
ČASOPIS NAŠICH 
DEVIATAKOV 

 

šk. rok 2011 /2012 

 

 
PLAČTE, ELITA ODCHÁDZA! 

A KTO SA SMEJE, NECH SA 
NETEŠÍ, LEBO PO NÁS PRÍDU 

NAŠE DETI!! 
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Pár slov na rozlúčku... 

 
    Nastalo pre nás dôležité obdobie, na ktoré sme čakali 9 rokov. Sme 

deviataci, najstarší žiaci našej školy. Je tu koniec nášho detstva a kráčame ďalej 

v našej ceste stať sa múdrejšími a skúsenejšími ako sme doteraz. Budeme sa 

musieť rozlúčiť s našou dobrou triednou učiteľkou, s našou triedou, mladšími 

kamarátmi a v podstate s celou školou, vrátene učiteľov.  

 

    Zažili sme tu mnoho krásnych a nezabudnuteľných chvíľ. Nedá sa zabudnúť 

na všetky naše prežité chvíle v kruhu našej školskej „rodiny“. 

 

   V podstate sme tu prežili polovicu našich životov. Ťažko sa dá všetko zhrnúť 

do pár slov, či viet. Všetci ľudia, čo tu s nami boli celý čas, všetky zážitky, 

všetky pocity (smutné či radostné). Je nám ľúto, že to končí, ale musíme to brať 

tak, že niečo nové začína.  

 

    Táto škola nám dala ozaj veľa. Naučili sme sa tu písať, čítať, počítať a mnoho 

ďalších vecí. Mnohí učitelia nám odovzdali kopec poznatkov, darovali nám svoj 

čas, trpezlivosť a skúsenosti. Nie vždy nám bolo do smiechu, a to hlavne pred 

a po písomke či diktáte, ale stále sme sa snažili o zlepšenie prospechu, niekto 

viac niekto menej.  

 

   No teraz to máme všetci za sebou a neostáva nám nič iné, len sa pozrieť 

dopredu a vykročiť... 
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Kto nás posledných 9 
rokov učil? 

• Mgr.  Jozef Slezko                                               
• Mgr. Miriam Paštéková, PhD. 
• Mgr. Pavol Gašaj 
• Mgr. Daniela Slezková 
• Mgr. Alena Janíková 
• Mgr. Anna Šuplatová 
• Mgr. Alena Košická 
• Mgr. Lucia Branišová 
• Mgr. Alexandra Hollá 
• Mgr. Lívia Lieskovanová 
• Mgr. Silvia Bednáriková 
• PaedDr. Zuzana Dugovičová 

Učitelia, ktorí nás učili, ale odišli: 

• Mgr. Juraj Gonšor 
• Mgr. Zuzana Machová 
• Mgr. Ľubomíra Bódyová 
• Mgr. Mária Dudíková 
• Mgr. Ladislav  Novák 

Učitelia, ktorí nás učili, keď sme boli mladší (prišli sme aj z iných škôl): 
 

• Mgr. Mária Hlaváčová – ZŠ Mlynská Senec 
• Mgr. Ivan Rezník– ZŠ Mlynská Senec 
• Mgr. Iveta Sabová– ZŠ Mlynská Senec 
• Mgr. Iveta Hittrichová 
• Mgr. Terézia Hajičková 
• Mgr. Ľubica Hajnalová -  Buvalová 
• Mgr. Jana Brnová – ZŠ Igram 
• Mgr. Miroslav Brna– ZŠ Igram 
• Mgr. Ján Uhrin– ZŠ Igram 
• Mgr. Eva Rajtová 
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V hlavných úlohách: 
Denis Augustín 

Adam Benko 

Mário Božík 

Linda Gal čeková 

Adam Chobot 

Mário Janík 

Jakub Kolláth 

Lenka Lajtmannová 

Petra Mar čeková 

Patrícia Pyšná 
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Denis Augustín     
 

(6.9.1996)  

 
• Obľúbená farba: biela 
• Obľúbené jedlo: špagety 
• Obľúbené pitie (nealko) : minerálka, kofola 
• Obľúbený film: Vykúpenie z väznice 

Shawschenk 
• Obľúbený spevák: Till Liedenman, Rammstein 
• Obľúbene číslo: 11 
• Obľúbený predmet: angličtina, dejepis 
• Obľúbený výrok: „viem, že nič neviem“ 

 

• A čo si o mne myslí pani učiteľka Hollá?  
 

