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Mohli ste vidieť: 

 Burza stredných škôl 

 Angličtina                         

s basketbalistami 

 Hviezdoslavov Kubín 

 

Vlastná tvorba 

 poézia 

 próza 

 slohové práce 

Zabavte sa s nami: 

 vtipy 

 diktátové fígle 

Na slovíčko s... 

 s pani učiteľkou 

Žilákovou 
 s pani učiteľkou 

Perignáthovou 
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V piatok 20. januára sme mali u nás na škole burzu 

stredných škôl. Deviataci a ôsmaci mali možnosť 

obzrieť si rôzne stredné školy. Školy sa nám mohli 

predstaviť pomocou prezentácií,  a keď sme mali 

záujem sa dozvedieť viac, mohli sme ísť k stánku, kde 

na nás čakali zástupcovia škôl, a opýtať sa na 

podrobnosti. Do našej telocvične prišlo 8 stredných 

škôl, medzi inými aj Tatranská akadémia, Life 

academy, Stredná zdravotnícka škola, Gymnázium 

Dominika Tatarku a Stredná umelecká škola. Každá z 

nich mala určitý čas na to, aby sa prezentovala a predstavila svoj  študijný program prostredníctvom 

prezentácie v aule. Popri tom sa ostatné školy prezentovali v telocvični. Najviac sa mi páčilo, že k nám 

zástupcovia škôl prišli a viedli s nami dialóg. Zaujímali sa o nás a chceli, aby sme sa my zaujímali 

o nich. Táto akcia sa začala piatou hodinou a skončila 

sa po šiestej hodine. Samozrejme, nemôžeme 

zabudnúť na naše pani kuchárky, a musíme im 

poďakovať, pretože sa skvele postarali o našich hostí. 

Napiekli pre zástupcov škôl chutné buchty a pripravili 

skvelý čaj. Táto akcia mala hlavne pozitívne ohlasy, 

ale žiaci aj zástupcovia vraveli, že by nás mohlo byť 

viac, preto sa uvažuje, že v ďalších rokoch budeme 

organizovať túto akciu v spolupráci so Základnou 

školou na Mierovej ulici. 

Elisa Blažová 8.B 

Milí čitatelia, 

Do konca školského roka ostáva už len pár študijných týždňov. Čakajú nás veľké skúšky ako napríklad 

Testovanie 9, a samozrejme, skúška pre každého chtivého žiaka – naša akadémia! Čo vám takto na úvod 

povedať? Nuž, ostáva mi len jedno, vráťte sa s nami do najzaujímavejších momentov v prvom polroku. 

Nájdite si svoje úspechy, prečítajte svoje príbehy a príbehy vašich starších aj mladších spolužiakov a buďte 

na nich hrdí, pretože sa prekonali a vytvorili niečo svoje, niečo pekné. Celý školský rok je o prekonávaní sa, 

snahe ukázať, že mi niečo ide a o pocite úspechu, ktorý sa dostaví po dobre vykonanej práci. Že to 

nepoznáte? Nebojte sa! Možno len ešte neprišla vaša chvíľa. Dôležité je, aby nás správna chvíľa nezastihla 

nepripravených. Učte sa, trénujte, cvičte na hudobnom nástroji, pretože možností uspieť je na našej škole 

habadej a je len na vás, ako tieto možnosti využijete.  

pani učiteľka Olmos Justinianová 

 

Slovo na úvod... 

