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Komparo 2013 

 

Dňa 7.novembra 2013 sa na našej škole uskutočnilo skúšobné 

testovanie ţiakov 9.ročníka − Komparo. 

Veľa z vás sa moţno pýta: „Čo je to Komparo?“  

Komparo je v našich podmienkach unikátny systém periodickej, 

nezávislej, externej evalvácie škôl v kľúčových momentoch 

vzdelávania: na vstupe, počas štúdia a na výstupe. 

Deviataci riešili úlohy dvoch testov, na ktoré mali hodinové 

intervaly. Test z matematiky mal 20 úloh, test zo slovenského 

jazyka mal 25 úloh. Na našej škole ide ţiakom viac slovenský jazyk 

ako matematika. 

Z triedy 9.A písali Komparo všetci ţiaci, z triedy 9.B písali 20 

ţiaci a z 9.C triedy písali 18 ţiaci, dokopy sa zúčastnilo testovania 

Komparo 51 ţiakov . 

Na základe zistených výsledkov sa  naša škola zaradila medzi 

5% najúspešnejších škôl na Slovenku. Po tomto skúšobnom 

testovaní si ţiaci mohli vyskúšať na koľko % vedia daný predmet. 

Teraz sa uţ len pripravujú, učia, tešia a zároveň boja na 

celoslovenské testovanie (monitor), ktoré sa uskutoční 12. marca 

2014. 

 

 

 

 

 

Všetkým ţiakom DRŢÍME PALCE ! 

 

Klaudia Krupková, 9. A 
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Šaliansky Maťko 

Aj na našej škole, podobne ako aj po minulé roky, sa konala súťaž 
v prednese slovenských povestí s názvom Šaliansky Maťko. Školské 
kolo tejto obľúbenej súťaže sa uskutočnilo ešte v predvianočnom období, 
a to 18. decembra. Najšikovnejší recitátori boli rozdelení do dvoch 
kategórií, a to: II. kategória – 4. a 5. ročník a III. kategória – 6. a 7. 
ročník. Priebeh súťaže bol veľmi napínavý, pretože všetci zúčastnení boli 
talentovaní, ale bohužiaľ, vyhrať všetci nemohli. Tak trojčlenná komisia 
učiteľov SJL rozhodla takto: 
 
V II. kategórii zvíťazili: 

1.      miesto – Sofia Popjaková, AlexMerkovský 
2.      miesto – Oliver Oľšavský 

V III. Kategórii zvíťazili: 
              1. miesto – Jana Vysočanová 
              2. miesto – Soňa Sabolová, Timea Dukovská 
 
V obvodnom kole naši žiaci tiež ukázali v prednese svoje kvality, a to 
najmä Sofia Popjaková, ktorá získala v II. kategórii 1. miesto, 
AlexMerkovský, ktorý sa umiestnil na 2. mieste a Janka Vysočanová 
v III. kategórii obsadila krásne 3. miesto. Spolužiakom srdečne 
blahoželáme a postupujúcej spolužiačke držíme prsty v ďalšom kole!  
 
Alexandra Tomášová, Sofia Sepešiová, 5.C 
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Vincent VanGogh 
 

iem, že mnohých z vás výtvarné umenie až tak nezaujíma, 
no myslím si, že tento muž vám stojí za prečítanie...   

Rada by som vám predstavila život Vincenta VanGogha, ktorého 
svetoznámy obraz  s názvom Slnečnice  bol prednedávnom vydražený 
za neuveriteľných 85 miliónov dolárov, čo je doposiaľ najviac v histórii 
ľudstva. Pozrime sa teda, čo sa za jeho obrazmi skrýva.  

 Vincent VanGogh zasvätil celý svoj krátky a smutný život 
maľovaniu, ktorým vyjadroval  svoje pocity. Jeho diela zaraďujeme do 
umeleckého smeru nazývaného postimpresionizmus.   

