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11.-12. mája sme mali možnosť v kultúrnom dome 

zažiť slávnostnú akadémiu venovanú našim mamám 

s názvom Vitajte na Komenforte.  Aj tento rok pani 

učiteľka Antalová a pani vychovávateľka  Kostyšáková 

vymysleli zaujímavú tému na predstavenie. Aj 

tohtoročnú akadémiu otvorili naši zlatí škôlkari. 

Myslím, že každý je neuveriteľne rozkošný, keď má 

päť rokov. Jeden veľký kolos krásnych 

vystúpení zakončil náš spevácky zbor 

s pesničkou „Ó, šťastný deň“. Myslím si, že 

zábava nebola len v hľadisku, ale aj na javisku 

a hlavne v zákulisí. Ak si niekto myslí, že tam je 

iba ticho a stres, tak sa veľmi mýli. Chcela by 

som vám porozprávať aspoň trochu o tom, čo sa deje 

za oponou. Možno to budúci rok motivuje aj decká, čo 

sa tento rok len pozerali, ako nám to ide. 

Samozrejme, vždy je to iné. Tento rok som aj trošku 

pomáhala – bola som spojka. Spojka má za úlohu 

chodiť po triedy – teda súbory alebo čísla do šatní, 

Milí čitatelia, 

Koniec školského roka sa nezadržateľne blíži a ja sa neviem rozhodnúť, či sa mám tešiť alebo nie. 

Samozrejme, vidina horúcich prázdnin nenechá nikoho chladným, ale ja sa budem musieť rozlúčiť s mojou 

triedou. Je to pre mňa nové, prvýkrát za svoju krátku učiteľskú kariéru sa budem musieť lúčiť s kolektívom 

mladých ľudí, s ktorými som trávila väčšinu svojho času. Je jasné, že sa nelúčime navždy, verím, že ma moji 

„ancijáši“ prídu do školy pozrieť, ale to už nebude ono. Dúfam, že sa budete mať všetci tak, ako chcete ;)  

Druhý ťažký zásah, ktorý budem musieť ustáť budúci školský rok, čo ma mrzí úplne rovnako, ak nie viac, je, 

že sa budem musieť rozlúčiť aj s veľkou časťou redakcie školských novín. Sára Tompošová, Zuzka Hudáčová, 

Aďka Geročová, budete chýbať nielen mne, ale predovšetkým našej škole. Vaša práca na Komeňáčiku bola 

skvelá. Verím, že ste sa v redakcii veľa naučili, že ste sa možno aj trochu zabavili, a že v tejto skvelej práci 

budete pokračovať aj na strednej škole. Snáď sa podarí mne a zvyšku redakcie motivovať k takejto práci aj 

nejakých nových členov. Vidíme sa budúci školský rok  

pani učiteľka Olmos Justinianová 

 

Slovo na úvod... 

Mohli ste vidieť... 
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a tiež držať oponu. Pri tejto práci sa 

nabeháte, ale má to aj výhodu - občas 

môžete jedným očkom pozrieť na 

vystúpenie z inej strany ako ostatní. Každé 

číslo bolo iné, jedinečné a zaujímavé, 

takže každý si zaslúži poďakovanie, či už 

pani učiteľky alebo žiaci. Týmto by som 

veľmi chcela poďakovať žiakom za krásne 

čísla, učiteľom za podporu a pomoc, 

zvukárom za trpezlivosť , moderátorom 

a taktiež organizátorom. Takže vám 

všetkým patrí veľké ďakujem a dúfam, že 

nielen ja, ale aj vy sa tešíte na ďalšiu našu 

akadémiu.  

Elisa Blažová 8. B 

 

Na Základnej škole na Komenského ulici vo Svite bolo 

deň pred veľkonočnými prázdninami rušno. Naša škola 

otvorila dokorán svoje dvere návštevníkom, 

predovšetkým rodičom budúcich prvákov a aj samotným 

budúcim prvákom, ktorí si prišli školu obzrieť a doslova 

ohmatať. Sprievodnou akciou Dňa otvorených dverí bolo 

zážitkové učenie – akcia pre žiakov 5. a 6. ročníka: Cesta 

jednej knihy. Na 

túto akciu sa 

nepripravovali len 

samotní učitelia, ale pomáhali aj žiaci vyšších ročníkov. Ôsmaci 

a deviataci si skúsili pôsobenie v role učiteľa – vedúceho hodiny. 

Niektorým to išlo lepšie, pre niektorých to bola výzva. V každom 

prípade sa všetci 

zhodli, že ide 

o naozaj namáhavú prácu.  