Mohli ste vidieť... 
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Próza 

 1. Daniel Nedoroščík  3.A 

      Martin Dudinský  3.B 

 2.  Markus Mikláš  4.B 

 3. Sofia Ruttkayová   3.A 

     Lesana Stavná  2.B 

 

Poézia 

1. Viktória Kozubová  3.B 

2. Nikolas Tomko  3.B 

3. Diana Ondrejková  2.A 

    Jakub Madanský  2.B 

 

 

12. januára sme sa stretli s basketbalistami  

Joshom Flemingom a Evanom Singetary, ktorí  

hrajú za nás v Iskra Svit. Rozprávali nám o sebe 

a o svojej profesionálnej kariére.  Pýtali sme sa 

ich rôzne otázky: „Aká je vaša obľúbená 

hudba?“ „Aká je veľkosť vašej nohy?“ „Koľko 

meriate?“ Samozrejme, v angličtine.  Oni nám 

na všetky naše kostrbaté otázky s úsmevom 

odpovedali. Dozvedeli sme sa, že jeden z nich 

má malú trojročnú dcérku. Neskôr nám ukázali pár kúskov a zahrali si proti nim aj niektorí žiaci. Potom 

začali hrať proti sebe. To bolo divadlo! Hrali naozaj veľmi  

profesionálne. Tí, čo si doniesli papiere, mali šťastie, tí 

druhí si museli požičať alebo sa s tým museli zmieriť, 

pretože sa konala autogramiáda. A nielen na papiere. Boli 

to ruky, tričká, mikiny, ba dokonca aj papuče. Nakoniec 

sme si dali všetci spoločnú fotku. Odchádzali sme šťastní, 

že sme ich spoznali, naučili sa pár trikov, precvičili 

basketbal, a samozrejme, precvičili angličtinu.    

                       Timea Tompošová 9. B 

 

 

Hviezdoslavov Kubín je každoročná súťaž na našej škole, ktorá nesie názov po našom známom 

spisovateľovi Pavlovi Országhovi Hviezdoslavovi.  Ani tento rok nebol výnimkou. Už v utorok 7. 2.  sa 

konalo školské kolo prvého stupňa, teda 2. – 4. ročníka. O najlepších rozhodovali pani učiteľky: 

Javoreková, Lacková a Bachledová. Súťažiaci síce mali strach, ale snažili sa podať čo najlepšie výsledky 

a preto si každý zaslúži ocenenie. Školské kolo pre druhý stupeň sa konalo 9. 2. a zúčastnilo sa celkom 

dosť mladých talentov z našej školy. Žiaci 2. – 4. ročníka skončili s výsledkami:  

 

O výsledkoch druhého stupňa, 

teda II. a III. kategórie rozhodovali 

pani učiteľky Bachledová, 

Mendrošová a Justinianová. 

Výsledky boli nasledovné: 

 

Mohli ste vidieť... 
Mohli ste vidieť... 
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POÉZIA  

1. Bianka Antalová  

5.B 

2. Alexandra  

Michlíková, 5.A 

3.             -                                   

 

PRÓZA 

1. Simona 

Kekláková 6. C 

2.Patrícia  

Karabínová 6. A 

3. Timea  

Tompošová  6. B 

 

POÉZIA 

1. Zuzka  Nedoroščíková  

9.A  

 Filip Dlhý  9.A 

2. Samuel Zaťura  9.A  

Zuzana Hudáčová  8.A  

3. Timea Šimonová  8.A 

Terézia Salajová  9.B 

 

 

 

 

 

 

 

S 

 

Sára Tompošová 9. B 

 

 

 

Veľakrát sa určite stáva aj vám, že prídete do školskej 

jedálne a poviete si: ,,Bože, už zase máme toto!“ alebo 

,,Znovu pôjdem domov s prázdnym žalúdkom!“. 

Oceňujeme snahu a šikovnosť  pani kuchárok a aj pani 

vedúcej jedálne, no máme aj zopár výhrad, ktorými by 

sme chceli upozorniť na určité ,,nedostatky“ z pohľadu 

našich žiakov. Urobila som malý školský prieskum, kde 

som sa pýtala žiakov z rôznych tried tri jednouché otázky:  Čo vám v školskom jedálničku  chýba? Čoho 

by ste chceli  menej? Čoho by ste chceli viac? Odpovede sa vo väčšine prípadoch zhodovali, no vyskytli 

sa aj odpovede, ktoré úplne nesúviseli s otázkou stravy,  no myslím, že by mali byť zverejnené . 

