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ANKETA NA TÉMU: 

„Čo by ste zmenili v škole, ak by ste boli riaditeľom ?“ 

Do ankety sa zapojili moji spolužiaci a spolužiačky z prvých a druhých ročníkov. Odpovede boli 

„každopádne“ veľmi zaujímavé a nie všetky zverejniteľné. Za všetky vyberám tie najzaujímavejšie 

z každej triedy, keďže autori výrokov nechceli byť menovaní. 

Trieda 2. ZA B 

 Vymenila by som lavice 

 Zrušila by som matiku 

 Zrušila by som nulté hodiny 

Trieda 2.ZA A 

 Zrušila by som voľné hodiny  

 Posunula by som začiatok vyučovania na 8.00 

 Vymenila by som vrátničku za krajšiu (teda, 

teda, niekto si to riadne zavaril)

Trieda 1. ZA B 

 Dala by som namontovať televízor 

do klubovne (dobrý nápad) 

 Dal by som postaviť telocvičňu vedľa 

školy 

Trieda 1.ZA A 

 Kubo by mal mať prísnejšie hodiny TV 

 Dala by som postaviť jedáleň 

 Zriadila by som samostatné WC (ale, veď 

jedno máme) 

Pevne dúfam, že tieto názory si prečíta aj vedenie našej školy a možno, niektoré z nich aj pán riaditeľ 

zrealizuje. (Tá telka nie je zlý nápad.) 

- Marek - 

VIANOČNÁ AKADÉMIA 

     Tak ako každý rok, tak aj v tom 

to roku sa v našej skole konala 

vianočná akadémia. Uskutočnila sa 

v priestoroch Združenej školy 

v Poprade v posledný deň pred 

vianočnými prázdninami. Jadrom 

programu boli scénky, ktoré nacvičila žiaci našej školy 

s pomocou triednych profesorov. Scénky boli naozaj rôznorodé, ale všetky vtipné, 

zábavné a zaujímavé. Prekrásne vianočné koledy nám predviedli prváci, lyžiarsky 

výcvik a rozprávku Snehulienka a sedem trpaslíkov vyrozprávali a názorné predviedli druháci. 

Tancom z muzikálu Pomáda a predstavením príchodu Ježiša na svet zaujali tretiaci. Štvrtáci predviedli 

v scénke z praxe ukážku z bežného školského dňa. Každý, kto sa akadémie zúčastnil, musí 

uznať, že každá jedna scénka malo svoje čaro, čo diváci ocenili potleskom.  

     Čerešničkou na torte celej vianočnej akadémie bolo vyhlásenie výsledkov 

v súťaži vianočná výzdoba okien. Tento rok bola výzdoba naozaj nádherná 

a rozhodovanie muselo byť naozaj ťažké. Výsledky vyhlasovala Katka a na 

veľké potešenie, 2. ZAA, získala prvé miesto vo výzdobe učebne fyziky 

a chémie. Druhé miesto obsadila 2. ZAB za výzdobu svojej triedy. Snaha 

žiakov bola ocenená baličkami so sladkosťami. Tohtoročný program bol 

zaujímavý a bohatý, dúfame, že sa máme na čo tešiť aj v roku budúcom. 

- AnonIm - 


