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Dnes je slobodná doba. Každý si môže povedať svoj vlastný názor, 

nech je akokoľvek hanlivý. Môžeme si voliť, koho len chceme. 

Slobodne sa učiť to, čo len chceme a ako to chceme. V dnešnej dobe 

sa za hranice dostaneme veľmi jednoducho a za krátku dobu. 

Môžeme mať vlastný životný štýl... Samozrejme, niektorí na vás budú 

nepochopene ukazovať prstom, ale je to snáď oveľa lepšie, ako keby 

ste za to mali byť trestne stíhaní a potrestaní. Je to pravda, takto to 

niekedy, teda pred 30 rokmi nebolo. Čo nám priniesla nežná 

revolúcia, ktorá otriasla celým Československom? 

Ako som už povedala, tieto 

veci si ľudia 

v Československu aj v okolitých krajinách nevedeli ani predstaviť. 

Československá republika bola pod nadvládou komunizmu, ktorý bol 

známy pre časté používanie násilia. Čo je to vlastne komunizmus? 

Komunizmus (= socializmus) je režim, ktorý ľuďom povoľuje len jednu 

stranu – komunistickú. Povoľuje im len jeden názor, a to „chvála 

socializmu“, povoľuje im len jeden umelecký smer, „socialistický 

realizmus“. Zakazoval občanom cestovať za hranice či späť domov, 

zakazoval cirkev, či všeobecne náboženstvá. Pri jedinom zlom slove či 

priestupku ste boli buď zavraždený, mučený, alebo zaslaný do 

pracovného tábora. Taktiež, komunisti zadržovali predstaviteľov iných 

strán či cirkví a odňali im osobné alebo majetkové slobody.  

Bolo tam síce toho zlého veľmi veľa, ale to sa nedá povedať 

o všetkom. Krajiny sa spriemyselňovali a stavali sa v nich rôzne 

továrne, každý človek musel pracovať a k práci mohol dostať byt, za 

Milí čitatelia, 
v tomto kalendárnom roku si pripomíname viacero významných výročí. Redakčná rada Komeňáčika 

sa rozhodla venovať viac priestoru práve tridsiatemu výročiu Nežnej revolúcie. Je to preto, že sa veľmi 
dotýka nás všetkých. 

 Ja sama som mala počas nežnej revolúcie niečo vyše roka a nepamätám si komunizmus na vlastnej 
koži. Nepamätajú si ho ani naši žiaci, ale je veľmi dôležité poučiť sa o tejto dobe, predovšetkým preto, aby 
sa už nikdy nezopakovala. V tomto období musíme oceniť slobodu. Slobodu prejavu, slobodu cestovať za 
hranice nášho štátu, slobodu študovať to, čo chceme, slobodu čítať, čo chceme apod.  

Za heslami z titulnej fotografie tohto čísla sa skrývajú osudy ľudí, čo stáli na námestiach a o tieto, 
pre nás samozrejmé, slobody bojovali. Všetko to dobre dopadlo, no nemuselo to tak byť. Keď si pod 
vianočným stromčekom nájdete rôzne predmety najmodernejšej techniky alebo obľúbenú knihu, ktorá 
nemusela vyhovovať komunistickému režimu, myslite na to, komu za to vďačíte. A ak sa vám bude zdať, že 
o nejaké slobody prichádzate, majte na pamäti slová človeka, ktorého sté výročie smrti sme si tiež 
pripomínali v tomto roku: „Kto si myslí, že mu slobodu druhí vybojujú, ten jej nie je hoden!“ (Milan Rastislav 
Štefánik) 

pani učiteľka Olmos Justinianová 
 

Slovo na úvod... 

Mohli ste vidieť... 

Pani riaditeľka Monika Dudinská a pani učiteľka 
Simona Krzysiek 
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ktorý zaplatil okolo 1000 eur, čo sa v dnešnej dobe 

nedá. Školstvo bolo brané oveľa vážnejšie a učitelia 

mali väčšie právomoci, ale táto téma je diskutabilná, 

keďže na ňu má každý iný pohľad a názor.  

„Tá vaša revolúcia je taká iná, taká nežná,“ povedal 

Vladimír Mináč. Prečo nežná? Zo strany 

protestujúcich občanov nikto nepoužíval násilie. To 

môžeme vidieť na záznamoch z rôznych štrajkov 

a demonštrácií, ako je napríklad Sviečková 

manifestácia (25. marec 1988), kde ľudia kráčali po 

Bratislave so sviečkami v rukách a spievali náboženské 

piesne, keď bojovali za náboženské práva. Veľmi 

známy je aj štrajk študentov (17. november 1989) 

v Bratislave, kde zazneli heslá ako: „Sloboda slova!“, „Dialóg!“, či „Chceme školy pre všetkých!“. Symbolom 

všetkých týchto demonštrácií sa stalo štrnganie kľúčmi, ktoré vyjadrovalo ich podporu voči opozícii proti 

komunistickej strane. Počas všetkých štrajkov sa zvykli policajtom dávať ruže, ako forma toho, že nechcú násilie, 

len rozhovor a slobodu.  

O tomto všetkom sme mohli počuť na besedách s pani učiteľkou Simonou Krzysiek, ktoré sa konali v dňoch 25. 

11. – 29. 11. 2019 Určite nám to dalo niečo nové 

a dokázalo nás to poučiť o minulosti. Ja, napríklad, som 

predtým o nežnej revolúcii nevedela skoro nič a kvôli 

tejto besede som sa o to začala zaujímať oveľa viac. 

