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S hlbokým žiaľom Vám oznamujeme, že z tejto školy odchádzajú deviataci. 

Ich život sa však len začína. Budeme úspešní : Nicolasrebeldafuq, Kocúrmaccey, Nina, 

ZvolenaMATER1S, Gaga, Kika, Kača na Gymnáziu Hubeného v Rači, Hlavatovič na Strednej 

priemyselnej dopravnej škole Kvačalová, MišoFreezy na strednej umeleckej škole animovanej 

tvorby, Tomáš na strednom odbornom učilišti, Matejka a Dušanko na Obchodnej akadémii 

v Pezinku, Viki na Pedagogickej kultúrnej akadémii v Modre, Matízek na Poľnohospodárskej 

škole v Ivanke pri Dunaji, maRk na Vinárskej škole v Modre, Marcel na Polygrafickej v Rači, 

Tesa na Gymnáziu v Pezinku, Lea na Gymnáziu v Modre, Wewe na strednej odbornej škole 

obchodu a informačných služieb, Doda na Obchodnej akadémii Račianska, Žofundekel na 

Gymnáziu Jána Papánka, Natka na Galileo anglické gymnázium, Tete Zdravotná v Bratislave. 

A spolužiak, ktorý s nami nechodil, Matúš Blaško, sa túla po svete.Michal Sulan 



 

Viac hláv, viac rozumu 
Postupne sa naša trieda menila. Ľudia odchádzali aj prichádzali. Aj keď mali noví žiaci možno 

strach, nemali sa čoho báť. 

V šiestej triede sa k nám pripojili žiaci z Viničného a Limbachu: 

Matúš Matejka: „Bol som nervózny, skoro nikoho som nepoznal.“ 

Dušan Sejč: „Mal som zmiešané pocity. Vo Viničnom nás bolo málo a zrazu sme prišli do 

triedy, kde bolo veľa nových ľudí.“ 

Kristína Vašíková: „Bála som sa, mala som zmiešané pocity. Z malej triedy sme prišli do 

veľkej.“ 

Terézia Jankelová: „Prvý dojem bol celkom fajn. Vyzeralo to ako dobrá trieda.“ 

Matúš Hlavatovič: „Nikoho som nepoznal, keďže som ako jediný prešiel z Limbachu. 

Zozačiatku som bol sám.“ 

Matej Opolcer: „Bolo to divné, keďže som prepadol a musel som odísť od starej triedy.“ 

Veronika Ristová: „Bolo to už tretíkrát, čo som prestupovala. Bola som zvyknutá.“ 

V siedmej triede s k nám pripojili: 

Dominika Balážová: „Bola som tu už pred tým, takže som ich už poznala.“ 

Gabriela Mikulášová: „Veľmi som sa bála, ale ukázalo sa, že sú všetci fajn.“ 

V ôsmej triede prišli: 

Tomáš Caňo: „Bolo to v pohode, poznal som to tu.“ 

Natália Gáliková: „Niektorých som už poznala, bolo to fajn“ 

Taktiež máme jedného „strateného“ spolužiaka Matúša Blažka, ktorý študuje v zahraničí. 

Teraz tvoríme jednu veľkú, šťastnú, nie vždy inteligentnú, školskú rodinu. 

 

                      Gabriela Mikulášová 

Išlo nám o život! 

V 4. triede sme sa zúčastnili Školy v prírode. Bola 

sranda a máme odtiaľ veľa zážitkov. Najlepší z nich 

je, keď sme pri hre Človeče nehnevaj sa v lese 

natrafili na divé svine.Boli sme v strede hry 

a s naším tímom sme riešili jednu z úloh. Odrazu 

okolo nás prebehol druhý tím a kričal na nás, aby 

sme utekali aj my, že sú tam divé svine. My sme si 

mysleli, že si z nás robia srandu a chcú, aby sme 

prehrali, tak sme len ďalej stáli a pozerali ako bežia. Ako sme tak stáli, započuli sme divný 

zvuk. Keď nám došlo, že je to krochkanie, začali sme s krikom šprintovať dolu kopcom aj my. 