Dôležité však je, že si trénovali zručnosti, ktoré budú 

v živote veľmi potrebovať – zadávanie jasných 

a jednoduchých pokynov, vedenie skupiny, efektívne 

rozdelenie času na prácu, zrozumiteľné vysvetlenie 

niekedy zložitejších myšlienok. Áno, aj takéto veci učíme 

na našej škole. Vráťme sa teraz k samotnej akcii. Čo si 

Mohli ste vidieť... 
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mohli deti vyskúšať a dozvedieť sa. Na začiatku tohto zážitkového učenia dostali žiaci preukaz 

knihomoľa, do ktorého si mohli zapísať najzaujímavejšie myšlienky z každej hodiny (ak by si chceli 

zapísať obšírnejšie informácie, mohli tak urobiť do zápisníka, ktorý mali celý čas pri sebe). Na ceste 

knihy sa naučili niečo o jej histórii, o papieri ako takom, o tom, ako vplýva výroba a používanie 

papiera na naše životné prostredie. Naučili sa aj to, akú cestu prejde kniha od samotného nápadu 

autora až po technické spracovanie knihy vo vydavateľstve, jej tlač a následnú reklamu, aby sa v čo 

najväčšom počte dostala k čitateľom. Žiaci sa učili tiež 

pozornosti a sústredeniu, predovšetkým pri identifikácii 

rôznych častí knihy (často išlo o odborné termíny, 

s ktorými sa predtým nestretli). Organizátorom však 

nešlo len o čo najväčšie množstvo poznatkov, ale aj 

o tvorivý prístup žiakov, preto sa žiaci venovali aj 

tvorivému písaniu, ilustrácii a kaligrafii (niekedy sa 

knihy prepisovali ručne). Z reakcií žiakov usudzujeme, 

že naša práca má význam a vychovávame samostatné 

a tvorivé bytosti, ktoré sa nezľaknú ani ťažších úloh 

v budúcom živote.          

pani učiteľka Olmos Justinianová 

 

 

  

Zápis prvákov nám prebehol celkom úspešne. Konal sa dňa 24. 

4. 2017 a naša škola sa tešila hojnej účasti. Na predškolákov ako 

prekvapenie čakalo milé privítanie v podobe rozprávkovej 

Šmolinky (alias pani vychovávateľky Zuzany Kostyšákovej), ktorá 

svojím milým zjavom a veselou povahou okamžite vymazala 

akúkoľvek trému a stres, ktorá sa hromadila v deťoch 

a namiesto toho sa u nás v škole začali cítiť ako doma.  Potom 

prišla časť, 

kedy mali 

predškoláci dokázať svoje zručnosti 

a v prítomnosti pani učiteliek boli interaktívnou 

formou testovaní zo základných znalostí, ktoré by 

mali ovládať - spočítanie guličiek, priradenie čísla 

k počtu, nakreslenie čiary... Ak sa určilo, že je dieťa 

dostatočne zrelé, tak sa šlo zapísať a zo školy 

mohlo odísť hrdo, s pocitom budúceho prváka. My 

všetci sa na nové prírastky do našej školy tešíme 

a veríme, že  budú šikovní a usilovní! 

Zuzana Hudáčová 8. A 

Mohli ste vidieť... 
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V pondelok 13. marca 2017 sme mali možnosť zúčastniť sa na 

akcii s názvom Kúzelná fyzika. Pán Michal Figura z Prešova nám 

ukazoval rôzne pokusy. Kedže sme boli na Kúzelnej fyzike, 

nemohli to byť len také obyčajné pokusy. Pán Figura nám 

ukazoval rôzne veci, ktoré by mne ani nenapadli. Vír, ktorý 

zostrojil magnetom, kvapalné hodiny, fontánu. Dozvedeli sme 

sa, že asfalt je tiež kvapalina. Tiež sme videli, ako kvapká 

plastelína. Všetci, 

alebo aspoň šiestaci, 

sa pri odpovediach prekrikovali jeden cez druhého, pretože 

po správnej odpovedi alebo dobrovoľníctve sme dostávali 

nálepky. Takisto to bolo, keď sa vyberali dobrovoľníci pri 

úlohach. Aj tých, ktorým fyzika nejde, to určite zaujalo. 

Ďakujeme pánovi učiteľovi Bobríkovi za to, že nám dohodol 

takúto akciu, aj pánovi z Prešova, ktorý nám ukázal veci, 

ktoré by sme my, alebo aspoň ja, neurobili.  

Zuzana Krempaská 6. B 

 

 

V jednu nezaujímavú stredu nás šiestakov, teda aj mňa, zavolali na jednu veľmi zaujímavú besedu. 

Väčšina mojej triedy, okrem mňa a mojich najlepších kamarátok sa tešili, že sa zbavia hudobnej 

výchovy, ale pre zmenu sme boli zvedaví, s kým budeme mať besedu. Keď som zistila, že je to s 

mestskou policajtkou, len som si pomyslela YES! 

Besedu sme mali 22. marca v stredu. Na 

besede sa nezúčastnili len šiestaci, ale aj iné 

ročníky. S mestskou policajtkou sme sa 

rozprávali o zodpovednosti detí za svoje činy. 

Už to nie je ako predtým, že za deti do 

osemnástich rokov sú zodpovední rodičia. 

Dieťa je za seba zodpovedné už od štrnástich 

rokov. Za prečiny, ktoré spôsobí, môže ísť do 

„basy“ pre maloletých alebo do polepšovne. 

A to nie len za krádeže keksíkov z obchodov. 