Napríklad, kam sa podel systém výberu dvoch jedál? Ešte za mojej klubáckej ,,éry“ sme sa ja a moje 

kamarátky vždy tešili, z čoho budeme mať na výber na zajtrajší obed.  Bolo to výhodné pre tých, ktorí 

napríklad neobľubovali mäso, alebo sa nekamarátili so sladkým. Náš názor na túto tému je - Chceme 

ten systém späť! Aby som sa vrátila späť k téme jedla, zostavila som rebríček Top 3 odpovede, ktoré sa 

u žiakov vyskytovali najčastejšie:  

 

 

 

Ako môžete vidieť, v položke Čo nám chýba? sa vyskytujú hlavne nezdravé veci, ale prvé miesto sa mi 

nezdá nezrealizovateľné. Langoše sa kedysi podávali v našej školskej jedálni a boli naozaj vynikajúce, no 

časom sa nejako vytratili. Reakcie žiakov nasvedčujú tomu, že by nebolo od veci ich navrátiť. 

,,S langošmi ide všetko lepšie!“ 

Daniel Imrich, 8.A 

Mohli ste vidieť... 

PRÓZA 

1. Juraj Hurčala  8.A  

Sabína Ivanová  8.B 

2. Sára Tompošová 9.B 

Simona Talarčíková  

7.A 

Laura Ruttkayová 

7.A 

3. Šimon Porada  7.A 

Laura Karabínová 7.B 

Karol Žugec 7.A     
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A aby tu neboli len reakcie žiakov, spýtala som sa aj pani učiteľky Karabínovej na jej názor na túto 

tému.  Jej názor sa pochopiteľne líšil od názoru žiakov: ,,Ja by som nahradila prílohu k mäsu, ktorou 

zvyčajne bývajú zemiaky, šalátom.“  

Samozrejme, nemôžeme z jedálnička vynechať všetku zeleninu, no predsa len my, žiaci, tvoríme veľký 

podiel stravníkov a bolo by pekné dostať raz za čas po náročnom dni odmenu v podobe chutnej pizze, 

či v letnom období zmrzliny v úlohe dezertu. Samozrejme, aj pani kuchárky by dostali náležité 

poďakovanie vo forme spokojných úsmevov a milých slov . 

Zuzana Hudáčová 8. A 

 

 

Keďže snehu je dosť, zima ponúka rôzne športy, 

v školskom areáli máme skvelé podmienky. 

V telocvični nás nenájdete. Počas hodín telesnej 

výchovy korčuľujeme a bežkujeme.  Klzisko na 

korčuľovanie máme od vianočných prázdnin. Na 

telesnej je na klzisku väčšinou plno žiakov. Lepší 

korčuliari aj menej zdatnejší si užívajú svoju jazdu. 

Niektorí žiaci sa síce báli, ale prekonať strach a skúsiť 

to, sa určite oplatí. To platí aj pri bežkovaní. Dráhu 

na bežkovanie, ktorá vedie okolo celej školy, 

budeme mať, až kým nám to počasie dovolí. Niektorí 

žiaci stáli na bežkách prvýkrát. Ja som si to síce nevyskúšala, ale na korčuliach som si to užila. 

Niektorým žiakom  to išlo lepšie, ale všetkým to išlo dobre. Ja dúfam, že mráz a sneh budú našimi 

spoločníkmi ešte dlho, 

pretože zima je len raz 

za rok a treba si ju 

užívať, kým môžeme! 

Okrem týchto zimných 

športov čaká našich 

spolužiakov z 3., 4. a 7. 

ročníka aj lyžiarsky 

výcvik. Zatiaľ som len 

šiestačka, ale už sa 

neviem dočkať 

siedmeho ročníka 

a poriadnej lyžovačky. 

