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AIDS – strašidelné slovo, 

ktoré pozná celý svet 

a ktorého obeťami sa už 

stali starí, mladí, ba i deti. 

 Preto je boju proti tejto 

hroznej chorobe venovaný aj 

prvý decembrový deň. V našej 

škole mu bol venovaný celý 

týždeň, keď p.uč. Chmeľová  

zorganizovala deviatakom 

rôzne besedy, prednášky 

a diskusie na túto tému. 

Cieľom prednášok bolo, aby si 

žiaci uvedomili skutočnú 

hrozbu tohto ochorenia a aby 

si chránili a vážili svoje telo. 

Na výchove umením zase pod 

dozorom p.uč. Laštíkovej 

a Jurigovej   kreslili na túto 

tému  rôzne plagáty. Cez 

prestávky rozdávali členky 

školského parlamentu malé 

červené stužky všetkým 

žiakom, ktorým táto choroba 

nie je ľahostajná. Napokon sa 

zúčastnili súťaže živej 

červenej stužky, ktorú   

vytvorili pred areálom školy 

oblečením sa do červenej 

farby.  Pózovali   statočne   aj  

 

napriek tomu, že ručička na teplomeri bola  

pod bodom mrazu. Červená farba  symbolizuje 

farbu najdôležitejšej tekutiny v ľudskom tele 

– krv.                              (pokrač. na str. 2) 

Srdiečka plné stužiek    



OBSAH 

Okom riaditeľa .............  3 

Exkurzia .......................... 4 

Naši projektanti   .......... 6 

Najkrajšie  vianočné 

dvere................................  8 

Súťažíme ...........................9 

Vlastná  tvorba.............. 10 

Vianočná akadémia.......  12 

Vianočné trhy ............... 14 

Hudba ..............................16 

Zábava............................. 17 

Odkazovka  ..................  18 

Talentárium................... 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Šk. rok 2014/2015,č.2                        Do pohody-  Úvodom                                   strana 2 

Čaute, Pohoďáci!  
Čas vianočný je pomaly za nami, nové svetre sa 
stihli už zašpiniť od paradajkovej omáčky zo 
školskej jedálne, nové mobily už majú uložené 
najdôležitejšie „wifiny“, nové knihy sú už sčasti 
prečítané a my sa pomaly, ale isto dostávame 
do víru všedných školských dní.  
Preto si poďme spolu ešte raz pospomínať na 
najkrajšie sviatky v roku, ale aj na množstvo 
iných udalostí, ktoré sú síce už za nami, ale na 
ktoré budeme dlho spomínať.  
Takže, hor sa do čítania!  
Váš kapitán „Pohoďák“                            Matúš  
 

Terezka, členka školského 
parlamentu, pripína prvú stužku 

    (andrea)   

Na nástenkách chodieb si žiaci mohli 
prečítať o tejto téme viac 

Vírus HIV, ktorý je nositeľom choroby  
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Tak – a máme po sviatkoch. Vianoce sú 
preč, silvestrovské oslavy už ani nevieme, 
že boli a prázdniny odišli  spolu so snehom. 
A do toho jedno ráno – ešte neprebudený 
pijem čaj a moderátor v rádiu zahlási: 
„Dnes je najdepresívnejší deň v roku.“ Hm. 
Žeby? Vzhľadom k vyššie spomenutým uda-
lostiam by na tom aj niečo mohlo byť. A do 
toho ešte takáto „dolniacka“ zima. Bez sne-
hu, hmly po celý deň a slnko aby človek hľa-
dal teleskopom pána Murína z Lesnej. Nap-
riek tomu veríme, že ešte príde zima ako sa 
na Oravu patrí a na svoje si prídu nielen ôs-
maci a siedmaci na lyžiaraku, ale aj my os-
tatní. Predsa len – k zime patrí sneh ako 
k letu voda (a seno ). A keď to náhodou 
tento rok zase nevyjde, budeme optimisti 
a dúfať, že nabudúce to už bude lepšie.   
Pre niekoho môže ten najdepresívnejší deň 
ešte len prísť – áno, je polrok, zaokrúhľujú 
sa známky a rozdávajú polročné vysved-
čenia. Pri pohľade na výsledok svojej pol-
ročnej roboty niektorí jedinci naozaj môžu 
chytiť depku. 
   Počasie ešte ovplyvniť nevieme, ale svoj 
prístup k učeniu áno. Všetkým želám, aby 
sme si na konci roku v júni mohli povedať, 
že ten najdepresívnejší deň bol naozaj už 
v januári. 
P.S. NDD bol v pondelok  19. 1.    

