočný stôl je kapustnica. Na škole máme krúžok 

varenia, ktorý vedie pani učiteľka Neuvirthová a ona nám poskytla jej recept na vianočnú kapustnicu. 

Touto cestou jej aj chceme poďakovať. Veríme, že vám bude kapustnica chutiť. 

Vlastná tvorba 



 

 

9 
 
 

Naše Vianoce 
Vo vzduchu je čosi iné, viem, že Ty to cítiš tiež. 

Dni sú zrazu trochu krajšie, zo všetkých sa tešiť smieš. 
Rok nám zbehol veľmi rýchlo a to kúzlo je tu zas. 

Najkrajšie a veľmi vzácne, predsa spája všetkých nás. 
Pozri, ako svieti stromček, ako vonku padá sneh. 

Dnes si želaj všetko krásne, stačí dodať slovko „nech". 
Vôkol seba dávaj šťastie, sú tu predsa Vianoce. 

Pozri hore, na nebi sa Tvoja hviezda ligoce. 
 

Prechádzam sa bielym mestom, všade sála svätý mier. 
V hlave, v srdci nosím Teba, buď si istý, to mi ver. 

Už sme zase o rok starší, o krok bližšie... možno nie. 
Každý rok však má svoj zmysel, s ním sa kráti čakanie. 

Dnes nepriateľ je priateľom a vzdialení sú blízko, to vieš. 
Až večer pozrieš na Mesiac, vedz, že ja sa dívam tiež. 

Ak budeš na mňa myslieť, tak ako ja na Teba. 
Budeme spolu, budem s Tebou, a ani zázrak nám netreba. 
Za oknom tuším trochu mrzne, všade je romantický sneh. 

A ja túžim stále viac vnímať Tvoj úprimný smiech. 
 

Krásne Vianoce... 
Danielka Marušincová 9. A 

Vianočná kapustnica 

Ingrediencie : 
1 kg kyslá kapusta 
2 plátky bravčového mäsa 
2 údené klobásy 
údené mäso 
kyslá smotana 
sušené huby 
koreniny – červená paprika, soľ, 
vegeta 

voda 
 

Postup : 

1. Zliať kapustnicu (kyslá voda z kapusty – možno ju použiť na dochutenie), kapustu podľa potreby premyť. 

2. Vložiť do hrnca, zaliať vodou. 

3. Mäso, klobásu pokrájať a vložiť do vriacej kapusty.  

4. Huby namočiť, prepláchnuť a vložiť do kapusty. 

5. Pridať koreniny podľa chuti. 

6. Varíme asi hodinu, až kým nie je všetko mäkké. 

7. Do smotany pridať lyžicu múky, zamiešať a vliať do kapustnice. 

8. Kapustnica so smotanou nesmie vrieť, len mierne zovrieť. 

Sabína Lišková 9. A 

 

Vlastná tvorba 

ilustračné foto 
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Vlastná tvorba 

Moje jarné prázdniny - rozprávanie 

Začiatok jarných prázdnin som začala 

fašiangovým cvičením. Dobre sme si 

zacvičili a urobili niečo dobré pre svoje 

zdravie. Bola som prekvapená, ako 

naši rodičia zvládli cvičiť ťažké cviky. 

Boli sme tri družstvá a v našom 

družstve súťažila aj naša pani 

riaditeľka. Bola šikovná, lebo zvládla 

každú disciplínu. Na konci sme si 

pochutnali na džemových 

a čokoládových buchtách. Deň sme 

strávili pekne s našimi učiteľmi, 

učiteľkami a rodičmi. Dúfam, že takú 

aktivitu vymyslia aj budúci rok, keď 

budeme piataci.  

Simona Kleinová 4. B 

 

Zimná krajina – umelecký (náladový) opis 

Pozerám sa z okna a priam cítim chlad decembrového rána. Slnko sa skrýva za snežné mraky, z ktorých sa len 

sype a sype biela perina. Padá na koruny stromov, skrehnuté zvyšky poslednej trávy a búdky vtákov. Vietor 

ju zaveje do lesov a lúk, na polia a sady. 