Jedni plakali alebo padali, čo im nohy nestíhali a niektorí sa aj pototo do nohavíc, ako veľmi 

sa báli (len to nechceli priznať). Keď sme sa už dokotúľali dolu k ceste a stretli sme sa 

s druhým tímom, pomaly sme sa vybrali naspäť na chatu, ale už sme sa vyhýbali lesu.Nikdy 

sme už to Človeče nedohrali, ale som s istá, že náš tím by vyhral ( už len kvôli tomu,že som 

v ňom bola ja).Nina Návratková 



Smeextratrieda 

 

Nielenže sme veľa pokazili, ale sme aj veľa vyhrali. To, 

že sme boli úspešní dokazujú výsledky zo súťaží. V piatej 

triede v školskom kole Hviezdoslavovho Kubína vyhral 

prvé miesto Maťo Matula v poézii. Druhé miesto vyhrala 

Tete, tretie Žofka a čestné uznanie Katka v próze. 

V šiestej triede v okresnom kole v súťaží Európa v škole 

získala Žofka tretie miesto. V okresnom kole 

pytagoriády  sa stala 

úspešnou riešiteľkou 

Katka. V súťaží Novodobo so Shakespearom sa umiestnila 

Tete na treťom mieste. Naši chalani vyhrali školský pohár 

za druhé miesto v obvodnom kole vo futbale. V siedmej 

triede získala Žofka prvé miesto v súťaží Európa v škole. 

V školskom kole 

Hviezdoslavovho Kubína 

vyhral Maťo Matula druhé miesto, Katka a Ninka vyhrali tretie 

miesto. V okresnom kole v atletike v Pezinku vyhral Maťo 

Zvolenský piate a šieste miesto, Tomáš Caňo siedme miesto. 

V súťaží Požiarna ochrana očami detí 2016/2017 vyhrala Tete 

prvé a druhé miesto, Mišo druhé a tretie miesto, Tesa a Ninka 

prvé miesto. V deviatej triede sa zúčastnila Tesa Olympiády zo 

Slovenského jazyka a získala čestné uznanie za úspešnú 

riešiteľku a v školskom kole Hviezdoslavovho Kubína v prednese 

prózy 1. miesto. V Mestskom kole vedomostnej súťaže 

Medzníky druhej 

svetovej vojny vyhrali prvé miesto Lea, Katka 

a Mišo. Druhé miesto v okresnom kole v 

Mladom záchranárovi získali Žofka, Veronika, 

Nicolas a Maťo Zvolenský. Za štafetový beh 

získali druhé miesto Maťo Matula a Maťo 

Zvolenský. 

      

    

 

 

 

  Viktória Gašparovičová a Kristína Vašíková 



Budú z nás modely a modelky??? 
 

V 6. ročníku pani učiteľka vymyslela, že si učenie spestríme divadelným predstavením 

a módnou prehliadkou.  

Divadelné predstavenie bola vcelku sranda. Každá 

skupina si vybrala svoju obľúbenú rozprávku, napr. 

O troch prasiatkach. Kulisy a masky sme si museli každá 

skupina vyrobiť sami. Pani učiteľka bola spokojná, ale 

niekedy od nás čakala viac. 

 

Módna prehliadka bola vtipne trápna, ale skôr sme 

to brali zo srandy. Zamerali sme sa na oblečenie, 

ktoré ľudia používajú bežne- športové, plážové, 

spoločenské a na voľný čas. Pre väčšinu z nás práca 

modela alebo modelky nehrozí.  

Zhodnotenie- sranda bola, jednotka zadarmo tiež, takže lepšie ako učiť sa. 