 

Raz, dva tri, dva, dva, tri, ozý-
valo sa v jedno decembrové piat-

kové poobedie na strednej chod-

be novej školskej budovy.  A do 

týchto pokynov vyhrával známy 

viedenský valčík.  

Znie to neuveriteľne, ale naši de-

viataci a ôsmaci sa rozhodli vyme-

niť modernú hudbu za klasickú. 

Prečo? Chystá sa PRVÝ ŠKOLSKÝ 

PLES, ktorý sa uskutoční už o me-

siac, a my sme nechceli nechať nič 

na náhodu. A tak si v rytme valčíka 

v, občas kŕčovitom, zovretí 

tanečného partnera všetci svorne 

opakovali: raz, dva, tri, dva, dva, 
tri....                                                              

 (matúš) 

Najdepresívnejší 
deň... 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

Šk. rok 2014/2015,č.2                Do pohody- Exkurzia                                            strana 4 

Občianska náuka je predmet, 

v ktorom  sa okrem iného 

dozvieme viac o našom štáte, 

politickom zriadení i občanovi 

všeobecne.  

Všetci dobre vieme, že lepšie je 

raz vidieť ako trikrát počuť. 

Presvedčili sme sa aj my, keď 

nám   p.uč. Čičová zorganizovala 

28.novembra 2014 exkurziu do 

Národnej rady Slovenskej repub-

liky, čiže návštevu parlamentu.  

Vyrazili sme skoro ráno 

a Bratislava nás privítala o 9 

hodine. V budove parlamentu nás 

privítal pracovník úradu NR SR, 

ktorý nám poskytol odborný 

výklad a sprevádzal nás 

priestormi NR. Vo vstupnom ves-

tibule – Hurbanovej sieni, sme si 

obzreli bustu J. M. Hurbana, 

sprievodca nás oboznámil s 

historickými dokumentmi, insíg-

niami Slovenskej republiky a 

dozvedeli sa mnohé zaujímavosti. 

Prezreli si štátne symboly - prvú i 

súčasnú zástavu Slovenskej 

republiky, štátne symboly – 

štátny znak, pečate, kópiu Ústavy 

SR, ako i kópie zmlúv o pristúpení 

SR do EÚ a NATO. Po červenom 

koberci sme potom vystúpili na 

balkón rokovacej sály, odkiaľ sme 

mali možnosť pozorovať prácu 

poslancov   nášho zákonodarného  

zboru. V čase exkurzie    sa konala    schô-

dza parlamentu.    Poloprázdna  rokovacia 

sála nám umožnila na chvíľu naživo zakúsiť 

atmosféru, ktorú len tušíme doma pri 

obrazovkách a vidieť naživo politikov pri ich 

práci. Prekvapilo nás však to, že rečniacich 

politikov sme počúvali asi iba my .   

 

 

Rokovacia sála 

Pred budovou Národnej rady SR 
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Ďalšou zastávkou bola návšteva 

budovy Slovenskej televízie, 

ktorá bola dlho so svojimi 28 

poschodiami najvyššou budovou 

v Československej republike.   

Sprievodkyňa nás previedla 

rôznymi štúdiami a nechala nás 

nahliadnuť do sveta výroby 

televíznych programov a relá-

cií. Tak sme si, aspoň 

symbolicky, zahrali 5 proti 5, či 

prečítali obedňajšie správy. 

Navštívili sme aj sklad filmo-

vých a divadelných kostýmov, 

ktorých sa tam nachádzalo vyše 

6 tisíc! Poprechádzali sme sa po 

pódiu, po ktorom sa prechádzali 

aj prvé „superstar“ a iné 

talenty z rôznych reality šou, 

ktorým priestory prenajala 

práve Slovenská televízia. 

Niektorí z nás si sami vyskúšali 

svojich 5minút slávy.  

Domov sme odchádzali príjemne 

unavení a plní nezabudnuteľných 

zážitkov.    

                                      (lucia) 

 

   

Orientálne brnenie a prilba  

V štúdiu „5 proti 5“ 

A užili sme si aj 5minút slávy  
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Chlapci 9. ročníka zastávali úlohu 

budúcich projektantov. Na hodine Svet 

práce v skupinkách zhotovovali makety 

rodinných domov a zamerali sa aj na 

úpravu jeho okolia. Počas dvoch hodín 

svedomitým prístupom dokázali úlohu 

dokonale splniť. Pri tvorbe architekto-  
 

nických diel sa riadili komplexnými 

stavebnými pokynmi. Exteriér RD 

dodával tú pravú podobu. Nechýbala 

výsadba živého plota, umiestnenie 

jazierka, skalky, altánky a prístupo-

vé chodníky, ktoré sú ich súčasťou. 