Prečo by sme si mali 17. november 1989 pripomínať? 

V ten deň sa konečne v ľuďoch objavila nádej, že môžu 

žiť slobodne a bez toho, aby sa báli vysloviť svoj názor. 

Nádej, že si dokážu užiť život, neskrývať sa v tieni 

a počúvať rozkazy. Preto všetkým ľuďom, ktorí sa 

zúčastňovali na demonštráciách, bojovali za svoje 

práva i keď vedeli, že riskujú životy svoje i svojich 

blízkych a aj tým, ktorí o svoj život prišli, patrí obrovské 

ĎAKUJEM. 

Tímea Erika Tompošová 9. B 

 

Sme už ôsmaci a o chvíľu budeme deviataci. Možno sa to nezdá, ale to ubehne 

ako voda a my ako ôsmaci si už musíme pomaly vyberať strednú školu, takže pre 

nás pani učiteľka Dubjelová zorganizovala výlet na Burzu stredných škôl, aby nám 

aspoň trochu pomohla s výberom. Na burze boli rôzne stánky, kde sa prezentovali 

stredné školy. Boli tam gymnáziá, hotelové akadémie, SOŠ-ka, čo je tu vo Svite aj 

v Kežmarku, lesnícka škola, zdravotnícka, drevárska a pod. Keď sme tam prišli, tak 

sme si rýchlo obehali stánky. Potom si to absolvovali pomalšie  Skúšali sme si 

rôzne veci, ktoré ponúkali v stánkoch, pravdaže, pri každom padla otázka: „Aký 

priemer známok ešte tolerujete?“ (Nevedeli sme celkom, na čo sa máme pýtať.) 

 Dali sme si urobiť napríklad test na krvnú skupinu (pri zdravotníckej škole), alebo sme si pri SOŠ-ke ušili 

vrecúško, alebo sme na jednom stanovišti držali živého hada (hlavne ja s Miškou Dudekovou, ostatní sa trochu 

Mohli ste vidieť... 
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báli, ale aspoň ho pohladkali). Pri lesníckej škole som sa dozvedela, že tam študovalo iba jedno dievča. Pri 

niektorých stanovištiach boli milí, ale pri niektorých nám len povedali, aby sme si pozreli plagáty. Inak bolo super 

a bola zábava.  

Sara Jurčová 8. A-Š 

 

 

Na tejto škole som novou žiačkou, ale mám tú česť, 

že ma zvolili ako zástupkyňu triedy do školského 

parlamentu. Od tohto roka sa na našej škole 

zúčastňujú jednotliví zástupcovia tried zasadanie 

školského parlamentu, ktorý vedú p. uč. Cabanová 

a p. uč. Šinály. 

Zasadania parlamentu sa zúčastňuje niekoľko tried 

od 4. ročníka až po 9. ročník.  

Poslanie zástupcov je aspoň raz sa stretnúť na 

školskom parlamente, ktorý sa koná v aule školy. 

Každý žiak prednesie svoje nápady. Na prvých dvoch 

zasadnutiach nás navštívila aj naša milá pani 

riaditeľka Mgr. Monika Dudinská. „V našej triede sa 

učitelia sťažujú najmä na internet!“ toto bola naša 

prvá téma v školskom parlamente. Je to pravda, 

lebo v niektorých triedach ide internet strašne 

pomaly a niekedy sa stáva aj to, že v triede nejde 

vôbec a učitelia nemôžu zapísať známky. Druhou 

témou bolo ZVONENIE. Žiaci 9. C predniesli návrh 

o skrátení zvonenia. Pretože učitelia nemôžu cez 

pieseň dovysvetľovať učivo alebo nadiktovať 

domácu úlohu. Spísali petíciu, v ktorej získali 206 

hlasov žiakov od 5. ročníka do 9. ročníka. 13. 11. 

2019 sa na našej škole vďaka školskému parlamentu 

na jeden deň otvoril školský bufet, v ktorom si každý 

žiak našiel to svoje. Predávali sa tam napríklad: čipsy, 

hrozno, chrumky, školské pomôcky, pizzové slimáky, 

domáci ríbezľový džús a domáci jablkový koláč. Bufet viedli žiaci 5.  Š  a 6.  Š.  

Táto časť môjho príspevku bude predovšetkým pre lenivých 

žiakov, ktorým sa nechce nosiť učebnice  do školy, a ktorí sa 

radšej učia z obrazovky počítača alebo mobilu. Každý žiak si 

 však predtým, ako sa rozhodne nechať knihy pod lavicou, musí 

skontrolovať na stránke E_aktovka.sk, či sú tam jeho 

učebnice!!! Na školskom parlamente nám pani riaditeľka 

predstavila stránku www.eaktovka.sk, kde si môžete nájsť 

rôzne učebnice.  

Mohli ste vidieť... 

Školský parlament zasadá v chemickej učebni 

Zľava: pani riaditeľka Mgr. Monika Dudinská, pani učiteľka Mgr. 
Katarína Cabanová a pán učiteľ Mgr. Peter Šinály 

http://www.eaktovka.sk/
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 Aby sme sa mali lepšie... 

Možno niektorí z vás postrehli, že sa v našej škole 

dejú a budú diať určité zmeny. Jednou z nich je aj iné 

zvonenie, ktoré sa už pár týždňov ozýva po triedach 

a chodbách, aby oznámilo koniec či začiatok hodiny. 