Mohli ste vidieť... 
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Už za volanie čísla 112 len tak zo „srandy“, alebo dokonca za FAJČENIE. Maloletí môžu dokonca 

dostávať pokuty. Zaujímalo nás, aký život majú deti v „base“ pre maloletých alebo v polepšovni. Nie je 

vôbec ľahký, každý deň im funguje ako dospelým väzňom. Vstávajú o piatej, a v škole ich učia policajti. 

Ak dieťa niečo vystrojí, policajt ho môže pokojne potrestať. Väčšinou tam musia pracovať policajti bez 

rodín, detí alebo citov, aby im neprišlo ľúto tých detí. Deti nemajú čas na oddych, lebo po škole majú 

rôzne aktivity. Dozvedeli sme sa, že  deti, s ktorými si rodičia nevedia dať rady, musia policajti odviesť 

do školy a potom odviesť domov. Toto robia väčšinou s deťmi, ktoré chodia často poza školu. Od 

mestskej policajtky sme sa dozvedeli veľa vecí, ak by som ich tu mala všetky písať, zaplním celý 

priestor. Ale vybrala som tie, ktoré ma najviac zaujali. Všetci spolužiaci z besedy odchádzali šťastní a 

prekvapení tým, aké fakty sa dozvedeli. Všetci veľmi pekne ďakujeme za to, aké fakty nám vštiepila do 

hlavy mestská policajtka, a že si na nás našla čas. :) ĎAKUJEME. 

Tímea Tompošová 6. B 

 

 

 

23. marca 2017 sme my, žiaci ôsmeho 

ročníka, podnikli výlet do Bratislavy. 

Nebol vôbec obyčajný, keďže sme si to 

namierili priamo do parlamentu! Milá 

pani sprievodkyňa porozprávala niečo o 

histórii budov, a potom prišla 

najočakávanejšia časť – návšteva 

parlamentného balkóna. Boli sme 

nadšení, že naživo uvidíme známe tváre, 

ktoré bežne vídame len na obrazovke a 

na stranách časopisov. Sledovali sme 

priebeh hlasovania a dozvedeli sa veľa 

nových vecí o ich systéme. Potom sme 

mali besedu s pánom poslancom Grohlingom, ktorý už v januári zavítal na našu školu, a aj napriek 

nabitému programu si  na nás našiel čas. A aby toho nebolo málo, pred budovou parlamentu sme 

stretli ďalšie známe tváre - Maroša Kramára, Kristínu Farkašovú, ktorých sme okamžite zamorili 

záplavou mobilov a žiadosťami o „svojku“. Zmorení po 

dlhom cestovaní sme si oddýchli na našom obľúbenom 

mieste – v nákupnom centre Eurovea. :)  Cesta späť 

prebehla  zábavne v podobe hudby na celý autobus. 

Každopádne to bol úžasný zážitok, za ktorý sme vďační 

v prvom rade pani učiteľke Kicovej a pani riaditeľke 

Dudinskej. Ďakujeme! :)        Zuzana Hudáčová 8. A 

Mohli ste vidieť... 
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Kto má rád reštaurácie, v ktorých pre nás varia šéfkuchári? 

Všetci! My však máme našu školskú jedáleň. V našej 

školskej jedálni síce nemáme šéfkuchárov, ale máme 

šikovné pani kuchárky, ktoré nám vždy uvaria skvelé jedlá. 

V stredu 12. 4. pred veľkonočnými prázdninami do našej 

školskej jedálne predsa zavítal pán šéfkuchár Michal 

Šenitko. Takže 

šéfkuchár v našej 

jedálni! Bola to 

nezvyčajná vec pre nás žiakov a, podľa mňa, aj pre naše pani 

kuchárky. Ale tiež si myslím, že je to aj dobrá príležitosť 

ochutnať aj iné jedlo. Pán Michal Šenitko sa s nami podelil 

o svoje nápady a obohatil náš školský jedálny lístok svojím 

nezvyčajným obedom. Tekvicová polievka s krutónmi. Kuracie 

mäso po čínsky a bulgur s pečenou cestovinou. Bolo to skvelé 

jedlo, je super, že nám varil šéfkuchár!  

Zuzana Krempaská 6. B 

 

 

Začiatkom marca som si na vlastnej koži odskúšala Baťovu školu. Bolo to veľmi zaujímavé, ale najskôr 
by som vám mala povedať, čo to tá Baťova škola vlastne je. Tento kurz nie je zase takou novinkou, 
zatiaľ ho absolvovala iba jedna trieda. Organizuje ho Centrum voľného času, presnejšie pani riaditeľka 
Mgr. Silvia Oleníková. Nie je len pre deti, ale aj pre dospelých. Veľa dospelých si to pochvaľuje a aj sa 
veľa naučí, a tak sa rozhodli, že to skúsia aj na školách. V tomto kurze ide o to, aby sme mali základné 
znalosti ohľadom financií, podnikania, manažmentu, atď. Myslím, že to je spravené zábavnou formou. 