Zuzana Krempaská 6. B 

Mohli ste vidieť... 
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Začiatkom kalendárneho roka prišla do našej školy 

významná návšteva, a to priamo z parlamentu. Prišiel totiž 

poslanec zo strany SAS Branislav Gröhling. Všetci sme boli 

nadšení touto udalosťou, ale mali sme aj obavy, či si našu 

školu zapamätá v dobrom. Keď do miestnosti vošiel 

usmiaty, uvoľnený muž, všetkým sa nám uľavilo a zostala už 

iba zvedavosť. Keďže sa pán Grohling zaoberá školstvom, 

tak sa debata točila v prvom rade okolo tejto témy. Kládol 

nám otázky, radil nám v ohľade výberu školy a milo ma 

prekvapil odpoveďou na otázku: V čom vidí nedostatky 

slovenského vzdelávacieho systému. Povedal: ,,To mi 

musíte povedať vy. Vy ste žiaci.“  Touto odpoveďou 

preukázal záujem o náš názor a záujem skutočne posunúť 

školský systém k lepšiemu tak, aby s ním boli spokojní žiaci, 

aj učitelia. Debata nám poskytla veľa zaujímavých 

informácií a odchádzali sme odtiaľ s novým pohľadom na 

budúcnosť.  

Zuzana Hudáčová 8. A 

 

Na okresné kolo Šalianskeho Maťka, ktoré sa uskutočnilo dňa 25. 1. 2017 v priestoroch 

Podtatranskej knižnice v Poprade, postúpili z našej školy traja žiaci: v I. kategórii (2. – 3. ročník) 

Danko Nedoroščík z 3. A,, v II. kategórii (4. – 5. ročník) Bianka Antalová z 5. B a v III. kategórii (6. – 

7. ročník) Sabínka Ivanová zo 7. B. Žiaľ, pre chorobu sa okresného kola napokon nezúčastnila 

Bianka Antalová. 

Konkurencia bola tohto roku opäť veľmi silná, na súťaži sa prezentovali so svojimi prednesmi žiaci 

všetkých popradských škôl a škôl z okolitých miest a obcí. Preto sme skutočne veľmi radi, že sme 

získali dobré umiestnenia. Danko Nedoroščík získal vo svojej kategórii krásne tretie miesto, 

Sabínka sa síce nedostala na stupne víťazov, ale – ako skonštatovala porota – v ich kategórii sa 

zhodli bez výnimky na šiestich najlepších recitátoroch, hoci nie na rovnakých pozíciách, preto sa 

udelili dve tretie miesta, dve druhé miesta a jedno prvé; teší nás však, že Sabínka patrila do tejto 

skupiny. 

A ešte jednu vec je treba spomenúť. Hoci Lenka Lukáčová, ktorá v III. kategórii skončila na druhom 

mieste, už nie je našou žiačkou, lebo prestúpila na gymnázium, stále je tak akosi „naša“ a jej 

úspech nás veľmi teší. 

Ing. Helena Bachledová  

Mohli ste vidieť... 
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V dobrom treba pokračovať. Určite sa vám páčil článok o domácom miláčikovi – kozičke, v tomo čísle 

si so starou mamou zaspomíname na jej školské časy. Skúste si porovnať možnosti v škole niekedy 

a dnes. 

Do školy som chodila len vtedy, keď pršalo. Keď 

svietilo slnko, chodila som na pole, vtedy nebol žiadny 

zákon o tom, že musíme chodiť povinne do školy. 

Hlavné predmety boli slovenčina, počty (matematika), 

ruština a náboženstvo. Ruštine som veľmi 

nerozumela. Väčšina detí chodila do školy, keď pršalo. 

Nebolo to ako vo filmoch, že bohatšie deti sedeli 

v škole vždy, aj tie chodili na polia. Školu som nemala 

veľmi v láske, pretože keď som bola menšia, a pršalo, 

mala som bunker, v ktorom som sa vždy hrala 

s popkami (bábikami). Najhoršie na vymeškávaní bolo, 

že som dosť vecí po príchode do školy nevedela. Na 

náboženstve nás učil taký kaplán, ktorý, keď som 

nevedela nejakú vec, nemal problém prehnúť ma cez 

lavicu a zbiť. Ale keď neprídeš dva týždne do školy, 

nevieš, čo sa učia a jemu to bolo jedno, presne preto 

som sa ho bála. Bol aj taký učiteľ, ktorého rodičia 

podplácali maslom, mliekom a tvarohom, len aby nebil 

ich deti, presne to isté urobila aj moja mamka. Do školy 

sa vtedy chodilo osem rokov, hneď po ukončení som 

nešla pracovať, pretože som musela ostať doma 

a pomáhať mojim rodičom, pretože boli už postarší. Až 

neskôr som začala pracovať pri kravách.  