Narodil sa v malom holandskom mestečku, kde žil so svojím 
otcom, protestantským kňazom a matkou, ktorá pochádzala z rodiny 
maliarov a obchodníkov s umením, čo malo za následok jeho budúcu 
absolútnu odovzdanosť umeniu.  

 Odišiel pracovať do Londýna, kde sa po prvýkrát zamiloval do 
usmievavej koketnej dievčiny menom Ursula, ktorá bola dcérou jeho 
nájomníčky. Nevedel ako jej má dať najavo svoj záujem, no keď sa na to 
konečne odhodlal, oznámila mu, že je zasnúbená. Na jej žiadosť ho 
vyhodili z domu a odvtedy s ním neprehovorila.  

 Ranilo ho to do takej miery, že sa po návrate domov rozhodol 
študovať teológiu. Štúdiá však nezvládol. Neskôr odišiel do Belgicka do 
chudobnej baníckej oblasti. Všetky svoje veci porozdával medzi baníkov, 
až kým sám neostal schúlený v starej chatrči z hliny. Bol hladný a slabý. 
Výrazne schudol a vypadali mu zuby.  

 Pomohol mu  jeho mladší brat Theo a Vincent sa vrátil domov. 
Prestal maľovať, túlal sa po baroch. Raz večer sa stretol s Christine − 
krajčírkou, upratovačkou a z nudy aj prostitútkou. Sien, ako ju volal, mala 
už niekoľko deti, a aj keď bola opäť tehotná, začali spolu žiť. VanGogh 
mal modelku a bol presvedčený, že zachráni padlú ženu. Rodina s týmto 
vzťahom nesúhlasila. Aj Vincent si onedlho uvedomil, že prostitútka sa 
nechce nechať spasiť od nedoštudovaného kňaza. Mal už 29 rokov, keď 
ho Christine opustila.  

V 
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V poradí ďalší, tento krát už opätovaný vzťah Vincenta a Margot  sa 
temer skončil tragédiou. Keď rodičia Margot  razantne odmietli ich sobáš, 
neváhala siahnuť si na život a pokúsila sa otráviť.  

Krátko na to Vincent odišiel do Paríža, kde býval spolu so svojím 
bratom  Theom  na známom Montmartre. V tom čase VanGogh začal 
veľa piť, bol častejšie omámený alkoholom než triezvy a stal sa známy 
svojimi nekontrolovanými výbuchmi hnevu. 

 Neskôr sa zoznámil s maliarom Gauginom, s ktorým sa veľmi 
zblížil. Odišli spolu bývať do  blízkosti Marseille. 

 V r. 1888 sa po Vianociach s Gauguinom pohádal, hodil do neho 
fľašu a napadol ho britvou. Gauguin sa vydesil a zutekal. Šialený 
VanGogh si zo zúrivosti odrezal kúsok z vlastného pravého ucha. Zabalil 
ho a ako darček poslal kamarátke do nevestinca. Tá po rozbalení „daru“ 
odpadla. Hneď nato dobrovoľne odišiel do psychiatrickej liečebne v 
Remeši. Pracovníci sa báli, že si Vincent siahne na život a nechali mu 
iba potreby na maľovanie a slamník, na ktorom spával. Po skončení 
liečenia sa odsťahoval do južného Francúzska, kde býval v malej izbičke 
nad kaviarňou. 

 Dňa 27. júla 1890 podnikol vychádzku mimo mesta na pšeničné 
pole, kde sa strelil priamo do hrude.  Po zásahu sa mu podarilo doplaziť  
do svojej izby, kde cez celú noc fajčil svoju obľúbenú fajku. Nad ránom 
ako 37 ročný svojmu zraneniu podľahol. 

 Bol to zvláštny muž, maľovanie sa preňho stalo vášňou, všetkou 
radosťou a napokon ho dohnalo k šialenstvu a samovražde. Slávu a 
uznanie, že patrí medzi najtalentovanejších majstrov maliarskeho 
umenia, získal až po smrti. Počas života predal iba dva obrazy, z toho 
jeden bratovi. Napriek tomu chvíle, ktoré strávil pri plátne so štetcom 
v ruke, ho napĺňali pocitom šťastia a nekonečnej radosti. 

