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...a na záver – všetkým prajeme krásne 

a pohodové vianočné sviatky a úspešný 

nový  rok 2017 – v súkromí aj v škole!  

                                                             Vaše EKO                                           

 

Aktuálne číslo EKO pripravili:  

PhDr. Iveta Hazuchová, prispievatelia:  Nina Daneková (I. B), Gabika 

Waldhauserová (II. A),  Sabina Pešková a Monika Žabková (III.C),  Martina 

Pradlovská (IV.CR).  Fotografie z akcií OA spracovala a  zapracovala              

Mgr. Viera Rosová.  Časopis vznikal ťažko-preťažko!                                                  

Vďakabohu za našich ochotných prispievateľov, ale kde sú tí ostatní??          Ha     
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 pani riaditeľka:     Ing. Miroslava Príkopová 

        pani zástupkyne: Mgr. Zdenka Krajsová 

                          RNDr. Jarmila Zajíčková 

počet obchodkárov:  299 

                 chlapci:   80 

                 dievčatá:   219 

                 počet profesorov: 26 interných + 1 externý pedagóg 

 počet maturantov:  

 slovenský jazyk   91 

 anglický jazyk   79 B1,  12 B2 

 PČOZ a TČOZ  91, nikto si nevybral komplexnú odbornú prácu 

dobrovoľná maturitná skúška    - 1 študent NEJ 

 noví triedni profesori:  

I. A – 22 študentov,  Mgr. Rosová  

I. B  - 32 študentov,  Ing. Černeková  

 

 kariérny poradca: Ing. Antónia Černeková 

 výchovný poradca: PhDr. Eva Otepková 

 

 

Vypracované v spolupráci s Mgr. Krajsovou, zástupkyňou školy. 

                                                                                                                                         Ha 
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Milí obchodkári, už v septembri ste si zvolili  zástupcu svojej triedy  

do Študentskej rady pri OA Senica. Mal by byť aktívny, zanietený, 

angažovaný a plný nápadov... Svojho zástupcu  poznáte, ale čo iné 

triedy?  Kto ich reprezentuje? Dovoľte teda, aby sme predstavili našu 

kompletnú ŠR: 

   I. A    Jana Bučková 

   I. B     Sabína Jurovatá 

   II. A   Gabriela Waldhauserová 

   II. B    Tomáš Holič 

   II. C    Daniela  Dodrvová 

   III. A   Dominika Kollárová                               

   III. B   Erika Riavanová 

   III. C   Dário Malík 

   III. CR  Eliška Enevová 

   IV. A   Peter Vyskočil 

   IV. B   Benedikt Cintula 

   IV. C   Ondrej Ilčík 

   IV. CR   Kristína Nemcová 

Predsedníčkou Študentskej rady pri OA Senica je  Gabika Waldhauserová, 

predstavili sme ju v minulom čísle časopisu.   

Koordinátorkou práce ŠR je Mgr. Katarína Šalíková. 

 

V nasledujúcich riadkoch sa čitateľom EK0 prihovorí predsedníčka ŠR Gabika. 

            Práca a akcie našej študentskej rady 

 V školskom roku 2016/2017 sa nám podarilo zapojiť 

sa a zorganizovať pár akcií.  Žiaci našej školy a naša 

študentská rada sa snaží zapájať aj do mimoškolských 

akcií pripravených  študentským parlamentom nášho 

mesta.  Pomocná ruka OA nechýbala na zveľaďovaní senického cintorína 

a Škodáčkovho mlyna v Čáčove v rámci Týždňa dobrovoľníctva. Podujali sme sa 

tiež na prípravu  Dňa študentstva na radnici. V škole sme mali aj Deň 
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Halloweenu, s ktorým súviseli aj rôzne súťaže, napr. halloweenska výzdoba 

tried, najkrajšia maska i súťaž o najkrajšiu vyrezanú tekvicu. Sme radi, že sa do 

tejto akcie zapojilo veľa žiakov  a aj niektoré pani profesorky.  

V novembri  prebehli vo veľkom štýle tradičné imatrikulácie prvákov. Krásny 

program, skvelé profesionálne i amatérske vystúpenie, zábava a smiech. Aj 

týmito slovami by sa  tohoročné imatrikulačky dali  opísať.  

Od polovice novembra sa zbiera Vianočná pošta, kde si študenti i učitelia môžu 

napísať pekné odkazy či už vianočné, alebo  veselé na zlepšenie nálady.   

6. decembra  nebude chýbať Mikuláš. Tradične ráno pri vstupe do školy budú 

študenti i profesori obdarení sladkosťami. Dostali sem návrh/nápad, že v tento 

deň prídu všetci v červenom resp. ako čertíci, anjelikovia a pod. V tento deň 

bude žiakom rozdaná spomínaná Vianočná pošta. 