Nenudíte sa pri tom, zabavíte sa, ale hlavne sa naučíte niečo 
nové  o hospodárení. Kurz trvá 2 vyučovacie hodiny. Stretli 
sme sa celkom 4-krát.  

Ako na každom kurze alebo krúžku sa najskôr musíme 
predstaviť. Pani Silvia pre nás vymyslela veľmi zaujímavý 
a zábavný spôsob zoznámenia a predstavenia. Postavili sme sa 
do kruhu. Mali sme si vymyslieť prídavné meno, teda vlastnosť 
na začiatočné písmeno svojho mena (napríklad Flexibilný 
Filip).  A aby to bolo ťažšie, tak ako sme povedali svoje meno, 
museli sme zopakovať všetkých, čo už povedali svoje meno 
pred nami. Bolo to dosť náročné na pozornosť. A posledný to 
mal najťažšie, takže dostal aj malý darček - prívesok Snoopy.   

Mohli ste vidieť... 
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Teraz sa presunieme ďalej. Pani Silvia nám rozdala papiere, kde sme mali napísať svoj jeden cieľ/sen 
a možnosti, ako ho môžeme dosiahnuť, alebo čo pre to urobiť, aby sa to mohlo stať skutočnosťou a 
nielen snom. Veľmi sa mi to páčilo, dobrý spôsob zistiť, čo vy aj ostatní chcete do budúcna. Prekvapilo 
ma, že veľa z nás tam napísalo informácie o svojej budúcej práci. Prišlo mi to super a som rada, že si to 
už uvedomujeme a premýšľame nad tým. Potom nám rozdala druhý papier s textom alebo, inak 
povedané, s dialógom rodiny. Po prečítaní sme doplňovali úlohy s ním súvisiace. Ani sme sa nenazdali 
a už bol koniec. Na konci sme ešte mali na papier nalepiť papierik, čo nové sme sa naučili. Myslím, že 
týmto si spravila spätnú väzbu, či sme naozaj dávali pozor a niečo sme sa naučili.  

Na druhom stretnutí bola hlavná aktivita pohovor. Boli sme rozdelení do skupín. Každý z nás mal firmu 
zameranú na niečo iné, ako napríklad hot-dogy alebo obuv. Keď sme sa dohodli, aké otázky budeme 
dávať uchádzačom, išlo sa na to. Každá skupina mala troch uchádzačov z inej skupiny. Na konci 
pohovoru sme sa mali rozhodnúť, koho prijmeme do našej firmy. Každý z pohovorov bol jedinečný, 
jeden bol zábavný, druhý zase na úrovni. Niektorí boli sklamaní, že ich nevybrali, ale aj to patrí 
k pohovoru.  

Dôležité veci, čo treba vedieť pri pohovore, sú: 

Osobný vzhľad – je dôležité, ako pri tom vyzeráte alebo sa správate. 

Čo si so sebou zobrať – životopis, zoznam odporúčaní. 

Samozrejme, musíte prísť včas, naučiť sa niečo o firme, byť  pripravení odpovedať na otázky. Dôležité je 
tiež, aby si používal spisovný jazyk. Nakoniec sme sa naučili, ako si vypísať žiadosť do práce, myslím, že 
sa to zíde. 

Tretie stretnutie – na tomto stretnutí sme mali súťaž. Spočívala vo výrobe pier.  1. kolo spočívalo 
v tom, že po triede boli porozhadzované jednotlivé kusy pier. Každá skupina mala 60 sekúnd na 
vyrobenie čo najviac pier.  Toto sa volá kusová výroba, lebo každý robí celé pero sám. 2. kolo spočívalo 
v tom, že sme si spravili montážnu linku z našej lavice. Vybrali sme troch ľudí a za taký istý čas sme mali 
spraviť čo najviac pier. Takýto spôsob výroby je hromadný, určite sa oplatí oveľa viac ako kusový. 
Obidve kolá bolo určite zaujímavé sledovať. Na konci sme si tie perá mohli zobrať. Na druhej hodine 
sme si mali vymyslieť reklamu. Niekto mal reklamu na telefón alebo okuliare. Musím uznať, že niekto 

sa naozaj vynašiel. Nakoniec 
sme dostali nielen perá, ale aj 
Malý slovník podnikateľských 
pojmov.   

Zakončenie nášho kurzu bolo 
nezabudnuteľné. Okrem nás 
tam bola pani Silvia, pani 
riaditeľka a najstarší absolvent 
Baťovej školy. Na začiatok 
každý dostal farebný papierik, 
na ktorý mal napísať, čo sa 
naučil na kurze. Predtým, ako 
nám dali certifikáty, nám ešte 
najstarší absolvent o Baťovej 
škole  povedal, ako to tam 

Mohli ste vidieť... 
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bolo. Ako sme sa aj učili na regionálnej výchove, nebola to hračka a každý sa tam nedostal. A potom 
prišlo na odovzdávanie certifikátov. 