                        Nicolas Ježík 

 
 

Vianočná Viedeň 
 

Počas školy sme niekoľkokrát navštívili Viedeň. Boli 
sme v múzeách, ale aj na vianočných trhoch, kde bol 
vynikajúci  punč, príjemná vianočná atmosféra, veľa 
ľudí. Mnohí z nás so odtiaľ doniesli veľa suvenírov ale 
aj zážitkov. Na 
jednom z výletov 
sme sa stratili na 
vianočných trhoch a 
nevedeli sme sa 

nájsť. Viedeň bola krásna, hlavne naša nemčina ,keď sme 
sa chceli dorozumieť. Našťastie veľa predávajúcich boli 
Slováci alebo aspoň rozumeli po Slovensky. Aj keď cieľom 
bolo komunikovať v nemčine, celkom to nevyšlo. Výlet sa 
vydaril v pohode. 
 
                                                                                                                             Tereza Tomašovičová 



Dýchame na krk Zuzulovej 
Na druhom stupni sme sa zúčastnili niekoľkokrát  

lyžiarskeho výcviku. Ešte pred začiatkom sme sa hádali, 

kto bude s kým na izbe. Najzaujímavejšia bola cesta 

autobusom Keď sme dorazili na hotel, tak sa nám nič 

nechcelo. Nakoniec sme museli ísť na svah, ako každý iný 

deň. Jedlo nebolo vždy chutné. Našťastie sme mali na 

izbách veľké zásoby.  

 

 

 

 

 

Svah bol v pohode, ale 

inštruktoriboliboli čudní. Chalani si našli 

týždňové záležitosti. Baby sa navzájom 

zabíjali pohľadmi, ale nakoniec sa 

spriatelili.  

 

Na svahu sme neboli jediné polená. Museli sme mať 

„smetiarske“ vestičky, ktoré boli tento rok vo veľkej móde. 

Všimli sme si od ostatných závistlivé pohľady. .  

  

 

Na lanovkách nám väčšinou obmŕzali 

zadky . Najšťastnejšie chvíle boli, keď 

sme sa vracali na izby. Na hoteli bolo 

kopec zábavy, ako napríklad biliard, 

stolný futbal, ping-pong a iné. Po 

pobyte na tomto fantastickom hoteli 

sme sa všetci tešili do normálneho 

sveta. Konečne sme sa mohli 

poriadne najesť          

Matej Matula 



 

Budemeslávne 

Keďže sme nesmierne talentované, tak sme si vždy pripravili aj rôzne scénky na školských 

vystúpeniach. A vlastne hrali iba baby, 

keďže sme hlavne my úžasné. Niektoré 

sme hrali cool babky, krásnych princov, 

zlé macochy, šťastné Popolušky a iné... 

Naše herecké výkony boli vždy 

excelentné. Niekedy sa ľudia smiali aj 

keď nemali. Napríklad, keď šťastná 

Popoluška (Žofka) si nevedela rozviazať 

zásteru a skoro jej spadla sukňa. 

Namaľované sme boli ako také kraslice 

alebo zošúverené babky. Väčšinou sa 

ľuďom páčilo. Pani učiteľka Juranová si dala záležať. Bolo to fajn, keďže sme niektoré hodiny 

kvôli skúšaniu textu vynechali. Naše herecké schopnosti sa prejavili už v útlom veku. 

Takže za pár rokov sa vidíme na Broadway!   Žofia Jajcayová & Natália Gáliková 

 

Stavaniemája 

Tento rok sme sa zúčastnili tradície stavania mája, 

ktorý sa uskutočnil v Dome kultúry. Dievčatá mali 

oblečené krásne grobské kroje a chlapci nohavice 

a košeľu. Takto nachystaní sme sa všetci postavili 

do radu. Chlapci niesli máj a dievčatá za nimi 

držali stužky. Kým hudba hrala, my sme zatiaľ 

kráčali 

k pódiu. 