- štýlová košeľa, cestou do triedy botasky v ruke a chôdza akoby si zhltol 
pravítko (to má byť kompliment). Keď ste boli takí piataci – šiestaci, ktosi 
ťa nazval „Šedou eminenciou“ v triede. V sedmičke prišlo obdobie, kedy sa 
mi zdalo, že je to skôr „Šedý priemer“. No akoby si sa prehupol cez nejaké 
hluché obdobie a to, že učiteľ má byť pre žiakov okrem iného aj dobrou 
inšpiráciou, v tvojom prípade platí aj obrátene:  mal si fajn postrehy 
a pripomienky... a potom tie hodiny mali iný šmrnc. Prajem ti, aby si aj 
v maličkostiach nachádzal veľké inšpirácie a verím, že ich dokážeš posúvať 
ďalej...(len si daj pozor, čím sa necháš inšpirovať ty sám J ) 
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Adam Benko 
(25.3.1997) 

 
• Obľúbená farba: čierna 
• Obľúbené jedlo: pečené kura 
• Obľúbené pitie (nealko) : bonaqua 
• Obľúbený film: Šmolkovia 
• Obľúbený spevák: Horkýže Slíže 
• Obľúbene číslo: 10 
• Obľúbený predmet: dejepis 
• Obľúbený výrok: „vystúpime v Cífere“ 

 

 

• A čo si o  mne myslí pani učiteľka Hollá?  
 

- takú pohodu a radosť zo života ako z teba srší posledné mesiace by som 
chcela mať.  Aj z obyčajného cvičenia dokážeš vytrieskať srandu a dobrú 
náladu, ale tak, aby to frčalo a nepokazil si pracovnú atmosféru v triede.  Aj 
ty si prispel k tomu, aby sa vo vašej triede dobre učilo... Dúfam, že 
úprimnosť a zmysel pre humor  ti zostanú  a pomôžu tebe i ľuďom v tvojom 
okolí zvládnuť aj tie ťažšie životné situácie s úsmevom na perách.  
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Mário Božík 
(27.3.1997) 

 
• Obľúbená farba: červená 
• Obľúbené jedlo: pizza 
• Obľúbené pitie (nealko) : kofola 
• Obľúbený film: Gumkáči 
• Obľúbený spevák: Horkýže Slíže 
• Obľúbene číslo: 7 
• Obľúbený predmet: chémia, angličtina, telesná, 

výtvarná 
• Obľúbený výrok: ------ 

 

 

• A čo si o mne myslí pani učiteľka Hollá?  

 

- pamätám si ťa ako prváka – keď sme sa učili báseň o šarkanoch: „This kite 
is happy, this kite is sad...“ Všetky deti odriekali básničku a ukazovali pri 
tom na nakresleného šarkana podľa toho, o ktorom sa práve hovorilo. Iba Ty 
si bol ticho a pozeral na obrázky ... a keď som sa spýtala, čo sa deje, ukázal 
si na toho smutného, ktorému tiekli slzy a povedal si: „Keď mne ho je tak 
ľúto...“ Prajem Ti, aby si mal v živote viac tých chvíľ, v ktorých budeš 
„happy“. Ale ak sa vieš vcítiť do situácie iných ľudí (a šarkanov), iste  budeš 
človekom, ktorému záleží na ostatných a často pomôže hoci aj tým, že 
druhých vypočuje a pochopí. 
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Linda Galčeková 
(10.2.1997) 

 

• Obľúbená farba: čierna 
• Obľúbené jedlo: šunkafleky 
• Obľúbené pitie (nealko) : bonaqua, kofola 
• Obľúbený film: 2012 
• Obľúbený spevák: Iné Kafe 
• Obľúbene číslo: 2 
• Obľúbený predmet: dejepis 
• Obľúbený výrok: „život je boj, ale stojí za to“ 

 

 

• A čo si o mne myslí pani učiteľka Hollá?  
 