Nakoniec by som chcela všetkým poďakovať. V prvom rade našej pani riaditeľka, že dala možnosť práve 
našej triede byť v tomto kurze. Rada by som tiež poďakovala pani Silvii, že s nami mala trpezlivosť. 
Dúfam, že budete mať krásne spomienky, a nielen vy, ale aj my. Taktiež si myslím, že nám to  do 
budúcna pomôže. Takže v mene našej celej triedy vám veľmi pekne ďakujem.  

                                                                                                                                                     Elisa Blažová 8. B 

 

 

 

Možno sa vám niekedy stáva, že by ste si aj chceli niečo prečítať, ale neviete čo. Preto je tu pre vás 

naša nová rubrika, v ktorej sa môžete nielen inšpirovať, ale aj smelo do nej prispievať odporúčania 

na výborné knihy. 

 

 

Dnes by som vám rada odporučila jednu knihu, ktorú 

som pred nedávnom dočítala. Volá sa Typické americké dievča. V našej knižnici vo Svite som hľadala 

knihu na prečítanie, ale nič som nemohla nájsť, čo by ma zaujalo.  Zrazu som narazila na túto knihu. 

Uznávam, nemá najkrajší obal, vidno, že je v knižnici už dlhší čas. Má síce trošku pokrčený a polepený 

obal, ale to nevadí. Možno ma táto knižka nezaujala zovnajškom, ale určite vnútrom knihy. Túto knihu 

odporúčam skôr pre dievčatá. 

Príbeh je o dievčati menom Samantha Madisonová, ktorej 

sa celý život, na ktorý bola zvyknutá, zmení v pár minútach. 

Prečo je Samantha také zaujímave a špeciálne dievča: 

1. Nosí iba čierne oblečenie          

2. Páči sa jej frajer Lucy 

3. Zachránila prezidenta Spojených štátov amerických 

4. Zvolili ju za vyslankyňu pre mládež v OSN 

Samantha je celý život v ústraní svojich dvoch sestier. 

Rebecca chodí do školy pre geniálne deti a Lucy je 

najobľúbenejšia v škole. Jediné, v čom vynikala, bolo maľovanie. Maľovala portréty celebrít za peniaze. 

A keď sa to jej rodičia dozvedeli, musela začať chodiť na hodiny kreslenia. Prvá hodina kreslenia bola 

zvláštna, a tak sa chcela uliať z druhej hodiny. Ale to netušila, čo sa stane. Aj napriek tomu, že si to o 

sebe nemyslí, sa stala hrdinkou tým, že zachránila prezidenta Spojených štátov amerických. A od tejto 

chvíľky sa Samanthe mení úplne celý svet. Je populárna, každý chce od nej podpis, všetci sú jej vďační 

za záchranu prezidenta, pozývajú ju a jej priateľku na párty, je vo všetkých novinách s nie veľmi peknou 

fotkou.  

Ak chcete vedieť ako a čo prežíva Samantha po zachránení prezidenta, tak si ju môžete ísť prečítať do 

knižnice vo Svite. Myslím si, že táto kniha vás ešte prekvapí. 

Elisa Blažová 8. B 

Mohli ste vidieť... 

Prečítali sme 

a zaujalo nás... 
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V našom poslednom tohtoročnom čísle vám prinášame spomienku starej mamy na 2. svetovú vojnu. 

V spoločnosti sa o tomto období momentálne veľa hovorí, tak by sme si mali zaspomínať s ľuďmi, 

ktorí toto nešťastné obdobie prežili. 

Deti v dnešnej dobe si ani nevedia predstaviť, čo zažívali deti počas druhej svetovej. V škole sme mali 

menšiu diskusiu na túto tému, a keďže mňa to veľmi zaujalo, opýtala som sa na to aj mojej babky, 

nejaké spomienky z vojny. Nepamätala si ich veľa, keďže bola ešte len malé dieťa, ale prinieslo mi to 

celkom veľa zaujímavých myšlienok a poznatkov. Keď stála v obchode soľ príliš veľa, jej starší bratia 

chodili na nákupy až do Poľska na bicykloch. Niekedy trvalo aj dva týždne, kým sa vrátili. Niekedy 

odrezali cestu, a tak museli vymýšľať inú trasu, ako sa vrátiť domov. Vždy, keď meškali,  všetci sa 

strachovali. Boli časy, keď v ich malom dome spalo dokopy aj 30 ľudí. Boli to vojaci, národnosť 

nespomínala, keď potrebovala na toaletu, musela preskákať pomedzi všetkých, čo spali na zemi. 

Párkrát zazrela, ako z lesa priviezli mŕtvych partizánov alebo vojakov. Bratia ju strašili podobnými 

príbehmi, aby si na seba dávala väčší pozor, no raz, v deň ako každý iný, bola veľmi zvedavá, čo sa dialo 

vonku pred domom. Vybehla na ulicu, pretože počula nejaký hluk, následne výstrel. Vojak, čo spal pod 

ich strechou, stál so zbraňou nad mŕtvym človekom, možno bol nevinný a možno nie až tak, ale tento 

deň si pamätá dodnes a stále živo. Toto, čo deti dnes môžu vidieť v akčných filmoch a hororoch, kedysi 

deti videli na vlastné oči. Život v dedine však pokračoval ďalej. Babka šla zaniesť obed za dedinu na 

lúku, kde otec a brat pásli kravy. Keď sa vracala naspäť, ešte bola na lesnej ceste. Začula veľký hluk, 

ktorý sa približoval stále viac. Zrazu sa na kopci objavil mohutný tank, ktorý sa blížil smerom do lesa. 