Nuž témou tohto článku nie je „Ako funguje 

zvonenie“, ale kto tieto zmeny navrhuje a robí niečo 

pre to, aby sa uskutočnili.  

Tak, ako aj všetci dospelí ľudia, aj tí malí majú 

slobodu vlastného názoru, vlastného slova. Preto sa 

naši učitelia spolu s pani riaditeľkou rozhodli, že 

zriadia Školský parlament. Aby vedenie školy vedelo, 

čo žiakom vadí, čo ich trápi, čo ich teší a čo by radi zmenili a ako, každá trieda si do parlamentu volila dvoch 

poslancov, ktorí ich triedu, názory a myšlienky budú reprezentovať a objasňovať na stretnutiach. Preto som ako 

príklad použila nové školské zvonenie, pretože aj o túto zmenu sa postaral parlament. Ako to prebieha? 

Na stretnutiach, ktoré sa konajú každé 2 týždne, sa 

rozprávame a vymieňame si názory o tom, čo chce každá 

trieda zmeniť, alebo čo by uvítala. Neskôr sa hlasuje, či sú 

poslanci daných tried za alebo proti, a toto rozhodnutie sa 

zapíše, aby mohla pani riaditeľka čo najskôr a čo 

najefektívnejšie zmeniť veci, ktoré sa žiakom nepáčia.  

A preto chcem osloviť vás, drahí žiaci. Ak sa vám čokoľvek 

nepozdáva, radi by ste to zmenili, niečo pridali či pochválili, 

neváhajte a informujte nás o tom. Pri schodoch, ktoré vedú 

k zborovni, je zoznam mien poslancov, ktorí sú v školskom 

parlamente a pod nimi sa nachádza škatuľka, kde môžete 

dávať svoje nápady. Alebo môžete o tom povedať poslancom svojich tried a podiskutovať s celou triedou.  

Ak sa chceme učiť dobre a bez zbytočného stresu, mali by sme sa cítiť v tejto škole predsa dobre, no nie? 

Tímea Erika Tompošová 9. B 

Mená poslancov: 

4. B – N. Neuwirthová, N. Šallingová 

5. A-Š – M. Copuš, K. Kostyšáková 

5. B – L. Kováčová, N. Basariková 

5. Š – J. Šandor, P. Pecha 

5. Š1 - 6. Š – J. Koky, M. Olexák 

6. A-Š – M. Dudinský, L. Buňová 

6. B – M. Šallingová, S. Molotová 

7. A-Š – A. Knut, M. Mikláš 

7. B – R. Martinková, E. Z. Čižiková 

7. Š-8. Š – P. Koky, R. Koky 

8. A-Š – S. Kubo, S. Markoči 

8. B – A. Lašan, K. Pitoniaková 

9. A-Š – M. Jína, R. Žoldák 

9. B – K. Dlugošová, T. E. Tompošová 

9. C – L. Jakuboci, M. Žonda 

 

Mohli ste vidieť... 
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K tridsiatemu výročiu Nežnej revolúcie si pani učiteľka Simona Krzysiek pripravila pre žiakov pútavú 

prezentáciu o živote v období komunizmu. Na záver besedy sa mali žiaci vcítiť do ľudí, ktorí boli na 

námestiach a bojovali o svoje a naše slobody. V závere hodiny a neskôr aj na hodinách slovenčiny alebo 

dejepisu, mali žiaci za úlohu napísať list. Mohli písať rodičom, ale aj tým, ktorí môžu za to, že sa rozhodli ísť 

protestovať na námestia. Tu je ukážka z ich tvorby: 

 

 

 

  

Píšeme listy 

Dobrý deň, mama! 

Ďakujem za to, čo si pre mňa spravila, ale 

musím bojovať za našu slobodu. Už sa 

nemôžem pozerať na tento režim. Možno ma 

zbijú. Možno ma zabijú, ale budem aj tak 

naďalej bojovať. Už nemôžem svoj názor držať 

v sebe. Raz to musí vyjsť na povrch – náš 

názor. Chcem slobodne študovať a slobodne 

žiť v tejto krajine. Chcem už slobodne dýchať. 

Ale nechcem byť ako oni. Chcem slobodu pre 

všetkých, nie len pre seba. Spolu dokážeme 

všetko – V JEDNOTE JE SILA! 

Neboj sa, nebudeme ako oni, nepôjdeme proti 

nim násilím, ako oni proti nám, ale nehou. 

Chcem už poslednýkrát zazvoniť „kľúčmi 

slobody“. 

Mám Ťa rada! 

Tvoja dcéra 

Sofia Faixová, Zámečníková Barbora, Vanesa Gažiová, 

Michaela Slebodníková 8. B 

 

List komunistom 

Mne tento režim vôbec nevyhovuje. Rád by 

som počúval hudbu, ktorú mám rád, 

študoval to, čo ma baví, podnikal v tom, čo 

ma baví a už dlhšie nestrpím toto týranie 

a ubližovanie, keď sme predsa nič neurobili. 

Neničíme šátny majetok, tak prečo by sme 

mali byť bití. Chceme len slobodu, právo 

povedať svoj názor, voliť stranu, ktorú 

uznáme za dobrú pre vedenie štátu. Nemáme 

zbrane a nezabíjame nevinných ľudí ako 

vy!!! 