 13. decembra - na Luciu, sa dievčatá (ktoré sa budú chcieť zapojiť) oblečú do 

bieleho a  metličkou  alebo husími perami budú vymetať kúty tried, aby ich 

očistili od zlých síl a bosoriek – aj takto si pripomenieme slovenské ľudové 

tradície. 

V tomto roku (už po druhýkrát)  by sme chceli zorganizovať Vianočné trhy, 

ktoré sa budú konať 20. decembra v priestoroch vestibulu školy. Študenti 

napečú rôzne dobroty, navaria punč, vyrobia rôzne dekorácie, ktoré si potom 

medzi sebou predávajú. Získané peniaze potom poputujú do  útulku pre psíkov 

u nás v Senici. 

Zapájame sa aj do verejných zbierok:  Biela pastelka a Hodina deťom. Ďalej 

robíme zbierku bábik a plyšákov pre deti do denného stacionáru Svetluška 

v Kunove. Podieľame sa aj na zbere „vŕškov“ z plastových fliaš pre Sabínku zo 

Starej Turej.  

Aké akcie budú v roku 2017 je tajomstvom a prekvapením.  

Jedno je však jasné - snažíme sa študentom a profesorom spríjemniť čas v našej 

škole.  Ak máte  návrhy či nápady na akcie, s radosťou ich prijímame!  Radi ich 

prekonzultujeme na našich zasadnutiach a zrealizujeme!  

V mene študentskej rady  -  predsedníčka  Gabika W. 
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     V našej škole Obchodnej akadémii v Senici  už  pár rokov debatujeme 

o tom, ako môžeme pomôcť zveľadiť mesto, v ktorom študujeme -  Senicu. 

Podstatné sú však skutky! Našim žiakom už pred rokmi napadlo zveľadiť na 

senickom cintoríne  miesta posledného odpočinku  slávnych osobností, ktoré 

spoznali počas literárnych prechádzok.   Na začiatku bol teda študentský nápad.  

V súčasnosti, v roku 2016,  už ide o našu obchodkársku tradíciu. Každoročne 

v rámci Senického týždňa dobrovoľníctva sa žiaci našej školy snažia  zveľadiť  

staré časti cintorína. Tento rok sme boli oslovení my  - žiaci  II. A.  S pokorou  

sme túto výzvu prijali, a tak sme sa  22. septembra 2016 spolu s pani 

profesorkou Mgr. Medňanskou  vybrali na cintorín splniť náš cieľ. Spoločnosť 

Europe  Direct Senica nám poskytla potrebné náradie.  A výsledok?  Sme veľmi 

radi, že sme opustené pomníky významných osobností upravili  a oživili tak ich 

pamiatku.                                                                        Gabika Waldhauserová, II. A  

 

     Keď už spomíname  aktívnych študentov, musíme spomenúť obchodkárov, 

ocenených pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva primátorom 

mesta Senica 10.11. 2016 na pôde Mestského úradu v Senici: 

Lucka Baďurová  - z III. CR, aktívna dobrovoľníčka, účastníčka súťaží ako Mladý 

Európan a Hurbanov pamätník, účastníčka programu Erasmus+, 

Monika Varcholová – zo IV. B, okrem výborných školských výsledkov 

vyzdvihujeme jej úspech v celoštátnej súťaži SOČ  a spoluprácu so školským 

časopisom EKO, 

Petra Varsíková – zo IV. B, výborná študentka, aktívne pomáhala pri zbierke 

Hodina deťom a úspešná bola aj v celoštátnom kole SOČ, 

Benedikt Cintula – zo IV. B, výborný študent, účastník finále manažérskej 

olympiády na Univerzite T. Bati v Zlíne, aktívne sa prezentuje aj ako talentovaný 

spevák.                        

                                                                                                                                                                Ha 
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      27. októbra 2016  sa u nás v škole niesol v duchu halloweenskej noci. 

Triedy tematicky vyzdobené, po chodbách sa prechádzali rôzne masky 

strašidiel a vo vestible sa z lavíc usmievali vyrezané tekvice. V dnešnej dobe je 

tento halloweensky deň predzvesťou začínajúcej zimy, halloweenských zábav 

a je príležitosťou  pre inokedy nie veľmi vhodné žartíky a strašenie.   

     A obchodka si tento deň užila!  Študentská rada vyhlásila súťaž o najlepšie 

vyzdobenú triedu, najoriginálnejšiu masku a najkrajšiu tekvicu. Študenti sa 

ukázali v dobrom svetle, triedy boli vyzdobené originálne a niekedy naozaj 

náhaňali hrôzu (aj triedy, aj študenti).  