       Sára Tompošová 9. B 

 

  
 
 
 

 

V minulom čísle sa vám predstavili naši žiaci z 5. B, teraz sme si vzali na mušku 5. A. Určite všetci 

poznáte rozprávku Pamodaj šťastia. Dievča chodí po svete a pomáha rôznym neživým veciam. Žiaci 

z tejto športovej triedy dostali úlohu „apdejtnuť“ (to znamená vynoviť, aktualizovať) túto 

rozprávku. Niektoré výtvory boli také dobré, že si zaslúžia zverejnenie u nás v Komeňáčiku. Pobavte 

sa aj vy  

pani učiteľka Olmos Justinianová 

Z príbehov starej mamy 

Vlastná tvorba 

ilustračné foto 



 

 

8 
 
 

O dievčati, ktoré pomáha 

Bol raz jeden dom, 

jedna Ema v ňom. 

Celkom obyčajná, 

ale rada pomáhala. 

 

Tu sused na prvom, 

pomáhala s nákupom. 

Susedovi na druhom 

s Bodrom išla rada von. 

 

U nich doma na treťom 

vysávala celý dom, 

aby mohla mamka s tatkom 

kávu schuti vychutnať. 

 

A tak Ema pomáhala 

a nič za to nepýtala, 

a ešte aj celý dom 

odmenila úsmevom. 

Sarah Jurčová 5. A 

 

Temné dievča 

Žilo raz jedno dievča, ktoré bolo krásne, mladé a bystré. V jeden deň sa prihovorilo peci: „Ach, piecka moja, keby 

si len vedela rozprávať!“ A vtom sa piecka prihovorila dievčaťu: „Ale ja viem rozprávať. A ak ma vymetieš, 

upečiem ti, čo len chceš.“ Dievčina pec vyčistila a o chvíľu z pece vychádzala vôňa čerstvého chleba. Zrazu sa 

dievčine prihovorila zlatá rybička: „Ak mi vyčistíš akvárium, splním ti tri želania.“ Dievča akvárium vyčistilo 

a rybka jej splnila tri priania. Vtom sa dievčine prihovorila jabloň: „Dievča, nože ma pooberaj. Ak ma pooberáš, 

budú jablká rásť, kedy povieš.“ Dievčina jabloň pooberala a potom sa spýtala: „Ako to, že vieš rozprávať?“ 

A jabloň jej na to odvetila: „Všetci v tomto lese vieme rozprávať. Raz sa objavila v meste čarodejnica a všetko 

pokryla temnotou. Temnota pokryla aj nás a odvtedy vieme rozprávať.“ Ako sa to dievča dozvedelo, opustila 

chalupu a teraz sa skrýva v lesoch. Ukazuje sa len v noci, aby ju nikto nevidel. A ak v noci v lese stretnete nejaké 

dievčatko, vedzte, že je to TEMNÉ DIEVČA.      Veronika Harmanová 5. A 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vlastná tvorba 

Malá pomocníčka 
Jedného dňa sa dievčatko menom Anička vybrala do sveta. Po ceste stretla 

smutný kôš, ktorý jej vravel: „Prosím, vysypeš ma, som plný.“ Dievčatko 

povedalo: „Dobre, vysypem ťa.“ Kôš sa poďakoval a išla ďalej. Išla, išla 

a stretla pastelku. Tá povedala: „Dievčatko, prosím, ostrúhaš ma?“ Dievčatko 

povedalo: „Dobre.“ A ostrúhalo ju. Išla ďalej a stretla lavičku. Tá jej povedala: 