Babka už vedela, že sa niekde zase bojuje. Ja sama by som si to dnes nevedela predstaviť, vidíme tanky 

v múzeách, ale nikdy to nie je také živé, ako sú zážitky z celkovej vojny. Koľko ľudí zomrelo, stratilo 

svojich blízkych. Počas vojny boli aj radosti, napríklad, keď sa vrátili domov bratia z Poľska, alebo keď sa 

babkin otec vrátil zdravý domov z boja, radosť bola aj z chleba, čo si dnes mnohí nevážia. V tomto 

temnom období bolo len veľmi málo radosti, asi 

aj preto si pamätajú ľudia aj najdrobnejšie 

radostné spomienky. V dnešnom svete je to pre 

mnohých, čo to nezažili, samozrejmosť. Mali by 

sme si vážiť všetko, čo máme. Pamätať si hlavne 

pozitívne spomienky a nie všetky negatíva, čo za 

deň zažijeme.   Sára Tompošová 9. B  

  

 

  
 
 

Počas školskej akcie Cesta jednej knihy vytvorili naši žiaci množstvo zaujímavých príbehov, určite 

ich k tomu inšpirovali aj naše dve múzy z deviateho ročníka. Poďte si ich prečítať! 

Z príbehov starej mamy 

Vlastná tvorba 

ilustračné foto 
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Martinov zlý deň 
 

Martin je 12-ročný chlapec, ktorý je veľmi pracovitý, a tiež aj zodpovedný, ale zmysel pre humor 

hmm...., mu trochu chýba. Je štíhlej a vysokej postavy. Má krásne modré oči, no na hlave nemá vlasy, 

ale skôr hrivu. Jedného rána však zaspal do školy. Od ľaku vyskočil z postele, nahádzal do seba raňajky, 

išiel na autobus, no musel sa vrátiť, lebo sa zabudol prezuť, a vyšiel na ulicu v papučiach. Našťastie 

stihol autobus, no prišlo mu strašne zle od žalúdka, lebo vypil veľa mlieka. Ale rýchlo mu to prešlo. 

Nanešťastie, prišiel do školy nový prísny učiteľ. Mal s nimi prvú hodinu matematiky. Martin, 

samozrejme, prišiel neskoro a učiteľ mu za to vynadal. Martin sa mu to snažil vysvetliť, ale učiteľ trval 

na svojom. Martin dostal päťku a pokarhanie. O chvíľu zavolali jeho rodičia a všetko učiteľovi vysvetlili. 

Učiteľ sa Martinovi ospravedlnil a všetko dobre dopadlo. 

M. Slebodníková , B. Zámečníková 5. B  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prekvapivé zistenie 

V jednom malom meste, ktoré sa volá Svit, žije 30-ročný muž menom Richard. Venuje sa atletike, práve 

preto je aj taký vysoký. 

Na ľavom líci má jazvu, pretože bol taký zvedavý, že strčil hlavu do jazvečej nory, v ktorej bol nahnevaný 

jazvec, a poškrabal ho. To mu spôsobila jeho zvedavosť. Mnohokrát niečo hovorí, aj keby nemal. 

Nikomu nechce nič požičiavať, radšej si nechá všetko pre seba. Jedno ráno zistil, že jeho chladnička je 

prázdna. V bruchu mu vyhrávali muzikanti, preto sa rozhodol, že pôjde na nákup. Nakúpil tak veľa 

potravín, že ich nevedel odniesť k pultu. 

Vtom sa preľakol, lebo zistil, že nemá peňaženku. A tak sa s predavačkou Vikou dohodol, že mu 

nakúpené potraviny odloží, a on si donesie peňaženku, aby mohol zaplatiť. 

Matúš Žonda a Martin Jerdonek 6. C 

 

Vlastná tvorba 

Ako sa Jozef skamarátil 

Jozef je starší zavalitý pán nízkej postavy. Je výbušný, energický a netrpezlivý. Jozef si našiel novú prácu 

v továrni. Prvý deň v práci sa chcel spoznať s kolegami. Pri práci ho pozorovali, ale všimli si, aké má 

vlastnosti a nechceli sa s ním skamarátiť. Z práce išiel domov a na zemi našiel peňaženku. Otvoril ju a na 

občianskom preukaze uvidel meno svojho kolegu. Na druhý deň cestou do práce stretol toho kolegu, 

ktorému patrila tá peňaženka. Dal mu ju a povedal: „Včera večer som našiel tvoju peňaženku.“ Vzal si ju 

a ďakoval mu. Potom sa skamarátili a predstavil ho ostatným kolegom. Odvtedy má veľmi dobrých 

priateľov. 