Prečo? Prečo by nám toto všetko malo byť 

odopierané. Sme slobodný národ a nemali by 

ste nám ubližovať. Veľa nevinných ľudí 

zomrelo vašou rukou. V mene ľudu 

zúčastneného  na tomto proteste, prosím, 

prestaňte sa správať ako zvieratá. Ste predsa 

ľudia, tak ako aj my, tak, prosím, zamyslite 

sa nad mojimi slovami. 

Matúš Hanzeľ 8. A-Š 

 

Bola to odvaha! 

V tej dobe by som nemal záujem ani odvahu zúčastniť sa na protestoch a pochodoch za 

slobodu. Bál by som sa hrozby trestu v tej dobe. Žili by sme tak, ako by bolo prikázané 

a zbytočne by sme neohrozovali svoju rodinu... Držali by sme sa zákonov! 

Roman Podhorský, Michal Mišianik, Kevin Ďurana 9. B 
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Píšeme listy 

Milí rodičia, 

chcem Vám niečo oznámiť. 

Možno sa Vám to nebude páčiť no svoj názor už nezmením. To, čo sa u nás deje, nie je 

dobré. Chcem vyjsť do ulíc a celému svetu oznámiť, že som proti tejto situácii, že to chcem 

zmeniť. Za posledné dni sa toho začína veľa meniť, ale to zaiste viete. Chcem byť toho 

súčasťou. Nechcem sa báť povedať svoj názor, nechcem sa báť veriť. Tak ako chcem mať viac 

možností ja, chcem, aby ste ich mali aj vy, moje deti, všetci. 

Je to na nás. My musíme byť tí, ktorí povedia: „Už dosť!“ Verím, že to bude pokojné, pretože 

násilia už bolo dosť. Ale človek nikdy nevie. Nech sa stane čokoľvek, budem veriť, že to 

všetko má zmysel, že sa tým niečo zmení.  

No aj keby to nevyšlo podľa našich predstáv a niečo by sa zvrtlo, vedzte, že som do ulíc 

vyšla pre nás všetkých, pre zmenu. 

Verím, že pravda zvíťazí! 

Vaša dcéra 

Ema Enekešová, Laura Božíková, Daniela Enekešová 9. A-Š 

 

Píšeme listy 
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Vianoce sú môj najobľúbenejší  sviatok z celého roku. Na Vianociach mám rada tú pokojnú atmosféru. Teším sa 

na ne celý rok. Tiež mám veľmi rada vianočné zvyky.  Aj zvyky robia Vianoce také kúzelné. 

Predstavím  vám, ako vyzerá Štedrý večer u nás doma: 

Pred vianočnou večerou dáme pod obrus peniaze, aby sme mali hojný rok. Urobíme papierovú reťaz a omotáme 

ju okolo stola, aby rodina držala pokope. O 17.00 zasadneme k stolu, hodíme orechy do rohov miestnosti, aby 

sme mali šťastie a rozrežeme jablko, aby sme zistili, či budeme ďalší rok zdraví. Potom začneme jesť. Keď 

dojeme, zapálime prskavky a ideme rozbaľovať darčeky. Po rozbaľovaní darčekov si všetci navzájom povieme, čo 

sme dostali. O 18.30 ideme do kostola. Keď sa vrátime z kostola, sadneme si do obývačky a rozprávame o 

všetkom  možnom aj nemožnom. 

Každá rodina má svoje vlastné zvyky a mňa  zaujímalo, ako je to u iných žiakov.   

U Laury Gašparovej z 1. B  zdobia stromček perníkmi a vianočnými guľami, ktoré deň pred Vianocami vyrobia. 

Rodina Sofie Hrablayovej z 2. B má zvyk  natrieť oplátky medom, aby boli zdraví a dať do rohov pod stôl peniaze, 

aby mali hojný rok.   

U Kvetky Gallovej z 3. A  nevstanú od stola, kým posledný člen rodiny nedoje. 

Pred večerou zapáliť sviečku za zosnulých z rodiny a posypať stromček škoricou je  zvyk Ninky Šallingovej zo 4.B. 

Rodina Nely Basarikovej z 5. B má vo zvyku dať šupiny a peniaze pod stôl kvôli hojnému roku. 

Chutná, voňavá lokša s orechmi, cukrom, makom rozvoniava vždy na Vianoce u Moniky Šallingovej zo 6. B. 

Veronika Kozubová zo 7. B a jej rodina  rozbíjajú orechy, aby vedeli, či budú zdraví.  

Pre Benjamína Koreňa zo 8. B  je zvykom mať na večeru kapra, šalát a hubovú polievku. 

René Žoldák zo 9. A  o 18.00 číta v kostole kapitolu a na Vianoce rozsvieti Betlehem  

Aj keď je zvykov veľa, ich cieľom je spojiť rodinu a prežiť čo najkrajšie vianočné chvíle. A tomu sa povie krásne 

Vianoce.          Alexandra Slivková 7. B 

Píšeme listy 

Milí rodičia!           17. 11. 1989 

Práve sa nachádzam na školskom internáte a s mojimi spolubývajúcimi ideme protestovať na námestie. 

Chceme zrušiť socialistický režim. 

