
Povedz si svoj názor 

Každoročne naše profesorky slovenského jazyka pripravujú súťažný kvíz „Povedz si svoj 

názor.“ Tento rok sa súťažilo na témy čitateľská a finančná gramotnosť. 

Dobré čitateľské zručnosti vytvárajú predpoklad pre zvládnutie ostatných vyučovacích 

predmetov. Čitateľská gramotnosť je spôsobilosť vnímať písaný text, čítať, rozumieť jeho 

obsahu, zaujať k nemu postoj, vyhľadať si potrebné informácie a využiť podstatu daných 

vecí. Finančná gramotnosť sú znalosti, ktoré človeku umožňujú porozumieť financiám 

a správne s nimi nakladať. 

Dňa 7.11.2016 sme sa zišli trojčlenné družstvá zo všetkých ročníkov, aby sme si overili naše 

vedomosti a zručnosti. Témy sú naozaj aktuálne, o čom svedčí aj fakt, že samotný pán 

minister školstva vyhlásil tento rok za rok čitateľskej gramotnosti a poukázal na problém 

dnešnej doby, ktorý spočíva v tom, že naša mládež sa čoraz viac venuje internetu. Deti už 

nesiahajú po knihách, čo sa prejavuje ako neschopnosť rozumieť písanému textu. 

V prvej časti súťaže sme dostali za úlohu napísať obsah prečítaných článkov a povedať si svoj 

názor. Témy článkov sa týkali globálneho ochladzovania, zosuvov pôdy a chorôb 

prenášaných vzduchom. Názory jednotlivých tímov boli rôzne, ale zaujímavé. 

Druhá časť súťaže sa niesla v duchu finančnej gramotnosti. Dostali sme úlohy, riešiť rodinné 

rozpočty v rôznych vymyslených rodinách s inými príjmami. Museli sme riešiť situácie, kde 

a ako ušetriť. Takmer nikto z nás nechcel šetriť na paušáloch v mobile, na pohonných 

hmotách v autách. Bolo to zaujímavé. V ďalšej časti sme sa potrápili s cudzími slovami 

z oblasti financií. 

Poslednou úlohou bolo napísať krátky vymyslený príbeh, kde sme si precvičili vlastnú tvorbu, 

pravopis a kreativitu. Naše profesorky vyhodnotili každú časť a vyhlásili víťazov. 

Boli vytvorené dve vekové kategórie: v jednej súťažili žiaci prvého a druhého ročníka 

a v druhej tretiaci s maturantmi. Tu sú víťazi jednotlivých vekových kategórií: 

Prváci-druháci: 

I. A – Filip Görner, Alexander Jacso, Ondrej Mačuda 

Tretiaci-maturanti: 

IV. S – Michal Mojžiš, Dávid Sabó, Richard Stremi 

Víťazi si odniesli sladkú odmenu a zároveň im gratulujeme. Poďakovanie patrí aj ostatným 

súťažiacim, ktorí nesklamali, ako aj pani profesorkám, ktoré pre nás každoročne túto súťaž 

pripravujú. Tešíme sa opäť o rok. 

Lenka Gaberová, III.A 