„Prosím, nalakuješ ma, som stará a škaredá.“ Dievča súhlasilo a nalakovalo 

lavičku. Potom šla svojou cestou a dostala sa do mesta. Prešiel týždeň 

a vybrala sa domov. Išla tou istou cestou. Stretla lavičku. Dievča bolo strašne 

unavené. Lavička jej ponúkla miesto na oddych. Dievča si oddýchlo a išlo 

ďalej. Po ceste jedla jablko. Prišla ku košu a dojedla jablko. Kôš jej ponúkol 

miesto, kam si odložiť ohryzok, lebo bol prázdny. Dievča sa poďakovalo. Keď 

prišlo domov, začalo si kresliť, ale nemalo ceruzku. Tu už je jasné, že to, čo 

dobré v živote urobíme, sa nám raz vráti.    Samuel Markoči 5. A 

Čistá duša 

 

Temnotou svet zakalený, 

každý deň našu silu skúša. 

Môj plameň dobra je však stále 

zapálený, 

lebo skrýva sa vo mne čistá duša. 

 

Môžu ma neustále k zemi zrážať, 

ja vždy na nohy hrdo vstanem. 

Možno môj úsmev bude mnohým 

prekážať, 

ale za nevinnosť nikdy bojovať 

neprestanem. 

 

 

 

Keď skazené jablká lietajú k nám, 

neznamená to, že ich musíme jesť. 

Rozhodnúť sa však musí každý 

sám, 

či sa chce šťastia alebo trpkosti 

najesť. 

 

Myslíš, že nemáš lístok do neba? 

Že čistota duše k tebe nikdy 

nezájde? 

Pozri sa trošičku hlbšie do seba 

a zistíš, že aj v tebe sa svetlo nájde. 

Zuzana Hudáčová 8. A 
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Deviataci si zaspomínali na svoje začiatky... 

 

  

Sledujeme u deviatakov... 

Čo sme sa naučili 

Steny plné násteniek, 

tabuľky veľkých, malých písmeniek. 

Nové tváre, noví ľudia, 

zavčasu ma doma budia. 

 

Veľké riadky, krivé písmo, 

za tie roky viem to isto. 

Veľký problém s čítaním, 

s abecedou, písaním. 

 

Každý rok sme väčší o kus, 

Mendelejev, síra, pokus. 

Na geoške – Čech, Slovák a Rus, 

v pracáku sa skrýva Janko Hus. 

 

Tento rok je už celkom iný, 

monitor sú veľké činy. 

A keď skončia sa nám časy driny, 

potom hurá na prázdniny! 

Sára Tompošová 9. B 

 

Koniec hry 

Veľmi dávno sa to stalo, 

robiť sa už nič nedalo. 

Do školy som nastúpila, 

aj keď som sa netešila. 

 

Stále som sa iba hrala, 

bezstarostný život mala. 

Zrazu prišiel veľký skok, 

urobiť ten veľký krok. 

Nikola Konterová 9. A 

 

Pocity 

Hrôza, šťastie, panika, 

začínam čítať Fifíka. 

Zaujímavosti v škole, 

všetko je to pre mňa nové. 

 

Vôkol seba veľa detí, 

zaujímavosti rozpoviem ti. 

Knihy, zošity a perá, 

učiť sa tu veru treba. 

 

Tak toto je moja škola 

a čo tvoja? Už ťa volá! 

Tak bež, veď sa učiť treba, 

slovenčina bude stále veda! 

Zuzana Nedoroščíková 9. A 

 

Čas sa kráti 

Prvá trieda, 

to nám nik nevráti. 

Povedzme si teda, 

čas sa nám už kráti. 

 

Prišli sme tam celkom sami, 

no učitelia hop za nami. 

Neboli sme veľmi šťastní, 

pretože sme boli hlasní. 

 

Teraz všetci plačeme, 

no nie veľmi nadšene. 