Dominik Gregor, Dominik Kurňava, Jakub Enekeš 6. A 
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Ťažký život učiteľky Marty 
 

Marta bola 52-ročná pani štíhlej postavy. Mala výbušnú povahu, ku ktorej sa pripájala aj energická 

a netrpezlivá povaha. Učila na Ferdovej škole a mala najlepšiu triedu. 

Jedného dňa ju však riaditeľka vyhodila kvôli nedostatku peňazí. A tak podala žiadosť o prácu na 

základnú školu svätého Petra.  Blížil sa jej prvý deň, no ona bola veľmi nervózna. Keď prišla prvý deň do 

jej triedy, zistila, že jej trieda je drzá, nepríjemná  a všetci držia spolu. Vedela, že je výbušná, a že si dá 

s triedou rady. Ale mýlila sa. Trieda jej dávala čoraz viac zabrať a myslela si, že sa zblázni. Dohodla sa 

s triedou, že ak sa budú správať slušne, na konci roka ich vezme do aquaparku. Trieda vedela, že nikto 

iný do aquaparku nepôjde, a tak celá trieda zmenila svoje správanie. Vydržali to a išli do toho 

najlepšieho aquaparku na svete.  

Nakoniec si Marta obľúbila svoju triedu a odučila ich až do konca 9. triedy. 

Viktória Bodnárová a Tatiana Šallingová 6. C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Deň pána Jozefa 

Pán Jozef je síce menší a zavalitý, ale zato je veľmi priateľský a ochotný, občas aj trochu netrpezlivý. Na 

52-ročného pána vyzerá dobre. 

Býva neďaleko miestnej  krčmy, v malom byte spolu s jeho ženou. Jedného rána zaspal do práce 

a v autobuse mu prišlo zle. Osloví pána šoféra a ten mu povie: „Choď preč, nevidíš, že šoférujem?“ Pán 

Jozef to nevydržal a vrhol to na pani, čo sedela pred ním. Eúú, pán Jozef hodil šabľu. „ÁÁÁH, fuj!“ Začala 

jačať pani pred ním. Zarazene sa na ňu pozeral celý autobus. Pani pred ním vystúpila na najbližšej 

zastávke, pán Jozef sa za ňou rozbehol. Ale nestihol sa jej ospravedlniť, pretože s plačom utekala 

domov.  

Na ďalší deň sa pán Jozef ospravedlnil pani z autobusu a uzmierili sa. KONIEC  

Lisakhanya Nande Jakuboci, Simona Kekláková a Simona Harčárová 6. C 

 

Vlastná tvorba 

Najhoršia skrývačka 

 „Hurá!“ zvýskla som. Rodičia mi práve oznámili, že ma prihlásili na letný tábor v horách, 

o ktorom som básnila celý rok. Musím sa ísť pobaliť, veď tábor sa začína už o dva dni. 

„Dávaj si na seba pozor, Ema,“ opakovala mi mama dookola. „Áno, neboj sa mami,“ povedala som snáď 

naposledy. Keď mama s otcom odišli, poobzerala som sa. Oproti mne boli chaty na ubytovanie. Napravo 

bol les. „Ahoj, ty musíš byť Ema,“ ozvalo sa. Obzrela som sa a uvidela som muža. Bol mladý a vysoký. 

„Som Roger, vedúci tábora.“ Nevedela som, čo povedať. „ Áno, ja som Ema,“ vykoktala som.  Vedúci mi 

ukázal chatu. Mala som dve spolubývajúce.  Máriu a Katarínu. Do pol hodiny sme sedeli na zemi a smiali 

sa. 
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Prvý deň ubehol veľmi rýchlo. Na druhý deň sme mali prvú aktivitu. Turistika. Túra do kopca bola 

náročná. Nikto si ich nevšimol. Len ja. „ Hej, pozrite,“ povedala som a ukázala som na laň a jeleňa, ktorý 

sa pásli na nízkej tráve. Po chvíli sa asi niečoho zľakli a ušli. Vedúci asi po dvoch hodinách povedal, že 

ideme naspäť do tábora, pretože Veronika sa začala sťažovať, že je jej zle. Podlý úsmev na jej tvári mi 

prezradil, že je to lož. Zvyšok týždňa bol zábavný.  Nemali sme kedy nudiť. Až na jeden deň. Vedúci nám 

povedal: „Idem si niečo vybaviť, čakajte ma tu.“ „Poďme sa skryť do lesa,“ navrhla som po hodine 

čakania. Skryli sme za stromy. „ Hej, Kamila kam ideš?“ zakričala Laura a rozbehla sa za ňou. „Čakajte!“ 

vykríkla som na nich. „Au!“ stonala Laura. „Čo sa stalo?“ rýchlo som sa spýtala. „Mám niečo s nohou,“ 

sťažovala sa Laura. Mária a Klára ju cestou podopierali. Ako sme kráčali, uvedomila som si, že sme sa 

stratili. „Stratili sme sa,“ vykríkla Sofia. A navyše začínalo zapadať slnko. „Tak čo mi k tomu povieš, 

Ema?“ ozvalo sa po hodine blúdenia. Srdce sa mi prepadlo až kamsi do žalúdka. Bol to vedúci. Vedľa 

neho stála Veronika. Hneď som vedela, kto na nás žaloval. 