     Súťaž o najkrajšie vyzdobenú triedu sme vyhrali my, III. C. Náš cintorín 

umiestnený v zadnej časti  triedy  mal niečo do seba!   Najkrajšia maska,  

podľa predsedníčky študentskej rady  OA  Gabiky,  pochádzala tiež z našej 

triedy. Najstrašidelnejší kostým a hlavne masku mala naša spolužiačka  Linda 

Rechtoríková.  

      Jedno víťazstvo (súťaž o naj tekvicu) sme prenechali ostatným.  ...pretože 

sme nemali tekvicu.  

Sabina Pešková, III. C 
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     V piatok  18. novembra  2016 sa v našej škole konala školská oslava Dňa 
študentstva spojená so slávnostným prijímaním prvákov medzi nás, riadnych 
stredoškolských študentov.  

     Do rúk si tento výnimočný deň zobrali všetci tretiaci. Študentov v aule 
svojím príhovorom privítala predsedníčka Študentskej rady Gabriela 
Waldhauserová a tiež moderátorská dvojica, ktorá však odmietala hovoriť po 
slovensky. Aj po viacnásobnom upozornení si Patrik (III.C) s Alexandrou (III.B) 
obľúbili len a len záhoráčtinu. Nuž – osobné preferencie... (pozn. EKO –  Nále, 
šak ket nevjedzá  vyprávjat  jináč, co nenarobíš! Nic!☻)  

     Ako to na imatrikuláciách býva, tretiaci navštívili prvácke triedy a riadne 
pomaľovali prvákov.  Na krk dostali naši milí prváčikovia medaily s výstižným 
textom „Milujem obchodku“ a do rúk listinu, v ktorej prisahajú  vernosť 
tretiakom.  Nemohli chýbať  úlohy pre triedy. Chlapci z I. A triedy nám 
oduševnene zaspievali pesničku Mandarinka Darinka a dievčatá spievali 
elánovskú pesničku Sestrička z Kramárov.  

     Prváci si pre nás pripravili  úžasné tance, scénky, kostýmy... Asi 
najodvážnejší boli  chlapci ako Nákupné maniačky. Nielen prváci sú 
talentovaní, ale aj III. C so scénkou Snehulienka a sedem banditov,  študentka 
IV. CR triedy Simona Šedivá  predviedla svoj tanec, Benedikt Cintula zo IV. B 
a Silvia Kováčová z II. C triedy nám zaspievali.  

     Presvedčili sme sa, že OA má veľa skrytých talentov.  A treba dodať, že 
radostnej a pohodovej atmosféry bola plná celá škola.  Čo dodať na záver - 
ďakujeme všetkým zúčastneným za pekne oslávený sviatok študentov.  
Prváci, vitajte! 

Monika Žabková, III. C 

 
     Imatrikulácie neobišli ani nás - žiakov I. B triedy. Hneď ráno sa nás chopili  
žiaci tretieho ročníka a ukázali nám, ako nás vedia potrápiť a trocha „strápniť“.       
     Ale poďme pekne po poriadku:   
Organizátori nám najprv zadali témy a vysvetlili, ako na ne. Neskôr sme sa 
týchto tém ujali každý po svojom. Každú voľnú hodinu (či už po škole) sme sa 
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snažili trénovať, tancovať,  ba aj spievať. Napokon sme sa prekonali 
a spoločnými silami vytvorili tanček.  
     18. novembra prišiel ten dlho ospevovaný deň s veľkým D. Do tried  nám 
vtrhli tretiaci a začali nás maľovať ako veľkonočné vajíčka a vešať nám na krk 
rôzne srdiečka s nápismi. Okrem toho nás prinútili prečítať a opakovať sľub, 
ktorý si vytvorili. Potom pani profesorka triedna zavelila a my sme sa presunuli 
do veľkej sály, študentmi OA nazývanej aula. Naše srdiečka sa rozbúchali a na 
každého z nás doľahla tréma. Moderátori nám írečitou záhoráčtinou predstavili 
porotu a zaželali veľa šťastia. Tak a začalo sa to! Ako prvá šla do akcie I.A trieda, 
čo sme im my vôbec nezávideli. Na každom z nás bolo vidieť kvapky potu a z očí 
nám sršal strach.  
     Najskôr sme sa predstavili s témou How I meet your mother so známym 
hitom The time of my life z Hriešneho tanca. Dodatočne si naša Nicol V. 
zaimprovizovala s Mirom Ž.  pri spoločnom tanci. Nasledovala skupinka  Teória 
veľkého tresku. Sprevádzala nás skladba Mr. Bombastic od speváka Shaggyho. 
Zábavný tanec nám vyšiel. Ani porota neostala len tak sedieť a začala tancovať. 
A do tretice všetko dobré. Poslední  sa predstavili  témou Šmolkovia na 
pesničku Dlouhá noc. Tu sme si mohli všimnúť aj živelnú Helenku Vondráčkovú 
v podaní Sabínky J. Náš program sa  blížil ku koncu a  celá trieda sme  ho 
zakončili  ako Nicki Minaj na hudbu Anaconda. Za náš výkon sme boli aj 
odmenení. 
Náš stres opadol rýchlosťou blesku a každý si imatrikulačky užil. Bola to pre nás 
prvá skúška, či vieme spolupracovať v rámci kolektívu. Z tohto dňa sme si 
odniesli plno zážitkov, na ktoré nikdy nezabudneme.   
   