 

 Vincentova izba v Arles, 1888                      Hviezdna noc, 1889 
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S touto omaľovánkou sa môžete pokúsiť byť na chvíľku VanGoghom 
ajvy. 

 

.  

Janka Štefančíková, 9. B 
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1. Silentnight, holynight,  

alliscalm, allisbright 

roundyonvirgin 

mother and child.  

Holy infant, so tender and mild,  

sleep in heavenlypeace,  

sleep in heavenlypeace.  

 

2.     Silentnight, holynight,  

shepherdsquakeatthesight;  

glories stream fromheavenafar,  

heavenlyhostssingAlleluia!  

ChristtheSaviorisborn,  

ChristtheSaviorisborn!  

 

3.   Silentnight, holynight,  

SonofGod, love'spurelight;  

radiantbeamsfromthyholy face                         

withthedawnofredeeminggrace,  

Jesus, Lord, atthybirth,  

Jesus, Lord, atthybirth.  

 

1Stille Nacht, heiligeNacht! 

Allesschläft, einsamwacht 

nur das trautehochheiligePaar. 

Holder Knabe in lokigenHaar. 

schlaf in himmlischerRuh, 

schlaf in himmlischerRuh! 

StilleNacht, heiligeNacht! 

Hirtenestkundgemacht,durch der 

Engel Halleluja, 

tonteslaut von fern und nah.Christ 

der Retterist da!Christ der Retterist 

da! 

 

StilleNacht, heiligeNacht! 

GottesSohn, o ielacht, 

liebausdeinemgottlichenMund, 

daunsschlägt die 

rettendeStund.Christ, in 

deinerGeburt. 

Christ, in deinerGeburt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DouceNuit 

 

Doucenuit, Saintenuit 

sur la terre plus aucunbruit 

Lemysterèannoncés´accomplit 

L´enfentsur la pailleendormi 

 

|: C´estl´amourinfini:| 
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Nochedepaz, nochede amor 

Nochedepaz, nochede amor, 

Tododuerme en derredor. 

Entre los astrosqueesparcensuluz 

BellaanunciandoalniñitoJesús 

Brilla la estrelladepaz 
Brilla la estrelladepaz. 

Nochedepaz, nochede amor, 

Tododuerme en derredor 

Sólo velan en la oscuridad 

Los pastoresque en elcampoestán; 

Y la estrelladeBelén 

Y la estrelladeBelén. 

Nochedepaz, nochede amor, 

Tododuerme en derredor; 

sobreelsantoniñoJesús 

Unaestrellaesparcesuluz, 

BrillasobreelRey 
BrillasobreelRey. 

Nochedepaz, nochede amor, 

Tododuerme en derredor 

Fielesvelandoallí en Belén 

Los pastores, la madretambién. 

Y la estrelladepaz 

Y la estrelladepaz. 

 
Тихая ночь, святая ночь, все спят, все мечты,  

Сам только святой человек наблюдает конфиденциальной,  

Охранник ребенок, небесный подарок,  

Золото Младенца Иисуса спать, мечтая, небесный спокойно спать, 

мечтая.  

2 Тихая ночь, святая ночь, ангелы zleteli,  

Первые пастухи принес весть,  

что дает мир сегодня медведя,  

Христос Спаситель здесь, одеяло мира находится здесь.  

3 Тихая ночь, святая ночь, нежная лицо, любовь свечение  

божественно сеет в яслях там,  

Beats час спасти нас  

рождение их Бога, Сына  

Младенца Иисуса, любовь, Бог Сын. 

9 
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Čo nám prinesie Ježiško? 

 
Čo darovať blízkym? To je otázka, ktorú si kladieme hlavne pred Vianocami. 

Čo si priať? Na to,čo si prajú žiaci na našej škole sme sa ich rovno opýtali. 