Meluzína vyhráva svoju muziku. Chvíľami je rezká, inokedy pokojná. Bezstarostné pasáže sa menia na desivé, 

priam vzbudzujúce strach. Tanečníci v bielych róbach sa v tanci nechajú unášať vánkom, až kým od únavy 

načisto nepadnú na zem, kde sa zmenia na ľahký biely sneh. Uprostred ľadového kráľovstva odrazu zasvieti 

slniečko. Svojimi láskavými dlaňami pohladí stráň, na ktorej sa hrajú deti. Ich šťastný smiech sa rozlieha 

dolinou a zaniká kdesi v ďalekých snehových závejoch. Rozozvučí cencúle na strechách domov a veží. 

Do zimnej symfónie sa pridá aj štebot vtákov. Sedia uzimené na šípovom kríčku a ich čvirikanie znie ešte 

krajšie než zvyčajne. Nesie sa až k zamrznutej rieke, ktorá nápadne pripomína ľudskú dušu. Navonok 

chladná, no pod povrchom burácajú vlny. V diaľke sa hrdo vypínajú mocné vrchy s bielymi klobúkmi v celej 

svojej kráse. Slnečný jas sa od nich odráža ako od skla. Keď však zaduje vietor, hučí v nich tak strašne, že sa 

skryje každý lesný obyvateľ. 

Umenie zimy dotvára aj dedko Mrázik, ktorý svojím žezlom kreslí nádherné ornamenty. Raz pripomínajú 

kvety, inokedy zas postavy či zvieratá. 

Pozerám sa z okna a vzdychnem si. Koľká to krása! Krása, nad ktorou zaplesá srdce človeka. 

Lucia Furmanová 7. B 

 

Moje jarné prázdniny - rozprávanie 

Hurá, sú jarné prázdniny a mám voľno. Veľmi rada 

lyžujem a tak mi tatko navrhol, aby som s ním strávila 

jeden deň v práci. Mal službu na detskom vleku. Ráno, 

keď sme vstali, bola ešte tma. Prvým vlakom aj 

zubačkou sme išli na Štrbské Pleso. Keď sme tam 

dorazili, slniečko sa už vyťahovalo spoza kopca. Bol to 

krásny pohľad ako z rozprávky. Obuli sme si lyžiarky, 

lyže a prvá kontrolná jazda sa začala. Na kopci mi dal 

tatko vŕtačku do rúk, aby som prevŕtala diery do snehu. 

On za mnou vkladal plôtik. Ja som to ešte skontrolovala 

kladivkom. Zlyžovali sme dole. Tatko zapol počítač, aby 

hore na chate pod Soliskom mali pitnú vodu a ja som 

zapla turnikety. Lyžovala som všetky trasy – Interski, 

Furkota, Solisko aj Esíčko. Na obed som si dala 

v Slalome bryndzové halušky. Boli úžasné. Znova som 

išla lyžovať. Ku koncu zmeny som tatkovi pomáhala 

zbaliť plôtik a vypnúť turnikety. Bol to pre mňa zážitok 

vyskúšať si prácu vlekárky. 

Chiara Pavelová 4. B 
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Milí čitatelia! Mnohí z vás už boli, či sú žiakmi najvyššieho ročníka na základných školách a niektorých to 

len čaká. Tí, ktorí si tento ročník pamätajú, majú naň určite pestré spomienky, či už na vytáčanie našich 

trpezlivých a odolných učiteľov, alebo na pekné a napínavé chvíle posledného roku na základnej škole. 

Ale ako sa cíti počas posledného roku so svojou triedou triedny učiteľ? To sa dnes spýtame pani učiteľky 

Bachledovej a Karabínovej. 

Na slovíčko s Helenkou Bachledovou 

 Dobrý deň, pani učiteľka, som rada, že ste si našli čas na 

zodpovedanie mojich otázok. Ako mnohí vieme, vy máte teraz 

prvýkrát triedu 9. ročníka, a preto sa vás ako prvé chcem spýtať, ako 

ste si pred začiatkom školského roku predstavovali priebeh tohto 

roku?  