Ostanete v našich srdciach 

tak, ako my vo vašich hrstiach. 

Andrej Závacký 9. B 

 

O malej prváčke 

September otvára brány červené, 

dievčatko kráča malé, nesmelé. 

Neistým krokom kráča vdiaľ, 

nebude tu už mama, žiaľ. 

 

Zmenil sa jej celý svet, 

zábavy už viacej niet. 

Zmätené myšlienky v hlave má, 

teší sa, že domov odchádza. 

Dominika Kratochvílová 9. A 
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...s pani učiteľkou Perignáthovou 

Na našej škole pracuje táto milá pani učiteľka od začiatku 

školského roku a preto sme rozhodli skočiť za ňou na krátky 

rozhovor. 

Na našej škole pracujete od začiatku školského roku. Prečo 

ste sa rozhodli práve pre našu školu? 

Rozhodla som sa zapojiť do programu Teach for Slovakia 

a moja preferencia bola dostať sa na školu v okolí Popradu 

alebo Bratislavy. Teraz som rada, že to takto vyšlo, lebo tu sú 

šikovní žiaci, dobrý kolektív a mám blízko domov . 

Pracovali ste predtým aj na inej škole? 

Nie. Doučovala som angličtinu popri štúdiu na vysokej škole. 

Chceli ste sa stať učiteľkou už ako malá alebo až neskôr?  

Ako malá som chcela. Potom som si to rozmyslela a povedala 

si, že radšej budem robiť niečo, čo si spoločnosť viac cení. Po 

druhej vysokej škole som si uvedomila, že len sľubná kariéra, 

kde uplatňujem svoje talenty, ma nemôže urobiť šťastnou, ak 

nerobím tiež niečo, čo pomáha iným, čo rozvíja našu krajinu, niečo, čo má zmysel. 

Aké predmety ste mali radi? 

Matiku, slovinu a telesnú. Aj dejepis, ale iba keď sme mali zaujímavú učiteľku/učiteľa . 

Mali ste aj nejaké poznámky v žiackej knižke? 

Áno. 

Chodili ste do školy rada? 

Dva roky som chodila na strednú školu v Bratislave – medzinárodný program International Baccalaureate 

– tam som chodila rada. Mali sme iba predmety, ktoré sme si sami vybrali, najlepšia známka bola 7, 

učiteľov zaujímal náš názor. Mohla by som o tom veľa rozprávať. 

Čo sa vám na našej škole páči? Čo by ste zmenili? 

Páči sa mi, že sú tu zvedaví žiaci a majú dobré nápady. Páči sa mi, že je tu fajn kolektív, ktorý sa stále 

snaží zlepšovať. Zmenila by som začiatok vyučovania na 9:00. 

Ako by ste ohodnotili našich žiakov?  

Úplne ma nabíja, keď vidím, že žiaci sú akční – makajú už teraz na tom, aby raz boli v živote úspešní 

a keď vidím, že sa chcú zlepšovať. Avšak stretla som na škole aj žiakov, ktorí sa vzdali, stratili nádej. Nie 

sú ochotní ani snívať o tom, že by sa mohli mať lepšie, nieto ešte, aby pre to niečo urobili. S týmto sa 

neviem zmieriť. 

Na slovíčko s... 
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A otázka na záver – čo vám najviac chutí v našej jedálni? 

Skoro všetko mi tu chutí. Najviac buchty. 

Ďakujem za rozhovor.       Andrea Geročová 8. A 

 

...s pani učiteľkou Žilákovou 

Dobrý deň, pani učiteľka. Dnes ste si urobili čas 

na to, aby som s vami mohla urobiť rozhovor do 

školských novín, keďže ste tu nová. Aký máte 

dojem zo žiakov našej školy? 

Na každej škole sa nájdu aj vynikajúci žiaci, ale aj 

horší žiaci, takže ten dojem je rovnaký ako aj na 

ostatných školách. Na svojom krúžku som spoznala 

aj veľa šikovných žiakov, s ktorými mi je potešením 

pracovať. 