 

- pamätám si ťa ešte zo škôlky ako malé, milé a usmievavé  dievčatko 
s jamkami na lícach a zapletenými vrkočmi. Ani neviem, ako sa z teba stala 
slečna s prefarbenými vlasmi,  štýlovým oblečením a s toľkými náramkami, 
že keby si ich začala rozdávať, ušlo by sa všetkým babám na škole aj s nami, 
učiteľkami. J Ale jedno mi je jasné: aj keď si zmenila imidž, aj tak si 
zostala tá milá, úprimná a usmievavá baba. Dúfam, že Ti to vydrží. 
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Adam Chobot 
(11.9.1996) 

 
• Obľúbená farba: fijajová 
• Obľúbené jedlo: vysmážaný syr 
• Obľúbené pitie (nealko) : coca -cola 
• Obľúbený film: Piráti z Karibiku 
• Obľúbený spevák: Majk Spirit, Skrillex 
• Obľúbene číslo: 7 
• Obľúbený predmet: dejepis, angličtina 
• Obľúbený výrok: „nebojte sa, šak šeci vystúpa v Cífere“ 

 

 

 

• A čo si o mne myslí pani učiteľka Hollá?  

 

- ty si na mňa vždy pôsobil dojmom pohody a dobrej nálady, a ak ťa niečo 
naštvalo, rýchlo ťa to prešlo – aspoň tak sa mi to zdalo. A to je veľmi dobrá 
vlastnosť a veľa ľuďom chýba. Tak ti prajem, aby si aj v tých najzložitejších 
chvíľach zostal v pohode a preniesol sa cez všetko s tým tvojím typickým 
úsmevom. A tá typická pomalá chôdza... a pritom ako väčšina z vás 
futbalista, znamená to, že dokážeš skĺbiť temperament s pokojom 
a rozvahou... už len vedieť, čomu dať v pravej chvíli prednosť 
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Mário Janík 
(3.1.1997) 

 
• Obľúbená farba: fialová 
• Obľúbené jedlo: špagety 
• Obľúbené pitie (nealko) : coca  -cola 
• Obľúbený film: Avengers 
• Obľúbený spevák: Rytmus 
• Obľúbene číslo: 13 
• Obľúbený predmet: chémia 
• Obľúbený výrok: „si zabil“ 

 

• A čo si o mne myslí pani učiteľka Hollá?  
 

- páči sa mi na tebe, že často ideš na  koreň veci. Viem, že ťa baví chémia 
a v tomto odbore sa ti táto vlastnosť zíde. Viem si ťa dokonale predstaviť 
v bielom plášti a so skúmavkou v ruke, ako práve objavuješ niečo dôležité – 
ale niekedy to môže trvať desiatky rokov, kým človek príde na podstatu  
veci – a k tomu treba aj ďalšiu vlastnosť, trpezlivosť. Prajem Ti ju pri 
objavovaní  tajomstiev chémie, ale  aj krás života, pretože takmer všetky  
pravidlá, ktoré platia v chémii, platia aj v každodennom živote. Ibaže na 
niektoré veci nemáš toľko pokusov ako sa dá robiť v chémii... 
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Jakub Kolláth 
(17.12.1996) 

 

• Obľúbená farba: belasá 
• Obľúbené jedlo: vysmážaný syr 
• Obľúbené pitie (nealko) : cola, sprite 
• Obľúbený film: Pulp fiction 
• Obľúbený spevák: Kabát, Horkýže Slíže 
• Obľúbene číslo: 8 
• Obľúbený predmet: dejepis 
• Obľúbený výrok: „do ryby“ 
• Obľúbený vtip: 

 

• A čo si omne myslí pani učiteľka Hollá?  
 