Teraz, keď už sme prijatí medzi študentov OA,  sú naše dušičky spokojné 
a nemôžeme sa už dočkať, keď budeme imatrikulácie pripravovať my! Chceme 
poďakovať tretiakom a pani profesorkám, ktoré im pomáhali, za výborný 
program a príjemne prežitý čas. 
                                                                                                      Nina Daneková, I.B    
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V roku 2017  si pripomíname 200. výročie 

narodenia nášho národovca –           

Jozefa Miloslava Hurbana.  Aj preto by  

sme o ňom mali vedieť viac!  Nie iba tie 

zvyčajné informácie - že sa podieľal na 

kodifikácii slovenčiny.     Jozef  Hurban 

sa narodil 19. marca 1817 v Beckove v 

rodine evanjelického kňaza.           

Neskôr, počas pamätnej vychádzky na Devín 

v roku 1843, prijal slovanské meno Miloslav, ktoré 

používal po celý život. Spomínate si? V minulom EKO sme písali o Štúrovom 

slovanskom mene Velislav. Hurban sa stal  evanjelickým kňazom, pôsobil 

v Brezovej pod Bradlom, ale jeho najznámejšie pôsobisko je Hlboké neďaleko 

Senice. 

V rokoch 1848 - 1849 bol vedúcou osobnosťou slovenského povstania, dokonca 
sa  stal predsedom prvej Slovenskej národnej rady, ktorá sídlila v Myjave 
v dome pani Kolényovej (dnes je tu Múzeum SNR s výbornou expozíciou). 
Pracoval aj ako novinár, bol  redaktorom a vydavateľom najstaršieho 
literárneho časopisu v strednej Európe – Slovenských pohľadov, ktoré, 
mimochodom,  vychádzajú dodnes. Poznámka – v štúrovčine je názov 
uvedených novín nasledovný Slovenskje pohladi na vedi, umeňja a literatúru.  

Jeho najznámejším činom je určite to, že sa podieľal na tvorbe novej spisovnej 
slovenčiny. V júli 1843 na fare v Hlbokom spolu so Ľudevítom Štúrom 
a Michalom Miloslavom Hodžom prijali zásadné rozhodnutie - uzákoniť 
spisovnú slovenčinu ako celonárodný jazyk Slovákov. Jazykovým podkladom sa 
stala  kultúrna stredoslovenčina zo severozápadu stredného Slovenska. Ako 
prvý ju uviedol aj do literárneho života – 2. ročník almanachu Nitra (pripravený 
do tlače v češtine)  celý prepracoval do štúrovčiny.   

Jozef Miloslav Hurban zomrel 21. februára 1888 v Hlbokom vo veku 70 rokov. 
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•Svoju tvorbu často uverejňoval pod rôznymi pseudonymami, napríklad Ľudevít 
Pavlovič alebo Slavomil F. Kořenatý.  

 •Za manželku si zobral Aničku Jurkovičovú, prvú slovenskú herečku (tento 
životný krok sa nepáčil Ľudovítovi Štúrovi a snažil sa mu to vyhovoriť – dokonca 
tesne pred svadbou!), s ktorou mali niekoľko detí.  Najznámejší je ich syn, 
spisovateľ a politik Svetozár Hurban Vajanský (prezývali ho baťko Vajanský 
a bol všeobecne uznávanou politickou aj literárnou autoritou).  

•V roku 1863, na tisíce výročie príchodu Konštantína a Metoda na naše územie, 
bol jedným zo zakladateľov Matice slovenskej. V tomto období sa naplno 
venoval politike, takmer zabudol na literárnu tvorbu. 

•Napísal životopis svojho priateľa Ľudovíta Štúra. 

•Za svoju politickú činnosť bol viackrát väznený. 

•Básnickej tvorbe sa vyhýbal, ale bol výborným, podľa niektorých literárnych 
vedcov najvýznamnejším, prozaikom obdobia romantizmu. Napísal, napr. 
novelu Od Silvestra do Troch kráľov, historické romantické dielo Olejkár alebo 
román Gottšalk. 