Bojím sa, ale chceme vybojovať slobodu, lepší život a prejaviť vlastný názor. Chceme chodiť na rôzne 

školy, či veríme v Boha alebo neveríme. Chceme mať prácu podľa svojich ideálov. Chceme slobodne 

cestovať, čítať knihy, počúvať svojich idolov. Chceme nosiť rifle! Nechceme byť bití za svoj názor alebo 

urážaní. Chceme sa učiť pravdivé dejiny, nie to, čo chce socializmus.  

Nevieme, čo sa stane, do dúfam, že socializmus padne a nastane slovo ľudu.  

O dva týždne prídem domov a dúfam, že budeme spolu oslavovať. 

S láskou Naďa 

List zostavili: Vanesa Bielená, Ela Čížiková Jana Fendeková, Silvia Fendeková, Natália Křešová, Natália 

Nebusová (7. B)  

Anketa 
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V posledných rokoch naša škola (ZŠ Komenského Svit 2) začala naozaj veľmi napredovať, 

teda sa, bohužiaľ, ľudia zamýšľajú len nad tým, čo nové by sa v škole malo zavádzať, aké 

školské akcie sa budú konať, alebo čo majú priniesť na vianočnú burzu. Všetky tieto 

myšlienky sú veľmi pekné, ale zamyslel sa niekto aj nad tým, vďaka čomu sa všetko toto 

môže konať? Kladie si niekto otázky typu: „Ako vznikla naša škola? Vieme niečo o jej 

histórii a počiatkoch?“ Ak nie, tak vám chcem v dnešnom článku trochu viac priblížiť to, ako naša škola vznikla, 

ako vznikol jej názov, alebo aké boli jej počiatky. Predsa len, je to naša škola, tak by sme mali o nej aspoň niečo 

málo vedieť a nezamýšľať sa len nad tým čo bude, ale aj nad tým, čo bolo a čím si táto škola musela prejsť, aby 

sa dostala do takejto podoby.  

Naša škola vznikla z bývalej národnej školy a z bývalej strednej školy vo Svite.  Jej prestavba bola 

dokončená 1. februára roku 1952 a jej prvým riaditeľom bol Barnabáš Tkáč. Názov školy sa od roku 1952  často 

menil.  

Názov školy sa menil takto:   

II. deväťročná škola 

I. osemročná stredná škola 

I. deväťročná stredná škola,  

I. osemročná stredná škola,  

I. základná deväťročná škola a od roku 

1983 je terajší názov - Základná škola.  

 

Zopár zaujímavostí:  

1. V školskom roku 1968/69 mala škola 40 

tried, čo je doposiaľ najväčší počet. 

Vyučovalo 50 učiteľov a školu 

navštevovalo 1 254 žiakov. 

2. Od roku 1980 boli zriaďované triedy s rozšíreným vyučovaním matematiky a od roku 1990 aj triedy s 

rozšíreným vyučovaním anglického jazyka. 

3. V školskom roku 1990/91 bola zriadená aj počítačová učebňa, v ktorej sa nachádzalo 10 počítačov. 

4. V roku 1991 bola dokončená prístavba školskej jedálne. 

5. V októbri 2010 sa ukončila komplexná rekonštrukcia školy trvajúca 17 mesiacov.  

Za 60 rokov úspešnej práce školy sa vystriedalo mnoho učiteľov, riaditeľov a výchovných pracovníkov, ktorí 

svojou dobrou pedagogickou činnosťou a svojou osobnosťou vybudovali dobré meno tejto školy. 

 

  

Z histórie našej 

školy 
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Lesana Stavná – Odvážny Jakub 

 

Išiel Jakub po pšenicu, 

a zazrel tam prepelicu. 

Vyskočil na ňu –  

- hopsa, hopsa! 

A ideme z kopca! 

 

Prepelica beží, 

až sa jej srsť ježí. 

Vyskočí tam do kurína, 

a krásne tam kikiríka: 

„Nesiem Jakuba – Kuba,  

čo spadol z duba!“ 

 

Kubo zišiel z prepelice 

a išiel do nemocnice. 

Zdravotná sestra na neho kričí: 

„Nazbieraj mi osem višní! 

Budú pre hostí, 

čo im dolámali kosti, 

napcháme ich višňami,  

budú chodiť za nami!“ 

 

Hostia sa napchávali višňami, 

nechodili za nami. 

Zuby sa im polámali, 

a iné už nemali. 

Majú veľkú smolu, 

že si sadli k stolu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vlastná tvorba 

Daniel Maťašovský – Škola  

 

Na matike mám rád kolmice,  

sú to také malé rovnice. 

1+1 je šesť, 

cez hodinu budem jesť. 

 

Viem, že púpava je veľký strom, 

z toho už aj ja jeleň som. 

Lev je veľký ako myš, 

na sto percent, to si píš! 

 

Z Tatier tečie znova láva, 

na nej stojí Bratislava. 

A v Poprade pri mori, 

Eskimák sa vynorí. 

 

Všetko to som zistil v škole, 

práve, keď som kosil pole. 

 

Laura Kováčová – Kubo 

a vianočný stromček 

 

„Kubo vstávaj!“ 

kričí mama. 

Čas vianočný  

sa už blíži. 

Budeme tam 

skôr než myši. 

 

Pri stromčeku  

jesennom 

u nás v stodole. 

Budú o nás spievať 

aj v našom kostole. 

 

Adam Závacký – Zvláštne 

kamarátstvo 

 

Bol raz jeden chlapec 

a volal sa Veselý. 

Nemal ale nikoho, 

s kým sa môže spriateliť. 