Prišli 

sme k pódiu, čakali sme, kým pán starosta dokončí 

svoj príhovor. Po príhovore začala spevácka skupina 

spievať a my dievčatá sme počas toho viazali stužky 

na máj. Ozdobili sme ho a chalani spojili všetky 

svoje sily, aby ho postavili. Nakoniec niektoré baby 

nalievali šampanské, ktoré sa im aj trochu vylialo. 

Starosta nám odovzdal diplomy a odišli sme sa prezliecť. Po tomto všetkom nám nič 

nebránilo sa zabávať.         Dominika Balážová 



Ako na nás budete spomínať? 

V interview so žiakmi, učiteľmi a personálom som zisťovala, ako budú brať náš odchod. 

Všetky odpovede sú seriózne a výstižne popisujú smútok z nášho odchodu. 

1. Mali ste radi našu triedu? 

P. riaditeľka : Tak ako všetky deti, ktoré chodia a chodili k nám do školy. 

P. uč. Juranová : Áno veľmi. Je medzi vami veľa šikovných detí a dúfam, že to ešte 

v budúcnosti ukážete. 

P. uč. Briestenský : Nesmierne. 

Veronika Ch. :  No aj áno. 

 

2. Bude vám naša trieda chýbať? (Prípadne niekto konkrétny) 

P. riaditeľka : Budú mi chýbať moji poslední ruštinári. 

P. uč. Briestenský : Myslím to v dobrom – vyslovene chýbať nie, ale určite sa 

zakaždým poteším, keď niekoho z Vás stretnem  

Kuchárky : Iba tí, čo jedia obedy (smiech). 

Andrej Š.: Áno, všetci chalani a aj Natália. 

 

3. Máte s nami nejakú spomienku, na ktorú budete spomínať? 

P. riaditeľka : Spomienok bude veľa. Na slušné rozumné dievčatá, na lásky vo vašej 

triede, ale aj tie menej príjemné. Ničenie zariadenia triedy, Matúšove zbrane a lopty 

a podobne. Boli často v riaditeľni, stále tí istí, boli nepoučiteľní.  

P. uč. Glasová : Áno, keď mi Maťo Matula po víkende vždy ukazoval plné brucho 

rezňov od babky. 

P. uč. Khandlová : Mám ich veľmi veľa. 

P. uč. Juranová : Najviac sa mi v pamäti utkveli momenty, keď sme s dievčatami 

nacvičovali divadelné vystúpenie alebo sa pripravovali na olympiády.  

 

4. Extra otázka pre kuchárky : Varili ste pre nás radi?  

Kuchárky: Radi varíme pre všetky deti. 

 

5. Extra otázka pre učiteľov : Chodili ste radi vyučovať k nám do triedy?  

P. uč. Khandlová : Striedavo oblačno. 

P. uč. Juranová : Poväčšine áno, až na prípady, keď ste mi niekedy pili krv. 

P. uč. Briestenský : Ako kedy – veľkú väčšinu áno , aj keď ku koncu vášho štúdia ste sa 

začali správať dosť „mámvpažisticky“.  

 

6. Extra otázka pre školníka: Boli vám chalani nápomocní, alebo sa k vám chodili len 

ulievať? 

Školník: Áno boli, aj keď sem-tam sa ulievali. 

P. riaditeľka : Želám Vám, aby sa vám darilo a vyrástli z  Vás slušní, pracovití 

a zodpovední ľudia. 

 Za rozhovor ďakuje Tesa Jankelová 



Usain Bolt na nás nemá 

Zapojili sme sa do súťaže v atletike. 

Dozvedeli sme sa to trochu neskôr, 

čiže sme trénovali len pár dní 

predtým. Nešli sme vyhrať ako tím, 

ale len ako jednotlivec v súťažiach 

hod guľou, beh na 60 metrov , beh na 

300 metrov, beh na 1000 metrov 

a štafeta. Dohodli sme sa na stretnutí 

pred poštou na autobus. Už 

v autobuse bola veľmi dobrá nálada. 