Vo všetkých ročníkoch boli najčastejšie odpovede: elektronika, 
oblečenie, drogéria, hračky. Teší ma však, ţe sa medzi odpoveďami našli aj 
nemateriálne hodnoty ako lásky, šťastie a zdravie. Niektorí tí, od ktorých by 
sme si mali brať príklad, si neprajú nič pre seba. Oni vedia uprednostniť 

potreby iných pred tými svojimi. 
O tom sú Vianoce. Ak premýšľate 
o tom, čo komu dáte na Vianoce, tak 
choďte za svojimi blíţnymi, darujte im 
objatie a široký úsmev. 

Kamila Csataryová, 9. B 

 

 

58%25%

17%

Šiesty ročník

Elektronika hračky oblečenie

8%

23%

46%

8%

15%

Piaty ročník

elektronika bižutéria

hračky oblečenie

športové potreby

40%

7%20%

13%

20%

Siedmy ročník
Elektronika

hračky

oblečenie

Drogeria

Nematerialne hodnoty

6%

35%

6%

23%

18%

12%

Ôsmy ročník

Elektronika hračky

oblečenie Kvety

Drogeria Nematerialne hodnoty

29%

12%12%

47%

Deviaty ročník

Elektronika oblečenie

Drogeria Nematerialne hodnoty

           10 
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Klebetník 

Bývalý anjelik 

Victoria'sSecretMirandaKerr vymenila  

OrlandaBloom za ešte krajšieho herca 

a to Leonarda DiCapria! Ako to  dievča 

robí? Asi to nikdy nepochopím. 

MileyCyrus si o to asi koledovala! Sympatický 

herec LiamHemsworth to už nevydržal a po 

dvoch rokoch opustil svoju snúbenicu. Dlho neotáľal a 

začal randiť s popovou hviezdou EizouGonzáles. 

Aby ste nepovedali, že všetci sa iba 
rozchádzajú, poteším Vás správou , že 
hviezdy PrettyLittleLiarsKeeganAllen 

a SashaPieterse sa 
pomaly, ale iste 
dávajú dokopy. 
Paparazzi ich totiž 
odfotografovali,  ako 
spolu vymetajú 
večierky. 

 
Vedeli ste, že 

CelesteBuckingha
m a Martin Harich 
to spolu tieţ skúšajú?! Priznali to až teraz, 
teda po troch rokoch. Vraj to začalo ešte 
vtedy, keď  obaja účinkovali  v speváckej 
súťaži Česko- Slovensko hľadá SuperStar. 

 
Dobre. Tak najprv Lady Gaga 

s albumom ARTPOP, a potom BritneySpears 
s albumom BritneyJean. Ale ako to dopadne, 
ak sa tieto dve speváčky spoja? Obe svorne 
tvrdia, že plánujú spoločnú pieseň. Keďže  
obe speváčky sú veľmi extravagantné, ich 
spolupráca bude veľmi zaujímavá. 

Kamila Csataryová, 9. B 

Anekdoty zo školských 11 

http://casprezeny.azet.sk/clanok/105258/ta-sa-nezda-miranda-kerr-vymenila-orlanda-blooma-za-leonarda-dicapria.html
http://prettylittleliarsheaven.tumblr.com/
http://www.koule.cz/cs/interpreti/lady-gaga.shtml
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lavíc 

 
Pani učiteľka: Čo sú to potreby? 

Žiačka: ... Ľudia potrebujú mať svoje potreby. :D :D :D 
 

Paniučiteľka: Ţiaci, keď všetci múdri ľudia odídu, kto tu ostane ? 
Ţiak: Fico. :D :D :D 

 
Pani učiteľka: Z koľkých detí pochádzal M. R. Štefánik, keď bol šiesty v 

poradí a šesť sa ešte narodilo? 
Žiačka : Z 13 detí.  :D :D :D 

 
Žiak: (O učiteľke) Čo by sme sa jej báli, veď ona je jedna a nás je 23 :D 

:D :D 

 

Klaudia Krupková, 9. A 
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