Nuž, z určitého hľadiska som očakávala tento rok ťažší než je, 

a z určitého zase ľahší než je. Očakávala som, že žiaci si budú najmä zo 

slovenčiny (keďže ju učím) pamätať viac, ako si pamätajú, takže z tohto 

hľadiska je tento rok ťažší. Myslela som, že učivo 9. ročníka, ktoré 

v podstate už len opakujeme, žiaci nezabudli v takej miere, ako zabudli. 

Ale nechcem krivdiť tým s lepšou pamäťou. Na druhej strane som 

očakávala, že hlavne chlapci budú mať väčšie výkyvy v správaní, ale 

našťastie to nie je také zlé. Z novinových správ viem, že na niektorých 

školách majú oveľa závažnejšie problémy so správaním žiakov, takže našich deviatakov hodnotím ako fajn 

mládež. 

 Vaša trieda sa teraz skladá z dvoch minuloročných osmičiek. Myslíte si, že keby sme boli spolu 

ako kolektív od 5. ročníka, dalo by sa s nami lepšie spolupracovať? Respektíve, či by sme viac 

poslúchali? 

Ťažko povedať. História nemá rada otázky „keby“, i keď by to mohlo byť zaujímavé – čo by bolo, keby...? Ale 

myslím, že kolektív sa buduje postupne a že určite je vždy lepšie mať k dispozícii viac času ako jeden rok. 

Navyše v pomerne problematickom období, kedy sa deti menia na mladých dospelých a vyjasňujú si svoje 

postavenie v kolektíve a vlastne začínajú sami seba spoznávať. Napriek určitým problémom však moja 

trieda podľa mňa nie je horšia ako iné „deviatky“. Každý kolektív je skupina rôznorodých pováh a tie sa 

musia zlaďovať. Ja na svoju „prvú“ triedu určite budem spomínať v dobrom („prvú“ preto v úvodzovkách, 

lebo som moju triedu nemala od začiatku, t. j. od 5. ročníka, a aj preto, lebo v tomto zložení je až tento 

školský rok).  

 V našej triede je viac chlapcov ako dievčat. Ak by ste mali možnosť si vymeniť tento počet 

naopak, urobili by ste tak, alebo je väčšia zábava mať viac chlapcov v triede?  

Jasné, že je to väčšia zábava! Humor je však ako soľ, priveľa škodí... Pretože som žena, viac rozumiem 

ženám a lepšie sa mi pracuje s dievčatami. Moje baby sú suprové a spoľahlivé. A sú tichšie, čo pri vyučovaní 

má veľkú váhu. Moji chaloši sú tiež niekedy spoľahliví, najmä niektorí. Ale nemenila by som, lebo na svoje 

deti som si zvykla, poznám ich a zhruba viem, čo môžem od nich očakávať – aj keď ma vedia prekvapiť, 

napr. na narodeniny :)  

Na slovíčko s... 
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 Mohla by som vás poprosiť, aby ste trošku opísali postavenie a rivalitu, či už pri dievčatách alebo 

u chlapcov? Samozrejme, len tak okrajovo.  

Rivalita je zdravá vec, ak sa 

nepreženie. Pomáha nám dostávať sa 

dopredu, keď vidíme, že niekto je 

v niečom lepší a ťahá nás ako maják. 

Ľudia však vždy prežívali ako skupina, 

nie ako jednotlivci. Nie sme rovnakí, 

chvalabohu, máme rôzne vlastnosti 

a dokopy je to vždy plus. Nezdravá 

rivalita však brzdí kolektív, vyvoláva 

napätie a zlú atmosféru. Pre chlapcov 

je rivalita prirodzenejšia, lebo sú tak 

stavaní, sú súťaživejší. V mojej triede 

mám zopár takých, ktorí by chceli 

„hrať prvé husle“. To je normálne. 

Ale nie je v poriadku, ak sa nevedia 

trošku obmedziť a pochopiť, že každý 

má svoje hranice a nesmie prekračovať 

hranice iného. Dievčatá sú dobou a médiami tiež akosi tlačené k rivalite, ale ich prirodzenosť ich dokáže 

stmeliť k väčšej spolupráci. Nechcem sa priamo vyjadrovať k jednotlivým mojim žiakom, lebo ich vidím 

určite trochu inak ako oni sami, a tiež nie som pri nich stále, takže o niektorých veciach sa ani nikdy 

nedozviem. Určite by sa správali v mojej prítomnosti inak, čiže aj tak by bol môj pohľad v niečom skreslený. 