- o tebe som začínala písať článok v prvom tohtoročnom čísle školského 
časopisu (ako si ako malý škôlkar chodil do knižnice) .  Od vtedy (od škôlky 
aj od začiatku školského roka) sa veľa zmenilo, samozrejme aj ty. Hlavne 
v poslednom čase si bol pre mňa záhadou, ale keď sme narazili na niečo, čo 
ťa bavilo, hneď to bolo na tebe vidieť. Tak ti prajem, aby si sa dopracoval 
k tomu, čo ťa zaujíma a baví, len nezabudni, že žiadna cesta, ktorá vedie  
k cieľu priamo, nemá cenu ako tá, ktorá je plná zákrut a prekážok. Bez nich 
to proste nefunguje, tak dúfam, že  budeš hravo prekonávať všetko, čo ti 
život prinesie. 
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Lenka 
Lajtmannová 

(2.10.1996) 

 
• Obľúbená farba: zlatá, červená, čierna, 

ružová, biela 
• Obľúbené jedlo: gordon blue a hranolky 
• Obľúbené pitie (nealko) : kofola 
• Obľúbený film: Bastardi 
• Obľúbený spevák: LL. Junior, Rytmus, 

Tomáš Botló 
• Obľúbene číslo: 7 
• Obľúbený predmet: dejepis 
• Obľúbený výrok: „ Nepleť si moju povahu s mojím správaním. Moja 

povaha je, kto som ja a moje správanie, záleží na tom, kto si TY!“ 

 

• A čo si o mne  myslí pani učiteľka Hollá?  
 

- poznám ťa najmenej, ale je fajn, že aspoň na rok si posilnila babskú časť 
triedy. Veľa toho nenahovoríš a tak o tebe viem málo, ale to, ako na 
hodinách pracuješ sa mi páči a keď sa usmeješ na nejakom vtipe alebo na 
nejakej situácii, tak ma to  vždy poteší. I keď si s nami strávila pomerne 
krátke obdobie, stala si sa súčasťou tejto triedy a dúfam, že i z týchto pár 
mesiacov si odnesieš pekné spomienky. 
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Petra Marčeková 
(14.4.1997) 

 

• Obľúbená farba: modrá, čierna 
• Obľúbené jedlo: špagety 
• Obľúbené pitie (nealko) : kofola 
• Obľúbený film:  Vojna bohov 
• Obľúbený spevák: Bullet For my Valentine 
• Obľúbene číslo:27 
• Obľúbený predmet: angličtina 
• Obľúbený výrok: „ Ži, akoby bol každý deň tvoj posledný.“ 

 

• A čo si o mne  myslí pani učiteľka Hollá?   
 

- je dobre, keď to malej triedy pribudne nová žiačka – a keď je to ešte aj milá 
a šikovná baba, o to lepšie. Zvlášť v poslednom čase som cítila, že anglina ti 
veľmi sedí a vieš si v nej nájsť veci, ktoré ťa bavia a v ktorých si dobrá alebo 
ochotná sa zdokonaľovať.  To ti prajem aj do života, aby si vždy nachádzala 
veci, ktoré ťa budú baviť a aby si stále mala chuť poznávať nové 
a objavovať nové veci. 
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Patrícia Pyšná 
(17.10.1996)     

 
• Obľúbená farba: zelená, čierna, červená 
• Obľúbené jedlo: zapekačky 
• Obľúbené pitie (nealko) : kofola 
• Obľúbený film: Bastardi 
• Obľúbený spevák: Notar Hary,  LL.Junior, 

Tomáš Botló 
• Obľúbene číslo: 17 
• Obľúbený predmet: dejepis 
• Obľúbený výrok: „neviem“ 

 

• A čo si o mne myslí pani učiteľka Hollá? 
 