 

Skákal stále cez strechy 

a robil tam neplechy. 

Zrazu zbadal jedného 

chlapca veľmi smutného. 

 

Jeho meno bolo Smutný 

a žil vždycky v strachu. 

Veselý bol odvážny, 

vzal ho na tú strechu. 

 

Chytali tam hviezdy spolu, 

teraz je im veselo. 

 

Nepoznajú samotu, 

majú jeden druhého! 

 

Emma Lešičková – Maliar medveď 

 

Bolo pekné ráno, 

zvieratká sa išli lyžovať. 

Potom poobede lialo, 

a medveď začal maľovať. 

 

Na palete pestré farby ako dúha. 

Jedna kvapka, druhá kvapka, 

tráva plná rosy. 

Líška sa mu smeje, 

malá žabka vraví: „Kto si?“ 

 

„Ja som medveď ušatý a som veľmi 

chlpatý, 

moja srsť je veľmi veľká 

a hreje ma ako deka.“ 

 

Marianna Galajdová – Rybky 

a dievčatko 

 

Preleteli rybky horu, 

ku dievčatku na zábavu. 

Dievčatko sa chcelo hrať, 

na tie rybky pozerať. 

 

Rybky boli privysoko, 

nad vysokou skalou, 

pri tej skale veľká jama, 

dievčatko ta padlo. 

 

Padlo dievča do tej jamy, 

išlo si po rebrík, 

na tej hore zrazu horí! 

Žiadna panika ani krik. 

 

Dievča lezie po rebríku nahor, 

zrazu sú tam záplavy,  

vo vode je vodný dvor, 

rybky doňho skákali. 
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Diana Ondrejková – Vtipný vták 

 

Bol raz jeden vtáčik malý, 

ktorého sa všetci báli. 

Škaredý bol ako hrom,  

nebol vyšší ako strom. 

 

Vtáčik malý farebný, 

ukrýval sa mnoho dní. 

Že sa narodilo práve, 

jeho psíča malé hravé. 

 

Kosti mu vraj nechutili, 

dal si za hrsť ďateliny. 

Čuduj sa ty psíča malé, 

čo ten vtáčik robí v tráve. 

 

Hľadá tvoju ďatelinku, 

zaplní ňou každú krivku. 

Poslúži aj ako stan, 

zavíta doň mnoho vrán.  

 

Vlastná tvorba 
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Povedali nám 

o krúžkoch... 

Hokejbal – Samuel Markoči 8. A-Š 

Jedno upršané utorkové poobedie som si, ako každý 

normálny deň, urobil úlohy a nudil som sa. Rozmýšľal som, 

ako vyplniť môj voľný čas! A napokon mi to bliklo, dal som 

dokopy môj záujem o to, zahrať si môj obľúbený šport, a ešte 

zopár kamarátov a prihlásili sme sa na krúžok hokejbal. 

Hokejbal je každý utorok od 15:30 do 17:00, takže mi 

vyhovoval aj čas. Každý tréning prídeme, zabeháme si, 

rozcvičíme sa a rozdelíme sa do tímov a hráme. Potom 5 

minút pred koncom si urobíme strečing a ideme domov. 

Prečo práve hokejbal? S hokejbalom som začal už ako štvrták 

a dostal som sa aj na majstrovstvá Slovenska, kde som hral 

v prvej päťke za Svit. Hokejbal je šport, pri ktorom som 

vydržal asi najdlhšie. Počas 4 rokov som trénoval na krúžkoch 

najskôr s pani učiteľkou Slivkovou, dodnes a najdlhšie 

s pánom učiteľom Švagerkom. A dnes hrám za našu školu 

spolu s mojimi kamarátmi. Aby som to celé zhrnul, tento 

krúžok je pre všetkých, ktorí si chcú zahrať, ale aj zabehať 

a zúčastniť sa turnajov.  

Takže sa môžeš pridať k nám! Áno, aj ty, čo tento článok 

čítaš. Čakáme vás v budúcom školskom roku! 

 

Hokejbal – Matej Ruttkay 8. A-Š 

Každý utorok od 15:30 do 17:00 chodíme 

trénovať hokejbal. Na tom tréningu sme 

najlepší! Chodím tam už skoro 5 rokov. Mám za 

sebou rôzne hokejbalové súťaže, reprezentoval 

som aj Svit a Kežmarok, teraz chodím hrať za 

našu školu. Na tréning chodím každý týždeň. 

Ten krúžok je naozaj dobrý, trénovať tam 

môžem aj ja, ale aj oveľa mladší žiaci. Vždy 

máme tréningy dobre rozložené. Cez zimu sa 

dobre pripravíme a v lete hráme aj nejaké 

zápasy. Niektoré skončia úspešne a niektoré zas 

nie. Túto sezónu sme boli štvrtí. Ale keď 

budeme viac trénovať, tak to bude lepšie. 

Tréningy by mohli byť aj viackrát do týždňa. 

Trénuje nás pán učiteľ Švagerko. Tento šport 

robím asi najdlhšie zo všetkých a dosiahol som 

aj najlepšie výsledky, bol som na majstrovstvách 

Slovenska a hral som v prvej formácii, tiež som 

hral extraligu za dva tímy.  