Jozef Miloslav Hurban prežil zaujímavý život, ovplyvnil naše národné, ale aj 
regionálne dejiny. A preto  v neďalekom Hlbokom, pri príležitosti tohto 
významného výročia, navštívte Pamätnú izbu J. M. Hurbana!                                                                                          

Martina Pradlovská, IV. CR 

 

 

 

 

 

        Foto: Hurban v hornom rade druhý sprava. 

http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwid1qz_7uHQAhVOrRQKHTGFC7sQjRwIBw&url=http://www.kniznica-cadca.sk/e_vystavy/e-stur.pptx&psig=AFQjCNF2TiIM_IQyAIj-ROsXl1thlhtIKg&ust=1481192715490419
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     Začiatkom septembra už tradične INEKO (Inštitút pre ekonomické a sociálne 

reformy)  informuje o výsledkoch škôl v predchádzajúcom školskom roku 

a zverejňuje „rebríček“ kvality základných či stredných škôl  v jednotlivých 

krajoch, resp.  v celej SR. 

     Obchodná akadémia v Senici sa svojím výsledkom (7,2) opätovne stala 

najlepšou školou v regióne a znovu získala hodnotenie „škola s výbornými 

výsledkami“.  Ako uvádza INEKO , hodnotenie škôl vychádza z výsledkov 

maturitných testov (40%), dosiahnutých  mimoriadnych výsledkov (10%) 

a  regionálnej uplatniteľnosti študentov v okrese, kde škola sídli (50%). 

     Novinkou v zisťovaní  úrovne  stredných škôl  je i meranie pridanej hodnoty 

vzdelávania (PHV), ktoré vyhodnocuje NÚCEM (Národný ústav certifikovaných 

meraní vzdelávania).  O čo ide? Pridaná hodnota vzdelávania vypovedá o tom, 

ako  sa počas stredoškolského štúdia žiak posunul  v danom vyučovacom 

predmete.  Odborníci  z  NÚCEM-u  skrátka porovnali výsledok  žiakov  ZŠ  v 

Monitore 9 s výsledkom maturitných testov, ktoré robili o štyri roky neskôr už 

ako študenti – maturanti.  Meranie pridanej hodnoty vzdelávania (PHV) sa 

zatiaľ dalo zrealizovať len vo vyučovacom predmete slovenský jazyk a literatúra,  

v ňom je totiž „výstup“  v podobe Monitoru 9 a maturitného testu povinný.   

Zjednodušene povedané,  meranie pridanej hodnoty  vlastne zisťuje, ako škola 

pracuje so svojimi študentmi  a či ich dokáže „posunúť, rozvinúť“  v danom 

predmete.   

     A práve v tejto oblasti  bola  Obchodná akadémia v Senici nadštandardne  

úspešná – v konkurencii všetkých stredných odborných škôl na Slovensku sme 

obsadili  1. miesto a dosiahli sme maximum –  hodnotenie 10!  To, akú  

informačnú hodnotu majú výsledky  meranie PHV,  možno lepšie naznačí citát: 

„Údaje o pridanej hodnote majú potenciál byť dosiaľ najlepšími dátami,  ktoré 

sú dostupné o slovenských školách, keďže nemerajú iba výsledky žiakov, ale to, 

ako sa dokázali žiaci na jednotlivých školách posunúť oproti ich počiatočnej 

úrovni. Pridaná hodnota dokáže oceniť školy, ktoré mali na štarte slabších 
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žiakov, no dokázali ich počas štúdia posunúť“  (M. Tunega, spolupracov-

ník  INEKO). 

     Sme radi, že sme našich študentov dokázali motivovať, vnútorne presvedčiť,  

že učiť sa a snažiť sa nebyť len tým priemerným,  je  správna cesta. Sme radi, že 

sa z nich počas štúdia na obchodke stávajú ambiciózni mladí ľudia s jasným 

cieľom.   A v konečnom dôsledku cítime zadosťučinenie,  že naša snaha a  

spolupráca -  spolupráca učiteľov a študentov – bola ocenená aj v celoštátnom 

kontexte. 

     Uvedomujeme si, že sme dosiahli celoslovenský úspech.  Teší nás, že sme 

v oblasti vzdelávania  v regióne značkou kvality. Úspech je však  v prvom rade 

záväzkom do budúcnosti, aby sme nepoľavili a súčasne, aby sme si dali nové 

ciele.  Preto veríme, že oslovíme  rodičovskú verejnosť a predovšetkým našich 

budúcich študentov novou informáciou. Od školského roka 2017/ 2018 

Obchodná akadémia v Senici otvára päťročné štúdium  v bilingválnom 

vzdelávacom programe obchodná akadémia v anglickom jazyku. Škola tak 

reaguje na vzdelávací trend na Slovensku a záujem mladých ľudí o cudzie jazyky 

Čo vás, milí študenti, bude čakať? Napríklad „štartovací“ 1. ročník s dvadsiatimi 

hodinami  angličtiny týždenne.  A čo vzdelávací výstup?  Maturitná skúška na 

úrovni C1 a vďaka bilingválnemu štúdiu, samozrejme, ľahšia  možnosť 

uplatnenia sa na trhu práce nielen v SR, ale aj v zahraničí,  či vysokoškolské 

štúdium v zahraničí.  