Skrátka, rivalita je fajn, keď nám slúži na rast a nie je podnetom, nedajbože, k šikane či vylúčeniu niekoho 

z kolektívu. 

 Tak a dostávame sa k poslednej otázke. Viem, že vás dokážeme veľmi rozčúliť a preto sa vás 

chcem spýtať, že ak by ste vedeli, že vás budeme občas rozčuľovať, či by ste si zobrali inú triedu.   

To je dobrá otázka. Položím protiotázku (rečnícku): Existuje na svete trieda, ktorá nerozčuľuje svojho 

triedneho či triednu? Ani svätci neboli vždy anjelici. Mám tri deti, už dospelé a neraz som si pri ich výchove 

vzdychla, že „keby som bola vedela...“ Keď ma potom zlá nálada, vyvolaná skutkami mojich „diablikov“, 

prešla, bola som rada, že ich mám. Ani ja nie som bez chýb, tiež mám svoje muchy. Keď ma moji žiaci 

„potešia“ svojimi nevedomosťami, zabúdaním, „vylepšovaním“ triedy, alebo keď mi ich kolegyne či 

kolegovia „pochvália“, čo zase vyviedli, reagujem ako mama a svoje deti vychovávam hoci aj zvýšeným 

hlasom a ľutovaním, že nemám lepšiu triedu. A keď ma hnev prejde, vidím aj ich dobré vlastnosti a veľmi 

dúfam, že nezabúdam chváliť. Ak niekedy zabudnem, nech mi moja trieda prepáči, však oni vedia, že ich 

mám rada. (Na okraj – to, čo občas hovorím o nejakom prútiku a výchovných materinských, myslím vážne 

tiež iba v hneve. Ale to predsa dobre viete:) ). 

           Sarah Lásková 9. A 

  

Na slovíčko s... 

Pani učiteľka Bachledová organizuje besedu s autormi pri príležitosti 
Medzinárodného dňa školských knižníc 
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Na slovíčko so Silviou Karabínovou 

 Prečo ste sa rozhodli učiť? 

Prečo som sa rozhodla učiť? Asi to bolo moje prirodzené a postupné 

smerovanie ku Fakulte telesnej výchovy v Bratislave. Už ako 

študentka na strednej škole som učila lyžovať v lyžiarskej škole vo 

Vysokých Tatrách. Vyštudovala som trénerský smer so zameraním na 

zjazdové lyžovanie zrakovo postihnutých a až po návrate z USA som si 

rozšírila vzdelanie o aprobáciu z anglického jazyka.  

 Aký bol váš najobľúbenejší predmet? 

Samozrejme telesná výchova, ale aj geografia a biológia. Vlastne, 

vtedy to bol zemepis a prírodopis. Anglický jazyk patril medzi 

neutrálne predmety, ktorý som sa začala učiť asi v siedmej triede (po 

revolúcii v roku 1989). 

 Mohli by ste nám povedať nejaký zážitok zo základnej školy? 

Ťažko sa takto rozpráva o zážitku zo školy. Na základnú školu mám krásne spomienky a chvíle, ktoré sme 

strávili so spolužiakmi. Najlepšie, samozrejme, boli súťaže, exkurzie a výlety. Dodnes spomínam  na  výlet, 

keď sme boli na chate bez vody, elektriny, spali sme v dvoch malých miestnostiach. Bača nám dal hrudu 

ovčieho syra a všetci sme boli veselí a šťastní z tohto originálneho výletu. 

 Keby ste neučili, čo by ste robili? 

Ak by som si mala ešte raz vybrať povolanie, tak si vyberiem to isté – učiteľka.  Samozrejme, sú chvíle, keď si 

poviem, nemá to zmysel, končím, zbytočne vynaložené úsilie........ (hlavne ku koncu školského roka), ale to 

je určite v každom zamestnaní. Sú však chvíle, keď si poviem - stálo to za to. V každom prípade práca učiteľa 

nie je stereotypná, ako sa to stáva v mnohých zamestnaniach. Každý rok je iný, každá trieda je iná, každý 

žiak je iný.  Vráťme sa však späť k otázke. Keby som neučila, skúsila by som to v oblasti cestovného ruchu, 

čo vyplýva opäť z mojej túžby po cestovaní a poznávaní.  

