
OLYMPIÁDA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY 
 

Žiačky a žiaci, ktorí majú pozitívny vzťah k svojmu materinskému jazyku, sa 28. 

októbra 2014 zúčastnili školského kola Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. 

Olympiádu organizačne pripravili vyučujúce SJL Mgr. Jana Paľová a Mgr. Oľga Perecárová. 

Súťaž sa skladala z troch častí. V prvej časti súťažiaci riešili test, ktorý obsahoval úlohy 

zamerané predovšetkým na čítanie s porozumením, ale prevetral aj vedomosti žiakov 

z fonetiky, lexikológie, morfológie a syntaxe. Najviac bodov za prácu s textom a vedomosti 

z jazyka i literatúry získali: Barbora Gdovinová (VIII. A), Melánia Marasová (VIII. A), Richard 

Čirč (VIII. B) a Diana Jurčenková (IX. B). 

V druhej časti súťaže mali žiaci možnosť prejaviť svoje tvorivé schopnosti. Ich úlohou 

bolo transformovať publicistický text na plagát o ústnej hygiene, ktorý by propagoval 

pravidelnú starostlivosť o chrup. Porota hodnotila nielen jazykovú stránku plagátov, ale aj 

dodržanie témy, žánru, výstižnosť a originálnosť. Vytvorené plagáty boli nápadité, zaujímavé,  

originálne a určite by sa za ne nemuseli hanbiť ani kreatívci z reklamných agentúr. 

Najoriginálnejšie plagáty vytvorili: Anita Brillová (VIII. B), Patrícia Minichová (IX. A) 

a Alexandra Javorská (IX. D). 

Tretia časť Olympiády zo SJL bola najnáročnejšia. Úlohou súťažiacich bolo vytvoriť 

a predniesť diskusný príspevok na tému Prečo nebrať drogy. Dôležité bolo dodržať tému 

a sústrediť sa hlavne na prednes a využitie prozodických a mimojazykových prostriedkov. Pri 

prednese niekedy zaúradovala aj tréma, ale celkovo možno hodnotiť ústne prejavy žiakov 

pozitívne. Svojím prednesom porotu najviac zaujali: Anita Brillová (VIII. B), Patrícia 

Minichová (IX. A) a Diana Berezná (IX. C). 

A kto napokon zvíťazil? Určite všetci, ktorí mali odvahu a Olympiády zo SJL sa zúčastnili. 

Výkony najlepších žiakov boli vyrovnané a o umiestnení na prvých priečkach nakoniec 

rozhodli detaily. Po zrátaní bodov za jednotlivé časti súťaže bolo výsledné poradie takéto: 

1. miesto: Patrícia Minichová (IX. A) 

2. miesto: Lucia Ivanová (IX. C) 

3. miesto: Eva Fuchsová (IX. C) 

Všetkým blahoželáme a víťazke Patrícii Minichovej želáme veľa úspechov v obvodnom 

kole Olympiády zo SJL. 