Po príchode na školu Kupeckého nás 

privítali chutným občerstvením pizza 

rožkami, croissantmi a keksíkmi. Po 

milom otvorení sme sa išli rozcvičiť 

a súťaž začala. Prvý začal Andrej 

Šulka s hodom guľou. Po prvom hode skončil veľmi priaznivo, ale po druhom sa už umiestnil 

na 4. mieste, ale stále veľmi dobre. Potom nasledoval šprint na 60 metrov. Kvôli silnému 

vetru sa naši šprintéri Matej Matula a Martin Kovačovič sa neumiestnili. Následne sa konal 

beh na 300 metrov, kde Matej Zvolenský vyhral rozbeh, ale nakoniec skončil na 6. mieste. 

Nasledoval beh na 1000 metrov, kde Matej Zvolenský skončil 2. v rozbehu, ale nakoniec 

skončil až na 5. mieste. Záverečnou štafetou, ktorú sme natrénovali veľmi dobre s pánom 

učiteľom Adamom Briestenským, sme získali 2. pozíciu. Takže sme boli spokojní, že sme sa 

umiestnili aspoň v jednej disciplíne. Športu zdar ! 

Matej Zvolenský 

„GrambĽavá“ Verona 

Jedného dňa nám pani učiteľka triedna 

povedala, že máme ísť na súťaž Mladý 

záchranár. Konkrétnejšie Veronika, Žofka, 

Maťo a Nicolas. Prvá súťaž bola v apríli 2017 

v Senci. Tento rok to bolo tak isto. Vôbec sme 

neboli pripravení. Na súťaží boli rôzne 

disciplíny. Ako prvá pomoc, strieľanie zo 

vzduchovky a testy. Tento rok sme postúpili 

do ďalšieho kola. Nicolas bol kapitán nášho 

družstva (nič iné mu totiž neostávalo). Tesne 

pred cieľom sa Veronike zatočila hlava 

a celou svojou váhou padla na rovnej zemi 

ako vrece zemiakov. Na konci sme dostali trúby (vuvuzeli) , do ktorých celú dobu fúkali. 

Veronika Ristová  



Halloween 
V 9. Ročníku sme mali kopec krásnych zážitkov. Koncom októbra sme 

mali halloweensku párty. Každý mal na sebe nejaký kostým. Zúčastnil 

som sa nakoniec aj ja a bol som Joker.  

 

V našej triede cenu za najkrajší kostým vyhrala Nina a keďže jej kostým 

pozostával hlavne z trblietok, všade ich za sebou nechávala.  

 

Z každej triedy bola 

vybraná najlepšia 

maska a tie masky 

chodili po triedach 

a vyberala sa 

najlepšia maska 

z celej školy. Nina to síce nevyhrala, ale jej 

maska bola úplne super.  

 

          Mark Bihary 

 

 

Slovo na rozlúčku... 
Nastal ten dôležitý okamih, na ktorý sme čakali 9 rokov. Sme deviataci, najstarší z našej 

školy, ale za chvíľku budeme tí najmladší. Je tu koniec nášho detstva a kráčame ďalej v našej 

ceste stať sa múdrejšími a šikovnejšími, ako sme boli doposiaľ. Teraz nás čaká stredná škola. 

Budeme sa musieť rozlúčiť s našou pani triednou učiteľkou s našou triedou a v podstate 

s celou školou. Nikdy nezabudneme na naše spoločné výlety, na všetky pekné chvíle, na naše 

úspechy, všetky škody, ktoré sme narobili. Veľké poďakovanie patrí hlavne Vám, pani 

učitelia, ale najväčšie patrí našej pani triednej učiteľke Khandlovej, ktorá to s nami nie vždy 

mala ľahké. Navždy Vám budeme vďační, za tých krásnych 9. rokov, ktoré sme tu s Vami 

mohli prežiť. 

Vaši deviataci 

 

 