 

Turistický krúžok – Parik Richtarčík 8. A-Š 

Na tento krúžok chodím už dva roky. S pani učiteľkou 

Mekelovou, Dubjelovou a Kicovou chodíme po celom 

Slovensku, po rôznych krásnych miestach. Chodíme do hôr, 

do veľkých miest a aj sa kochať rôznymi pamiatkami. Boli 

sme v Banskej Bystrici, Levoči, Košiciach, ale aj v horách. 

Chodíme do prírody, v ktorej nás pani učiteľky hravou 

formou vzdelávajú. Keď sme šli do Banskej Bystrice, cestou 

vo vlaku sme sa zabávali. Púšťali sme si hudbu, hrali sme 

karty, boli sme na telefónoch alebo niektorí dokonca aj spali. 

V Banskej Bystrici sme boli v nákupnom centre Európa, 

v ktorom sme sa najedli, kúpili sme si nejaké veci a pobrali 

sme sa preč. Na tento krúžok sa vám určite oplatí chodiť, 

pretože spoznávate Slovensko a aj sa o ňom niečo naučíte. 

Budete mať pekné spomienky a zážitky so svojimi 

spolužiakmi a kamarátmi. Krúžok vám odporúčam 

z vlastných skúseností. 

 

Herecký krúžok – Silvia Fendeková 7. B 

Na hereckom krúžku sa učíme texty 

rôznych hier, ale aj cvičíme jazykolamy, 

improvizáciu v dialógoch, alebo napríklad 

aj skúšame zahrať rôzne scénky. Teraz sa 

venujeme Shakespearovým hrám, ako je 

Hamlet a Othello. Tieto hry budeme hrať 

na školskej kapustnici, ale aj na Po stopách 

Wiliama Shakespeara. Všetci sa usilovne 

učíme texty  a už sa tešíme na vystúpenia.  

 

Filmový krúžok - Jana Fendeková 7. B 

Cez filmový krúžok  pozeráme filmy, ktoré 

sú veľmi zaujímavé a vo všetkých sa 

nachádza ponaučenie. Tí, čo chcú, si môžu 

priniesť aj občerstvenie. Pred každým 

filmom nám pani učiteľka povie niečo, čo 

sa týka  filmu, ktorý si ideme pozrieť. 

Tento krúžok nás veľmi baví. Odporučili 

by sme ho fanúšikom filmového sveta.  
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Povedali nám 

o krúžkoch... 
Geografický krúžok – Chiara Pavelová 8. A-Š 

Máte radi turistiku alebo radi cestujete? Ak áno, geografický 

krúžok je presne pre vás. Chodíme tam na rôzne výlety. Ja 

tam chodím už od prvého stupňa. Vtedy tento krúžok viedla 

pani učiteľka Molnárová, no teraz pani učiteľka Dubjelová. 

Sú tu eše dva podobné krúžky a to historický s pani učiteľkou 

Kicovou a turistický s pani učiteľkou Mekelovou. S týmito 

krúžkami sme spojení, takže ak ideme na nejaký výlet, ideme 

vždy všetky tri skupiny spolu. Chodím tam rada. Je tam vždy 

sranda a dobrá atmosféra. Je to také odreagovanie sa od 

školy a iných vecí. Je to vždy v sobotu, ale nie každú. Podľa 

toho, ako to pani učiteľky vybavia. Tento rok sme boli už 

niekoľkokrát. Teším sa, keď pôjdeme najbližšie. Je to poučné, 

zábavné a nájdeš si tam vždy nových priateľov a tiež tam máš 

možnosť vidieť nové miesta, dozvedieť sa o nich niečo, alebo 

sú to tiež dobré tipy na výlety s rodinou či kamošmi. Dúfam, 

že som vás týmto inšpirovala a ak by ste si nevedeli nejaký 

krúžok vybrať, možno vás práve tento bude baviť. 

 

Herecký krúžok – Simona Kleinová 8. A-Š 

Na herecký krúžok chodím už druhý rok. Veľmi 

ma to baví. Máme ho každý pondelok. Je tam 

veľká sranda. Pani učiteľka nám vyberie text na 

rôzne podujatia a my sa ho musíme naučiť 

a zahrať. Napríklad aj teraz sa jeden učíme 

(Othelo) na vianočnú kapustnicu pre učiteľov. 

Keď sa práve neučíme žiaden text, tak hráme 

rôzne hry, napríklad Áno a... Táto hra je veľmi 

dobrá, lebo spočíva v tom, že jeden moderátor 

si pozve hosťa a rozprávajú sa, každý musí začať 

súhlasom s tým, čo o ňom druhý povie. Hrali 

sme veľa hier, ktoré boli super! Ak si chcete 

hociktorú zahrať, prihláste sa na herecký krúžok 

s pani učiteľkou Olmos Justinianovou. Verte mi, 

zažijete veľa srandy! Boli sme aj na rôznych 

vystúpeniach, napríklad na Kolibe sme hrali pre 

starších ľudí pred Vianocami a odmenili nás 

čokoládou. Krúžok máme v triede 7. B. Keď sme 

dobrí, tak nás pani učiteľka vezme aj na zmrzlinu 

a vždy na konci roka nám dá niečo za odmenu. 

Ak neveríte, prihláste sa na krúžok a zistite, či by 

ste mohli byť dobrí herci, ak nie, tak sa to na 

tom krúžku naučíte a budú z vás skvelí herci. 

Z nás už sú , tak nás skúste predbehnúť.  