- nepamätám sa, že by si niekedy robila problémy alebo že by si na hodine 
vyrušovala. Páčilo sa mi, ako si v poslednom období zabrala a presvedčila si 
ma, že ak niekto naozaj  niečo chce, je to už polovica úspechu. Dúfam, že 
v živote nájdeš veci, ktoré budeš naozaj chcieť dokázať a že sa do nich 
pustíš s chuťou a naplno, držím ti palce. 
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Naše zážitky 
 

5.ročník (branné cvičenie)                                             

     

6. ročník (výlet Orava) 

       

7. ročník 

(hodina slovenského jazyka)                         (koniec 7 ročníka) 
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8. ročník 

 (Vianočná besiedka)                           (múzeum dopravy) 

             
 (čistička odpadových vôd)                    (MDD) 

       
(koncoročný výlet – Homola)              

           
(koniec 8.ročníka) 
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9. ročník 

(fotenie na tablo) 
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A kam sa vlastne poberieme? 
                                                                                                                           

 
ü Denis Augustín – Stredná priemyselná škola  stavebná  Trnava,  

odbor: staviteľstvo 
ü Adam Benko – Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Bratislava,  

odbor: elektrotechnik 
ü Mário Božík – Stredná odborná škola drevárska, Bratislava,              

odbor: drevárstvo a nábytkárstvo 
ü Linda Galčeková – Stredná zdravotnícka škola Trnava,                     

odbor: zdravotnícky asistent 
ü Adam Chobot – Gymnázium Antona Bernoláka Senec 
ü Mário Janík – Gymnázium Antona Bernoláka Senec 
ü Jakub Kolláth – Stredná odborná škola Kysucká ,Senec ,                   

odbor: škola podnikania 
ü Lenka Lajtmannová –  Stredná odborná škola obchodu a služieb, Galanta, 

odbor: kaderníčka 
ü Petra Marčeková – Gymnázium Hubeného, Bratislava 
ü Patrícia Pyšná – Spojená stredná odborná škola J.A. Gagarina, 

Bernolákovo, odbor:  bioenergetika 
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...a na záver pár slov od našej 
triednej pani učiteľky Dugovičovej 
Moji deviataci, 

     na našej škole som začala učiť prvý rok a krajší prvý rok som si nemohla ani 
želať. Už keď som pre vás pripravovala v auguste prvú nástenku a la FB, tak 
som veľmi chcela, aby sme si vychádzali a aby ten posledný rok na škole bol pre 
vás nezabudnuteľný.   

    V septembri ste boli pre mňa len mená, ťažko zapamätateľné (hlavne, keď ste 
sa presadili), sem –tam s nejakým poznávacím znakom, napr. kopec náramkov, 
piercing na pere, kockovaná košeľa, vajíčkový chlieb a podobne :) 

   Október sa už niesol v mojom pozorovaní, čo máte radi, s čím nesúhlasíte, čo 
sa vám páči, čo vás hnevá, s kým sa radi rozprávate a čo robíte. Tu ste sa mi 
začali zapisovať do srdca, každý svojím spôsobom a každý inak hlboko.  

   V novembri sme spolu riešili prvé „držanie línie“ cez prestávku, kedy som sa 
musela tváriť prísne a výchovne, ale pri pohľade na Kuba, alebo Adama Ch., sa 
to nedalo. V duchu som sa smiala a hovorila som si: „tak toto sú iné esá.“ Obaja 
máte taký nevinný a detský pohľad, že človek by vám hneď odpustil.  Zažila 
som ťa Linda kričať cez polovicu školy, že už máš toho plné zuby a že ti všetko 
lezie na nervy. Kde sa to v tebe nabralo, toľko revu? Ale páčilo sa mi to, si 
ženská, čo  to vie dostať zo seba. 

