
Mnohým žiakom sa program akadémie veľmi páčil. O tom hovoria ich 

postrehy a vyznania. Skúste si ich prečítať: 
 

Rebeka, Marco, Sára, Aďka, Klárka – výborne tancovali druháčky, tie dievčatá a Gabko sa nám páčili 

Oľko, Dada, Nikolas, Marek, Martin – dobre sme sa pobavili na Španielskej čižme, tí dvaja deviataci to 

super zahrali, výborné  to bolo nakoniec spojené piesňou a dlhým potleskom divákov 

Marek, Veronka, Miško, Jakub, Zuzka – nám sa páčili  ruské a anglické piesne spolu s divadielkom 

Naša škola a  Popoluškou, bola to celkom sranda najmä pesnička Slovesá a Peťo k tomu ako herec 

Sabinka, Pavlinka, Dávid, Marek, Saška, Mirka, Katka – veľmi pekne tancovali dievčatá country tanec 

a záver sa nám najviac páčil, lebo sme všetci ako o život spievali pieseň o priateľstve, boli sme ako 

jedna rodina a ten potlesk ku koncu bol najlepší, boli sme pyšní, že vystupujeme na akadémii 

Slová deviatakov nakoniec: 
Barbara Mikulková, IX.B  

Bol to pekný zážitok – či už zo strany hercov, alebo divákov. Určite sme sa všetci zabavili. Bola to 

drina pripraviť všetko dokonale. Obdivujem učiteľov, že to tak zvládli. Niekedy ale treba dokopať 

žiakov k činu, aby všetko dobre zvládli. Nakoniec sme sa všetci dobre bavili. Zopakovala by som si to. 

Michal Šidlo, IX.B 

Bolo to perfektné, vynikajúce, no proste bomba. Všetci sme sa stretli a podali top výkon. Všetci boli 

veľmi snaživí, chodili na skúšky a s napätím čakali na predstavenie. Bol som dojatý, pre mňa to bola 

nádhera. AJ vtedy, keď som vyšiel hore po schodoch do podkrovia. Pani učiteľka Fraňová sa 

prekonala. Nikdy som nič také nevidel. Boli to postavičky z papiera. 

Marek Bobuľa, IX.A 

Podľa mňa akadémia bola super. Škoda, že nebýva  častejšie, napríklad každých päť rokov. Najviac sa 

mi páčilo predstavenie Španielska čižma, Super škola a najmä pieseň Slovesá. Žiakom, ktorí sa 

podieľali na slávnostnej akadémii patrí veľká vďaka. Určite sa s tým veľmi natrápili, strávili nad 

textami veľa času. Páčila sa mi aj výstava v podkroví, najmä historická časť,  do ktorej som prispel aj 

ja. 

Renáta Najšlová, IX.A 

Celá akadémia bola veľmi vydarená a zábavná. Bola to moja úplne prvá akadémia, ktorú som videla. 

Mrzí ma, že ako deviatačka už akadémiu neuvidím. Som presvedčená, že akadémia by mala byť každý 

rok. Taktiež ma zaujala veľmi podarená výstava v kine. Celkovo sa mi to všetko veľmi páčilo a bola by 

škoda, keby ďalšia akadémia bola až za päť  - desať rokov. 

Katarína Majtáňová, IX.B  

Myslím, že akadémia bola dobrá udalosť a pre nás –ktorí sme tam hrali  - aj dobrá skúsenosť. Museli 

sme síce chodiť na skúšky, ale stálo to zato. Aj učitelia boli na nás hrdí, keď sme spievali záverečnú    



pieseň  Priateľstvo chráň si, chráň – to bol vážne dobrý pocit. 

 

Ema Holková, IX.A 

Z našej akadémie som mala veľmi  priaznivé pocity. Program v kine bol – podľa mňa – veľmi pekne 

pripravený. Ocenili ho hostia i rodičia, veď kino bolo plné až na prasknutie.  Vo vestibule kina boli 

vystavené žiacke práce na zakúpenie a pamiatku z akadémie. Myslím, že boli naozaj pekné. 

Z akadémie sa mi tiež páčila výzdoba školy, na ktorej sme sa  podieľali aj my z IX.A triedy. Najlepšie 

však z akadémie bolo, že sme mohli po škole sprevádzať pozvaných hostí a rodičov. Veľmi sa mi to 

páčilo a akadémia by mohla byť aj častejšie.                        

Peter Urík, IX.B 

Predstavenie mňa osobne veľmi nadchlo. Bolo to milé a vtipné. Samotný nácvik priniesol nejaké tie 

starosti, ale aj veľa zábavy. Pri premiére finálneho diela som sedel v hľadisku a všetci boli nadchnutí 

okrem pár kritikov. Prvák, ktorý hral Malého princa – no ten bol skvelý napriek všetkým textom, ktoré 

sa mal naučiť. Každé predstavenie bolo dobré, niektoré trochu lepšie. 

Timea Luscoňová, IX.B 

Slávnostná akadémia a celá oslava 55. výročia založenia našej školy na každého pôsobila tak úžasne. 

Každý žiaril šťastím. Prípravy pre učiteľov boli ťažké, bolo to z nich cítiť, na celej škole pôsobil stres, 

aby to dobre dopadlo, keďže 55 rokov má škola len raz. No naša škola má aj múdre a talentované 

deti. Spolu s učiteľmi si nacvičili krásny program. Všetko to rozžiaril Malý princ, ktorý bol úžasný. 

Každému by som TO priala vidieť na vlastné oči. Také veci sa neodmietajú a sú nezabudnuteľné. 

Branislav Jelšovký IX.A 

Myslím, že akadémia bola zaujímavá, páčila sa mi aj výstava v I. budove ZŠ i v kine. To sa páčilo 

i mnohým ľuďom, boli nadšení výstavou i programom. I ja musím poďakovať pani učiteľkám za peknú 

akadémiu, myslím, že tá by mohla byť každých päť rokov. 

Katarína Bartošová IX.A 

Veľmi sa mi akadémia páčila. Bolo to veľmi milé, ako sa všetko nieslo v duchu priateľstva 

a spolupatričnosti. Malý princ tomu dal kus poézie, bol zlatý a obdivujem ho, že sa to dokázal tak 

naučiť, no aj iní, čo denne cvičili. Bol to pre všetkých príjemný zážitok. 

Júlia Adamčíková IX.A 

Podľa mňa celá akadémia vyšla parádne –od samého začiatku až po koniec. Super bol Malý princ, 

tance, piesne o škole a v neposlednom rade aj deviatacka Popoluška a Španielska čižma. Akadémia 

mala vysokú návštevnosť a bolo milé aj  od bývalých učiteľov, že si našli na nás čas. Škoda, že takéto 

super predstavenie sme my deviataci zažili len jedenkrát. Už odchádzame tak, ako Malý princ na 

konci predstavenia perfektnej akadémie. Je vidno, že táto ZŠ vychováva a učí deti vo všetkých 

smeroch. Za to patrí učiteľom jedno veľké Ď A K U J E M E! 

 