 Máte rada svoju triedu? Čo si o nej myslíte? 

Moja trieda je určite NAJ. Najviac sa o nich zaujímam, ale aj najviac vyžadujem. Najviac na nich kričím, ale aj 

najviac im prepáčim. Najviac o nich viem, ale najmenej poviem. V každom prípade je to výborná trieda, kde 

sa dobre učí a budem im držať palce na monitore, prijímacích pohovoroch, strednej škole....  v živote. Vždy 

ostanú mojou triedou.  

 Akú anglicky hovoriacu krajinu by ste chceli navštíviť a prečo? 

Z anglicky hovoriacich krajín asi Škótsko a vnútrozemie Anglicka. Prečo? Je to stará krajina s krásnou 

prírodou a históriou, ktorú som ešte nenavštívila. Zatiaľ som bola len v Londýne a jeho okolí. Mojou 

najväčšou túžbou je cestovať do Ruska a severských krajín. Snáď sa tam dohovorím aj po anglicky.  

Ďakujeme pani učiteľkám, že nám priblížili postavenie triedneho učiteľa najvyššieho ročníka na základnej  

škole.         

   Jana Melušová a Natália Lištiaková 9. B  

Na slovíčko s... 
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Odpovede sa dozvieš v ďalšom čísle 

Zabavte sa s nami... 

V podniku pracovali štyria páni, ktorí sa 

volali Každý, Niekto, Hocikto a Nikto. Bolo 

potrebné urobiť dôležitú prácu a Každý si 

bol istý, že ju Niekto urobí. Mohol ju urobiť 

Hocikto, ale neurobil ju Nikto. Niekoho to 

nahnevalo, pretože to bola práca Každého. 

Každý si myslel, že Hocikto by ju urobiť 

mohol, ale Nikoho nenapadlo, že Každý sa 

na ňu vykašle. Dopadlo to tak, že Každý 

vinil Niekoho, že Nikto neurobil niečo, čo 

mohol urobiť Hocikto. 

 

Idú sa dve kostry povoziť na motorke a jedna vraví:  

- Počkaj chvíľu.  

Za chvíľu sa vráti aj s náhrobným kameňom.  

- Čo to má znamenať? pýta sa druhá.  

- Mesto je plné dopravákov, predsa nebudeme jazdiť bez 

papierov. 

 

 Kalendár Chucka Norrisa končí 31. 

marcom a pokračuje 2. aprílom, z Chucka 

si totiž nikto prvý apríl robiť nebude! 

 Chuck dokáže urobiť z USA USB. 

 Chuck Norris je jediný, kto presvedčil 

svoju babičku, že nie je hladný. 

 Vedci vypočítali, čo chce žena, no Chuck 

Norris jej to vyhovoril. 

 

Idú dva ľadové medvede po púšti  

a jeden hovorí:  

„Cí pana, ta tu sa muselo teda šmýkať, keď to tu je tak 

posypané...“ 

 

- Jak še volá tvoj pes?  
- Egypťan.  
- Ta čo práve Egypťan?  
- Ta bo v každej chyži za sebou nechá 
pyramidku.. 
 

Vojenské námorníctvo:  

Veliteľ vydal nariadenie, aby prijímali len neplavcov.  

- Pán veliteľ, prečo máme prijímať len neplavcov?  

- Preto, lebo oni budú bojovať za záchranu lode do 

posledného dychu. 

 

 

Ktorým smerom ide autobus? ←/→ 

 

Pomocou troch rovných čiar rozdeľ prasiatka tak, aby bolo 
každé v ohrádke samo. 

 

Nájdi v obrázkoch slovenské príslovia  

Redakčná rada: Pani učiteľka Starinská, Karolína Steinerová, Sára Tompošová, 

Sabína Lišková, Lucia Gbúrová, Jazyková redaktorka: Pani učiteľka Bachledová 