Simona Kleinová 8. A-Š 

 

Florbal – Michaela Dudeková 8. A-Š 

Ahojte, chcem vám porozprávať o krúžku, na ktorý chodím. Mám veľa voľného času a neviem, čo s ním. Potom robím 

hlúposti alebo sedím na telefóne 24/7, čo nie je  zdravé. Tak som sa rozhodla, že si vyberiem krúžok. Rozmýšľala som o veľa 

krúžkoch, no ten ma po čase prestal baviť. No v siedmom ročníku som skúsila florbal. Keď som prišla, bola som grambľavá 

ako puk. No časom tými tréningami sa to zlepšilo a teraz hrám v 1. a najlepšej trojke. Ak sa náhodou bojíte ísť na florbal, že 

vám to nepôjde, nemáte sa čoho báť! Všetko sa časom naučíte, ale musíte chcieť, veriť a nevzdávať sa, lebo ja viem, že to 

dokážete! 

Nám to ako tímu prvýkrát tiež vôbec nešlo, no chodili sme na tréningy nielen kvôli zábave, ktorú si tam užijeme, ale aj kvôli 

športu, ktorý nás baví a chceme sa v ňom zdokonaľovať. Chodí nás tam asi desať, niektorým to ide viac, iným menej. Nevadí, 

že to niekomu nejde, veď predsa niekto vždy pomôže! Tréning nie je zložitý ani náročný. Dáme si krátku rozcvičku, no 

dôkladnú. Potom ideme hrať. Prvé tréningy vyzerali asi tak, že nikto nič nevedel a hrali sme ako spomalení tučniaci 

s hokejkami, ale teraz sa to zlepšilo asi o 50 %.  

Ak vám pani učiteľka povie, že niečo robíte zle, zoberte si to k srdcu a povzneste sa nad to, lebo ona vám to povie, aby ste 

boli lepší! Prvé turnaje, och, ani radšej nespomínam. Takmer všetko sme prehrali, nešlo nám to, no pani učiteľka nám 

povedala: „Nevadí, prišli ste si zahrať, veď času je dosť, vyhráme nabudúce!“ To nás veľmi povzbudilo a snažili sme sa ďalej. 

Tento rok sme mali jeden zápas, prišli dievčatá z Lomnice. Boli vysoké, vyzerali ako profesionálne športovkyne a ja som si 

hneď povedala, že prehráme. No vyhrali sme!!! Veľmi sa teším, že nás trénuje zlatá pani učiteľka Silvia Karabínová. 

 

Filmový krúžok - Natália Nebusová – 7. B 

Na filmovom krúžku spoznávame svet filmov, kde nič nie je 

nemožné. Filmy nám väčšinou vyberá pani učiteľka. Náš prvý 

film na tomto krúžku bol Kľúče od mesta. Bol to  pútavý film 

o deťoch, čo spoznávali dejiny Bratislavy.  Videli sme tiež 

filmy Hugo a jeho veľký objav, ktorý nám prezradil, ako 

vznikali filmové efekty, o komiksových hrdinoch sme sa 

dozvedeli viac z filmu Kapitán Amerika, V tieni Beethovena, 

Amadeus  nám priblížili svet klasickej hudby a teraz 

pozeráme veľmi zaujímavý film Nožnicový Edward. 
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Redakčná rada: pani učiteľka Olmos Justinianová, Tímea Tompošová, Klaudia 

Dlugošová, Zuzana Krempaská, Jazyková redaktorka: pani učiteľka Bachledová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

Zabavte sa s nami... 

Stará babka hovorí v autobuse mládencovi, 

ktorý sedel: 

- Mohol by si byť trochu slušný a postaviť sa? 

- Nevstávaj, - hovorí jeho priateľ, ja ten vtip 

poznám. Ty vstaneš a ona si sadne na tvoje 

miesto. 

 

V školskej jedálni si prisadol študent k profesorovi a ten hovorí: 

- Prasa si nezaslúži, aby sedelo s labuťou. 

Študent sa postavil s odpoveďou: 

- Tak ja letím. 

Čím samozrejme pána profesora naštval a ten sa rozhodol, že mu 

dá zabrať pri skúškach. Bohužiaľ pre neho, študent na všetko 

odpovedal bezchybne. Preto mu dal ešte jednu otázku: 

- Keby ste si mohli vybrať z dvoch vriec, v jednom by bolo zlato a 

v druhom rozum, ktoré by ste si vybrali? 

Študent po chvíli hovorí, že by si zobral to so zlatom. Profesor 

víťazoslávne: 

- No vidíte, a ja by som si vybral to s tým rozumom. 

Študent neváha: 

- Veď áno, každý si vyberie to, čo mu chýba. 

Profesor už je tak vytočený, že na študentov index napíše BLBEC 

a pošle ho preč. Študent odchádza bez toho, aby sa pozrel na 

hodnotenie a za chvíľu sa vráti: 

- Pán profesor, vy ste sa mi tu síce podpísali, ale nenapísali ste mi 

žiadnu známku... 

 

 

- Čo je to časopriestor? 

- Keď majster povie robotníkom: 

Budete kopať kanál odtiaľto až do pol 

piatej! 

 

Povedal by som ti dobrý vtip o Slovenskej pošte, ale neviem, či ti 

dôjde. 

 

- Jano, rozumieš sa elektrine? 

- Áno. 

- Tak choď a zhasni! 

 
- Jožko, aké si mal vysvedčenie? 

- O tri facky lepšie ako vlani. 

 

Komiks 
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