      Čo dodať na záver. Sme hrdí na to, že sa nám stále darí napĺňať motto našej 

školy:  Obchodná akadémia v Senici – škola s tradíciou,  škola s menom, škola 

s výsledkami.                                                                               PhDr. Iveta Hazuchová  

Príspevok uverejnený v týždenníku Záhorák a v mesačníku  Naša Senica v septembri 2016.  
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...trinásta komnata... 

     Tento frazeologizmus vraj pochádza z východu a súvisí s magickým číslom 

trinásť, ktoré je – mimochodom – časté aj v našich rozprávkach. Vzdelanci 

v dávnoveku napríklad neodporúčali začínať roľníkom prácu počas trinásteho 

dňa v mesiaci, priestupný rok v starom Babylone mal tiež číslo trinásť 

a symbolizoval – nešťastie. Dnes slovné spojenie trinásta komnata pomenúva 

miesto zahalené tajomstvom, kde je vstup kohokoľvek  zakázaný, neželaný. 

Takýmto miestom môže byť aj naše vnútro, v ktorom skrývame mnohé 

tajomstvá... 

 

...dať, postaviť (niekoho) na pranier... 

Pranier bol kamenný alebo drevený stĺp na verejnom priestranstve, ku ktorému 

priväzovali previnilca. Týmto aktom ho vystavili verejnej hanbe a výsmechu – 

okoloidúci sa mu mohli posmievať, dokonca ho opľuť, udrieť, hádzať doňho 

zhnité ovocie, zvierací trus... Kto sa dostal na pranier? Zväčša zlodeji, dlžníci, 

neverné ženy... V súčasnosti znamená tento frazeologizmus  niekoho verejne 

skritizovať alebo za niečo verejne odsúdiť. 

 

...chváliť sa cudzím perím... 

Keď použiješ uvedený frazeologizmus, v podstate vravíš, že si niekto prisvojil 

zásluhy iného. Ako toto slovné spojenie vzniklo? Tentoraz dokonca poznáme  

autora. Ezop  vytvoril bájku Kavka a vtáci –  v nej sa všetci vtáci pripravovali  na 

veľkolepú voľbu kráľa vtákov. Čistili si perie, aby sa ligotalo, škaredé pierka si 

dokonca vytrhávali. Chuderka kavka – nech sa snažila akokoľvek,  jej perie bolo 

stále mrzké!  A tak začala kradnúť perie iných vtákov a pýšila sa ním, aká je len 

pekná.  ...skrátka, pýšila sa cudzím perím.   

 

Chceš vedieť viac? Prečítaj si vydarenú knihu Jany Skladanej  Ukryté v slovách!                              Ha 
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     Skúste odpovedať na nasledujúce otázky a hneď zistíte, ako ste na tom so 

svojím materinským jazykom...  

1. Ktorá z viet je správna? 

a/ Napadlo ma, že by sme mohli ísť von. 

b/ Napadlo mi, že  by sme mohli ísť von. 

c/ A dosť, nikam nejdem! Mám obavy, že by ma niekto napadol v parku. 

 

2. Môžeme „zahájiť“ pracovnú poradu  alebo  triednickú hodinu...? 

a/ Áno. Ide o spisovné slovo. Pôsobí síce trochu česky, ale v podstate ho 

beriem! Dá sa! 

b/ Nie. Radšej použijeme slová – otvoriť, začať. 

 

3. Ktorá veta je správna? 

a/ Na dobré správy sme čakali vyše tri dni. 

b/ Na dobré správy sme čakali vyše troch dní. 

c/ Na dobré správy sme čakali viac ako tri dni. 

 

4. Ktoré vyjadrenie je správne? 

a/ Postavil som sa do radu na vianočného kapra. 

b/ Postavil som sa do rady na vianočného kapra. 

c/ Obe sú správne. Hlavné, že bude ten kapor! Vianoce bez kapra nie sú 

Vianoce. 

 

5. Ktorý slovesný tvar je správny?     

a/ môžeme,    b/ môžme,     c/ obe slová znejú fajn, a preto sú správne. 