 V kancelárii u vedúceho už stáli moji rodičia a môj kufor bol v aute. „Nemôže za to len 

Ema!“ kričala Mária. No nepomohlo to. Už som sa so všetkými rozlúčila. Keď sme išli autom domov, 

vyčítala som si, čo som spravila. Všetkým kamarátkam z tábora som spôsobila problémy. Laure dokonca 

zranenie. Prečo som len nemohla počúvnuť vedúceho a ostať v tábore? 

Zuzana Krempaská 6. B 

Vlastná tvorba 
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...s martinusáčkou Lýdiou 

Počas akcie Cesta jednej knihy sa nám podarilo na chvíľu odchytiť pani Lýdiu,  zamestnankyňu 

kníhkupectva Martinus, ktorá nám  so svojím kolegom prišla povedať niečo o svojej práci. Keďže ste sa 

na tejto akcii nemohli zúčastniť všetci, pripravila som pre vás krátky rozhovor. 

Aká kniha je podľa vás najpredávanejšia? 

Kniha Mengeleho dievča od spisovateľky Veroniky 

Homolovej Tóthovej,  s ktorou sme mali aj besedu. 

Kniha je o dievčati Viole, ktorá prežila štyri 

koncentračné tábory a rozhodla sa o tom povedať 

svetu. 

Aké knihy by ste odporučili školákom? 

Sériu kníh s názvom Selekcia, kde práve vyšiel 

najnovší diel – skôr pre staršie dievčatá.  

Myslíte si, že deti si kupujú menej kníh ako 

kedysi? 

Myslím si, že deti trávia veľa času s mobilným telefónom. Možno menej čítajú, ale stále je to dosť. 

Aká kniha je podľa vás najlepšia alebo najčítanejšia? 

Najčítanejšia asi Harry Potter a najlepšia – to je dosť subjektívne, pretože každému sa páči niečo iné.  

A čo sa páči vám? 

Ja mám rada napríklad knihy od J. R. R. Tolkiena. 

Čítajú podľa vás viac mladí ľudia 

alebo tí starší? 

Kupujú si knihy aj mladí aj starší. 

Starší kupujú mladším, rodičia 

deťom, takže tak rôzne. Knihy si 

kupujú všetky vekové kategórie. 

Ďakujeme za rozhovor 

Andrea Geročová 8. A 

 

 

  

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

Bol som ráno za šéfom, že chcem pridať. 

Poklepal ma po ramene a povedal: "Tak 

pridaj!" 

 

Pani učiteľka na vyučovacej hodine sa pýta detí: „Budeme maľovať 

triedu. Aké farby by ste navrhovali?“ Móricko sa prihlási a hovorí: 

,,Sem by som drbol tmavozelenú, tam by som drbol tmavomodrú, 

tam by som drbol tmavohnedú.“ Na to pani učiteľka napíše 

Mórickovi do žiackej knižky: „Móricko nadával na hodine.“ Na druhý 

deň sa pani učiteľka pýta: ,,Čo povedal otec na to, čo som som ti 

napísala do žiackej knižky?",, Že som debil, že by to bolo moc 

tmavé." 

 

Malý Mišo sa pýta mamy: „Mami, 

prosím ťa, povedz mi pravdu. V škole 

nás učia, že deti sa rodia, a mne každý 

vraví, že som otcovi z oka vypadol." 

 

- Čo je na svete najspravodlivejšie rozdelené? 

- Rozum. Každý si myslí, že ho má dosť. 

 

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

Aj tak sa dá. 

 

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. 

 

 

Redakčná rada: pani učiteľka Olmos Justinianová, Sára Tompošová, 

Andrea Geročová, Zuzana Hudáčová, Zuzana Krempaská, Elisa 

Blažová, Timea Tompošová, jazyková redaktorka: pani učiteľka 

Bachledová 

Dedko sa rozhodol schudnúť a začal 

cvičiť. Upažiť, pripažiť, upažiť. Po pol 

hodine sa ho babička pýta: “Tak čo, 

koľko si už zhodil?” “Dve vázy." 

 

 

Diktátové fígle 

Dneska sa pozrieme na skloňovanie cudzích podstatných mien mužského rodu zakončených na l/r. 
 
Vzory     sg. STROJ  pl. DUB    STROJ 
N   tunel   tunely    meter  metre 
G   tunela   tunelov   metra   metrov 
D   tunelu   tunelom   metru   metrom 
A    tunel   tunely    meter   metre 
L   tuneli   tuneloch   metri  metroch 
I    tunelom  tunelmi  metrom metrami 
 
Ak pri skloňovaní nevypadáva samohláska e, skloňujeme podstatné meno v singulári podľa vzoru 
stroj a v pluráli podľa vzoru dub. Ak pri skloňovaní naopak samohláska e vypadáva, podstatné meno 
skloňujeme podľa vzoru stroj v obidvoch číslach.    

           Andrea Geročová 8. A 

 

Správna odpoveď 

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