    V decembri sme išli spolu do divadla, naša prvá spoločná cesta autobusom – 
Majo J., ty si mi zjedol skoro všetky koláče, ale nevadí, som rada, že konáš 
podľa svojho srdca a gusta. (aj keď sme sa dokázali kvôli tomu párkrát 
pochytiť). Tento mesiac bol výnimočný aj tým, že som prvý raz videla teba 
Lenka smiať sa – nahlas, úprimne, neskrývane. Lenka, si veľmi milé, 
sympatické a dobré dievča, týmto smiechom si si ma získala. Ľudia s dobrým 
srdcom sa dokážu takto krásne smiať. 

    Január bol o polročných známkach, príprave na testovanie a výbere škôl. 
Videla som na vás, že sa viete zaprieť a že dokážete ísť cieľavedome za tým, čo 
chcete. Potešilo ma to, a preto som vám navrhla viacdňový koncoročný výlet. 
Tu si sa Denis prejavil ako diplomat – vyjednávač :) otázky typu: čo, koľko, 
kedy,  kde ,ako, s kým, dokedy, za koľko – si mal vo vlastnej réžii. 

    Február a marec mi dali zabrať, vzhľadom na to, že sme spolu museli 
zvládnuť veľa učenia, príprav a iných aktivít. V tomto čase som si všimla na 
tebe Adam B., že si začal sršať dobrou náladičkou a vtípkami. Veľa krát som sa 
nechala tebou strhnúť a zlepšiť si náladu. Náladovosť si u mňa asi navždy 
zapamätáte :) 
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    V apríli ste si posielali prihlášky a ja som každému želala, nech vám ten 
papier o prijatí príde čo najskôr. Majo B. ,ty si si počkal na ten svoj papier 
najdlhšie. Obdivujem, že si to tak zvládol a bola som na teba neskutočne pyšná, 
keď si zmákol aj tie prijímačky. 

    Máj začal byť takým prelomovým mesiacom, keď ste si začali uvedomovať, 
že to všetko pomaličky končí. Dokonca aj mne to začalo dochádzať a pri 
každom zapisovaní do triednej knihy mi bolo čím ďalej, tým viacej ľúto, že náš 
spoločný čas sa  kráti. Konečne prišiel čas, keď sme sa vedeli porozprávať aj 
s Paťou a chcela som, aby sme na tieto a iné rozhovory mali viacej času. 

   V júni sme začali nacvičovať program na rozlúčkovú, tancovať a spievať. Tu 
som si všimla Peťa, že sa dokážeš veľmi ovládať, že bolo veľa možností, kedy si 
nesúhlasila s tým, čo máš urobiť alebo s kým. Ale ovládla si sa, toto sa mi na 
tebe páči a táto vlastnosť ti pomôže v živote, v ktorom sa ty ,Peti, určite 
nestratíš. 

    Moji deviataci, je toho veľa, čo by som vám chcela povedať, určite bude 
možnosť na koncoročnom výlete, aby sme sa mohli porozprávať o všetkom 
a o ničom. A pred všetkými žiakmi našej školy ako aj pred pani učiteľkami, vám 
chcem povedať, že vás mám veľmi rada, NIKDY na vás nezabudnem a želám 
vám nielen úspešný a šťastný život na strednej škole, ale aj aby ste mali okolo 
seba vždy kopec takých dobrých ľudí, ako ste vy sami. 

 

Vaša triedna 
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Zažili sme toho spolu veľa.  Aj keď niektorí sú medzi nami 3, 2, či len jeden 

rok no aj tak máme pocit, že sú s nami od začiatku. 

 

 

 

Dosť už bolo zábavy, teraz trošku vážne. 

Vždy nám boli učitelia oporou, krotili naše vášne. 

My Vám za to ďakujeme a poslušne sľubujeme, hanbu 

Vám robiť nebudeme. 

Drahí naši učitelia, my Vás teda prosíme, 

Na mladších našich spolužiakov, ako na nás dozrite. 

Ale nikdy nezabudnite! 

Aj s nami ste sa trápili a férových a múdrych ľudí, 

ste z nás spravili. 

 

ĎAKUJEME A DOVIDENIA! 

 

Vaši  deviataci 
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