 

6. Ste na nákupe. Ktorá informácia o akciovom tovare je správna? 

a/ Keď si kúpite dve maslá, dostanete jedno navyše. 

b/ Keď si kúpite dve maslá, dostanete jedno naviac. 

c/ Obe vety sú správne. Akcie sú super! ...no nekúp to! 
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7. Pokoj či kľud? Čo vy na to? Ktoré slovo je spisovné? 

a/ Chcem mať konečne pokoj! 

b/ Chcem mať konečne kľud! 

c/ Neviem, radšej zakričím: „Ticho!“  

 

8. Ktorá veta je správna? 

a/ Toto tvrdenie nie je pravdivé. 

b/ Toto tvrdenie nieje pravdivé. 

c/ Toto tvrdenie neni pravdivé. 

 

9. Na obchodke máme pekný vstupný priestor. Ako ho máme správne 

nazývať?     a/ vestibula,         b/ vestibul,        c/ katakomby.  

 

10. Keď má niečo svetlú sivú farbu, túto farbu označíme ako...: 

a/ bledosivú,    b/ svetlosivú,    c/ bledošedú,    d/ svetlošedú. 

 

Riešenie: 

1. B aj C  (Pozor však, väzby majú odlišný  význam, napr.  napadlo ma 

zviera, napadla mi myšlienka) 

2. B   (zahájiť je čechizmus) 

3. A 

4. A  (pozor, „rad“ neznamená to isté ako „rada“, rozmýšľaj...) 

5. A  (A jednoznačne!) 

6. B 

7. A  

8. A 

9. B 

10.  B (pozor, slovo „šedý“  patrí češtine!)                                                 Ha 

 

http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj63-vi6-HQAhXBvBQKHZOrBwQQjRwIBw&url=http://obrazky.vychytane.sk/p/11955/ach-ta-skola.html&psig=AFQjCNHnmQizIL5dm1I9Ns1GHLytVZ__bA&ust=1481191846309495
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Nobelovka pre Boba Dylana 

     Tohtoročné udelenie Nobelovej ceny za 

literatúru bolo pre mnohých, jemne povedané, 

prekvapením. 13. októbra 2016  sa totiž nositeľom 

tohto prestížneho literárneho ocenenia stal 

pesničkár! Síce uznávaný, ale predsa len – 

pesničkár, textár. Žiaden prozaik, básnik či 

dramatik. Pesničkár.  Ale poďme k veci! 

Laureátom  Nobelovej ceny za literatúru za rok 2016 sa stal americký textár a 

pesničkár Bob Dylan (vlastným  menom  Robert Allen Zimmerman).   

     Potom prišlo zvláštne obdobie. Ticho. Po prekvapujúcej informácii zostalo 

obrovské ticho. Švédska Kráľovská akadémia sa týždeň pokúšala s Bobom 

Dylanom spojiť a... Nič. Bob Dylan skrátka nereagoval, k oceneniu sa nevyjadril  

a mnohí si začínali myslieť, že rebel Dylan  nobelovku odmietne. Koniec-koncov 

nebol by prvý. Nobelovku odmietol francúzsky spisovateľ Jean Paul Sartre, 

ktorý nechcel byť spájaný so žiadnymi formálnymi oceneniami. Borisovi 

Pasternakovi zase prikázal nobelovku odmietnuť vtedajší  režim v Sovietskom 

Zväze a českému básnikovi Jaroslavovi Seifertovi zase režim neumožnil 

vycestovať na slávnostné udeľovanie cien do Štokholmu.  

     Dylan sa nakoniec o takmer dva týždne (29. 10. 2016) ozval a vyjadril sa, že 

skrátka – onemel. Kráľovskej akadémii  oznámil, že  ho ocenenie prekvapilo a že 

ho s úctou prijíma. Škandál sa teda nekoná.  

     Ale aby sme boli úprimní, Bob Dylan naozaj nie je hocikto – jeho piesňové 

texty sú silné, kritické, znepokojujúce svojím obsahom i spôsobom umeleckej 

reči. Bob Dylan skrátka nie je len pesničkár! Áno, môžeme polemizovať, či má 

nobelovku získať spisovateľ  tradičných literárnych žánrov... Či textár, ktorý 

svoje diela prezentuje len v spievanej podobe, je ten pravý laureát... Ale 

nepolemizujme o Dylanových kvalitách. Bob Dylan  je totiž nevšedný 

a neopakovateľný,  či už ide o témy spoločenské,  osobné...  

 

http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj3jPGZ7OHQAhXDPRQKHau_AkUQjRwIBw&url=http://art-sheep.com/7-interesting-facts-about-bob-dylan/&psig=AFQjCNG1-p3VlNvViEf2MuCKrIE61RZY-A&ust=1481191956560434
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Aspoň niektoré najznámejšie  Dylanove  piesne:  

Blowin´in the Wind  

Times They are a – Changin        obe piesne vznikli v 60. rokoch 20. storočia a sa 

stali symbolom boja  Afroameričanov  v USA za občianske práva a odmietania 

vojny vo Vietname. Prečo? „Koľko uší musí človek mať, aby začul ľudí plakať? 