Čo hovoríte na učiteľský zbor? 

Som z neho milo prekvapená a cítim sa v ňom veľmi príjemne. Páči sa mi, že sme spolu v zborovni a nie 

roztrúsení niekde po kabinetoch. Všetci sú milí. 

 Na akých školách ste učili, než ste prišli k nám? 

Bola som učiteľka na stredných školách technických  a aj na anglických gymnáziách. 

Páčilo sa vám niekde viac ako tu? 

Ťažko povedať, lebo každá škola je iná a má aj svoje pozitíva aj negatíva, ale nepovedala by som, že sa 

mi niekde vyslovene páčilo viac. 

Okrem iného ste našu školu obohatili aj o krúžok Španielčina hrou, ktorý má pozitívne ohlasy. 

Myslíte si, že jazykové vzdelávanie pomáha žiakom rozvíjať sa? 

Vzhľadom na to, že vyučujem jazyky a bola som aj v zahraničí, myslím, že je veľmi dôležité učiť sa 

jazyky, pretože človeka obohacuje nielen vedomostne, ale charakterovo. 

Veľmi pekne ďakujem za rozhovor.      Zuzana Hudáčová 8. A 

 

 

  

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

„Povedzte, James, kto je tu blbec, vy či ja?“ 

„Pán gróf, vy nie ste človek, ktorý by 

zamestnával blbca.“ 

 

„Kúpil som ti niečo na krk, drahá,“ hovorí Škót svojej žene. 

„Náhrdelník?“ teší sa manželka. 

„Nie.“ 

„Zlatú retiazku?“ 

„Nie.“ 

„A čo je to teda?“ vyzvedá žena. 

„Mydlo, drahá!“ vraví Škót. 

 

Zhovárajú sa Fero a Mišo. Fero hovorí: 

„Ráno som šiel po ulici a z ničoho nič ma 

zasiahla plechovka rovno do hlavy.“ 

„A čo v nej bolo?“ 

„Nič.“ 

„A v plechovke?“ 

 

Čo je súčasťou dokumentácie ku každému Trabantu? 

Cestovný poriadok autobusov. 

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

Aj tak sa dá. 

 

Zákazník v predajni počítačov: 

„Hľadám napínavú dobrodružnú hru na PC, ktorá pre mňa bude 

predstavovať ozajstnú výzvu.“ 

„Tak to predsa skúste Windows – budete nadšený,“ odpovedá 

predavač. 

 

 

Redakčná rada: pani učiteľka Olmos Justinianová, Sára Tompošová, 

Andrea Geročová, Zuzana Hudáčová, Zuzana Krempaská, Veronika 

Harmanová, Elisa Blažová, Timea Tompošová, jazyková redaktorka: 

pani učiteľka Bachledová 

„Tatko, potreboval by som nový 

harddisk.“ 

„A kúzelné slovíčko?“ 

„Do kelu, všetko je dnes zaheslované!“ 

 

Diktátové fígle 

V tomto čísle sa pozrieme na problémové zámeno naším/našim. 

singulár     plurál 

N  náš     naše 

G  nášho     našich 

D  nášmu     našim 

A  nášho     našich 

L  našom     našich 

I  naším     našimi 

Pozor si musíme dávať na inštrumentál sg. kde píšeme dlhé í. V ostatných pádoch už píšeme krátke i. Tak isto je 

to aj so zámenami mojim/mojím, tvojím/tvojim, vaším/ vašim. Preto si dávajte pozor na to, aké slovo nasleduje za 

týmto zámenom. Ak je v jednotnom čísle, píšeme dlhé í (s naším bratom, psom, úsmevom...), ak je v množnom 

čísle, píšeme krátke i (darujem to našim žiakom, učiteľom, zákazníkom...).  Andrea Geročová 8. A 

 

Odpovede: Čo oko nevidí, 
srdce nebolí. Jednooký 
medzi slepými kráľ.  

Zisti, ktoré parožie sú iné 

ako ostatné. 

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

