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Retrospektíva školských lavíc 
Deviataci v úlohe rozprávača a sprievodcu svojich školských dní, 

začali spomínať na chvíle, ktoré spoločne prežili počas 

posledných deväť rokov. Ich rozprávanie bolo pretavené do 

predstavení jednotlivých tried, ktoré s deťmi nacvičili pani 

učiteľky a vychovávateľky. Príbehy plné smiechu, radosti a 

detskej úprimnosti. 

  

 

Vážime si minulosť 

ZŠ Kupeckého sa už dlhšiu dobu snaží stať sa školou Jána 

Kupeckého, snáď najvýznamnejšieho barokového maliara zo 

strednej Európy, ktorý pochádza z nášho mesta. Práve tomuto 

Majstrovi bola venovaná výtvarná súťaž, do ktorej sa spoločne 

zapojili deti z našej základnej školy, pezinskej ZUŠ ako i deti zo 

6. ZŠ a MŠ Mladá Boleslav.  

Lúčime sa s 

deviatakmi 

V živote každého človeka je 

okamih, o ktorom je 

presvedčený, že si ho bude 

pamätať celý život. Ak ho s 

vami spoločne prežívajú aj vaši 

najbližší, jeho intenzita 

vnímania sa zvyšuje.  

Učiteľský zbor na ZŠ 

Kupeckého 74 v Pezinku 

zorganizoval 27. júna 2014 v 

priestoroch Kultúrneho centra 

rozlúčkovú akadémiu s 

deviatakmi. 

Včasný príchod je 

výsada kráľov 

Vyššie uvedené poučenie bolo 

v tomto prípade nanajvýš 

aktuálne. Už 10 minút pred 

začiatkom Akadémie 

spoločenská sála praskala vo 

švíkoch. Zaplnené sedadlá, 

rodičia, súrodenci, babky a 

dedkova sediaci i na schodoch. 

Atmosféra nabitá pozitívnou 

energiou. V očiach deviatakov 

sem tam slza, ktorú sa snažili 

dospelácky schovať. Ešte 

posledný nádych a všetko 

mohlo začať. 
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Víťazom jednotlivých kategórií odovzdali ceny pán primátor 

Mesta Pezinok Mgr. Oliver Solga a známy výtvarník a grafik pán 

Igor Piačka. 

 

A bol to naozaj koniec? 

Určite nie. Nasledovalo vyhodnotenie žiakov, ktorí v školskom 

roku 2013/2014 dosiahli vynikajúce výsledky alebo svojim 

správaním sa boli vzorom aj pre iných. Ceny v jednotlivých 

kategóriách odovzdala riaditeľka ZŠ Mgr. Katarína Volanková 

a zástupca primátora Mesta Pezinok Ing. Miloš Andel. 

Spoločná pieseň všetkých účinkujúcich Cesta od kapely Kryštof 

bola symbolickou bodkou za nádhernými chvíľami, ktoré sme 

spoločne v ten večer prežili.  

 

   Ocenení žiaci 

za výborné 

výsledky, reprezentáciu školy a dosiahnuté 

výsledky na rôznych súťažiach  

1. stupeň: Jozef Kyčina 

2. stupeň: Matej Guľas 

 

si v 

tomto školskom roku vybojovalo družstvo 

chlapcov, ktorí sa stali majstrami Slovenska v 

orientačnom behu  

Medard Féder, Andrej Dubovský, 

Juraj Šiandor a Andrej Heriban. 

za to, že nemyslia 

len na seba, ale svoje dobré srdiečko otvorili počas 

Vianočných trhov pri zbierke pre OZ Plamienok, 

ktorému sme odovzdali sumu 2222,-€.  

Zuzka Kadárová, Hanka Kadárová 

a Romanka Mácsová 

 

Slovo na záver  

Pyšní rodičia, šťastné deti,         

spokojný učiteľský zbor a 

deviataci, ktorí vyzerali tak 

dospelo.  

Všetkým, kto sa podieľali na 

organizácii Akadémie patrí veľká 

vďaka. 

No a našim deviatakom držíme 

palce na ich ďalšej ceste pri 

dobývaní hviezd. 

  

 