Koľko úmrtí bude potrebovať, než pochopí, že zomrelo veľa ľudí?“ (Blowin´In 

The Wind)   

Like a Rolling Stone  - pesnička trvá „iba“ šesť minút, ale pôvodný text vraj 

tvorilo dvadsať strán. Ide vraj o najlepšiu Dylanovu pesničku. 

Just Like a Woman – pesnička, ktorou rozčúlil americké feministky, zrejme ju 

venoval americkej pesničkárke Joan Baezovej, s ktorou v tom čase chodil. 

Knockin´on Heavens Door – túto pôvodne folkovú pesničku vytvoril v roku 

1973 a má neskutočne veľa prerábok.  Najznámejšiu verziu tejto Dylanovej 

skladby urobila skupina Guns N´Roses (1987),  ale aj slečna Lavigne, U2, 

Aerosmith, Bon Jovi... Predpokladáme, že sa priživia aj ďalší. 

Zomrela hudobná legenda 

November priniesol smutnú informáciu.  7. 11. 2016 

zomrel legendárny kanadský básnik, hudobník 

a interpret Leonard  Cohen. Mnohí zo študentov sa 

zamyslia a akosi sa nevedia zorientovať, o koho ide...  Ale 

keď uvedieme jeho pieseň Hallelujah, netreba viac. 

Hudobní kritici zdôrazňujú, že  sa nikdy nikomu 

nepodkladal, nikdy neznížil svoju umeleckú latku 

a nevyhýbal sa ťažkým témam (viera, smrť, trápenie...). Práve utrpenie bolo 

zrejme každodennou súčasťou  jeho posledných dní, veď v rozhovore pre 

americký časopis The NewYorker uviedol: „Musím ešte uzavrieť zopár 

záležitostí. Som pripravený zomrieť.“  Po jeho smrti syn Adam už len 

konštatoval, že jeho otec odišiel v pokoji a  stihol všetko, čo považoval za 

dôležité.  ...a na záver už len preklad Cohenovej naj-naj  piesne Hallelujah. 

Počul som tajný chór, 

Kde Dávid hral a tešil pána, 

ale teba veľmi hudba neberie . 

Teraz akordy znejú – štvrtý, piaty, 

kde mol padá a dur všetko zvráti, 

Bezradný kráľ teraz skladá aleluja. 

 (Táto Cohenova, možno povedať, kultová  pieseň vznikla v roku 1984) 

http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiXuJzT7eHQAhXJAsAKHZrRBt4QjRwIBQ&url=http://www.newyorker.com/culture/culture-desk/leonard-cohens-montreal&psig=AFQjCNFJ99Ao7mmIbXZKBJ6BkWQtC5SU6Q&ust=1481192356389012
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                                                                                                                                       Ha 

 
Učiteľ:  Písomku budeme písať na budúci týždeň.  

Žiačka:  Já to zapomenem!  Nemôžete to povedať neskôr.   

 
Učiteľ žiakovi:  Bohužiaľ, z písomky máte päťku. Opravnú písomku budete 

písať o týždeň! 

Žiak:  Já nescem písat písomku!  

 
Učiteľ na záver hodiny: Mládež, na domácu úlohu máte... 

Ani nestihne dopovedať, keď sa ozve  náš starý známy študent? Já nescem 

domácu úlohu! (Pozn. EKO: Človeče, čo ty vlastne „sceš“?) 

 
Žiak pri tabuli nič nevie, na učiteľovu otázku však presvedčivo odpovedá, že 

sa učil. Učiteľ sa po nulovej odpovedi  pýta: Ako dlho ste sa vlastne učili? 

Žiak odpovedá: Tak minútku...  

 
Žiak sa prihlásil odpovedať. Učiteľ zadá otázku, žiak nevie, druhá otázka – žiak 

nevie, tretia otázka – žiak nič. Učiteľ reaguje:  Učili ste sa vôbec? 

Žiak:  Ja som sa učil len toto učivo (nalistuje v zošite), tak z toho ma 

vyskúšajte! 

 
Vyučovacia hodina, náročné učivo, učiteľ sa fakt snaží a žiaci - nič. Učiteľ je už 

nešťastný,  nakoniec ho žiaci poľutujú: Pani profesorka, máte to s nami ťažké! 

A do dôchodku tak ďaleko...  

 

 
 Z písomky: Napíšte názov prvého slovanského 

spisovného jazyka: 

Odpoveď žiaka: Maďarčina.  

 
Učiteľ zaujato vysvetľuje, nevšimol si ani zvonenie. 

Vysvetľuje, vysvetľuje, konečne sa zbadá a vraví: Prečo ste mi 

nepovedali, že už zvonilo? 

Žiaci: Nechceli sme vás vyrušovať. Keď vás to tak baví...                                  Ha 
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