Originalitu mladých architektov 

a stabárov môžete posúdiť sami. 

(p.uč. Chmeľová) 

 

 

Andrej Bukna, Kristián Kolenčík,9.B.  
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Erik Dibdiak, Aďo Majchrák,9.B 

Lukáš Smolka, 9.B 

Anton Brisuda, 9.D 

Pavol  Janoťák, 9.C 

Jozef Plaskúr, Marek Koleň, 9. A) 

Matúš Vojtaššák, 9.A 
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... je vyhodnotená! 

Hodnotili žiaci z prvého 

stupňa a učitelia výchov.                   

Tu sú víťazi:                            

5. ročník – 5.C 

6. ročník – 6. B 

7. ročník – 7. C 

8. ročník – 8. B 

9. ročník – 9. B 

BLAHOŽELÁME! 

 

MERRY  CHRISTMAS  sa 

ozývalo  v posledný decembrový 

týždeň z jazykovej miestnosti. 

Práve ju totiž navštívil Svätý 

Mikuláš a bol zvedavý, či mu  

trieda  5.A zaspieva aj niečo 

v anglickom jazyku. Zvládli to 

výborne, za čo dostali sladkú 

odmenu a od p.uč. Murínovej 

pochvalu.  
O netradičný vianočný stromček sa postarala 

Anežka Brišová 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠACH - OKRES 

Matej Sivčák, 8.B -2.m 

Miloš Večerek, 8.D -3.m 

Zuzana Godišová, 7.A -1.m 

Ivana Vojtaššáková, 6.B -2.m 

Kristína Ľubová, 8.B -3.m 

(pripravoval p.uč. Kocúr) 
BEDMINTON- KRAJ               

Martin Boškaj, Matúš Kuhejda, Táňa 

Smolárová, 9.D,   Milka   Michlíková, 

9.B -  2.miesto                      

(pripravoval p.uč. Madleňák) 
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BASKETBAL - OKRES 

Zákamenné -2.m 

(pripravoval p.uč. Kocúr) 
FLORBAL – ML. ŽIACI-OKRES 

Zákamenné - Novoť - 9:8 

Zákamenné - Krušetnica - 14:5 

(pripravoval p.uč. Kocúr) 
OLYMPIÁDA ZO SJ- OKRES 

Zuzana Dendysová, 9.B-6.m 

(pripravovala p.uč. Vojtaššáková) 
BASKETBAL-VIANOČNÝ TURNAJ 

Zákamenné - Lokca - 30:19 

(pripravoval p.uč. Kocúr) 
VIANOČNÝ ŠACHOVÝ TURNAJ 

Zuzana Godišová -1.m 

Kristína Ľubová -2.m 

Patrícia Brisudová -3.m 

Adam Šustek -2.m 

Matej Sivčák -3.m 

Jozef Turoň -9.m 

(pripravoval p.uč. Kocúr) 
 

Áno, vieme sa prežehnať aj po anglicky   

(simonka) 
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Láska,                                    

to je ten krásny cit, 

ktorý nám žiari z očí, 

keď som ťa prvýkrát 

videla 

hneď som sa ti do nich 

zahľadela. 

 

Bola to obyčajná nedeľa 

no ja som ju zase zažiť 

chcela 

chcela som ťa znova 

vidieť, 

a do tých krásnych očí 

hľadieť. 

 

Chcela som ťa znova 

vidieť, 

aby mohla iskra 

preskočiť opäť. 

Chcela som to cítiť zas, 

no ty stratil si sa ako 

cez deň nočný jas. 

Už je to celé preč, 

no moja láska k tebe ma 

sprevádza dodnes.        

(Barbora Garajová, 8.A) 

 

LÁSKA 

Keď ráno otvoríš oči,  

a tvoja myseľ stále niekde 

bočí. 

Keď všade jeho tvár vidíš,  

po jeho prítomnosti túžiš.  

To je láska. 

Keď nedá sa ti večer 

spávať, 

a ráno nemôžeš vstať.  

Keď nechutí ti jesť,  

len o ňom sa rozprávať sa 

chceš.  

To je láska. 

Keď deň zdá sa ti krásny,  

aj keď vonku búrka hrozí.  

Keď blesky rozjasnia celé 

nebo,  

a ty v srdci cítiš teplo.  

To je láska. 

(Ďurčáková Michaela, 8.A) 
 

Láska 

Hnedé oči, sťa oriešky 

čo v ruke nosím, 

hlas tvrdý ako skala 

ma o niečo prosí. 

Ruky hebké viac než 

vánok jarný, 

pery sladšie ako kvety, 

ktoré pre mňa nosí. 

Vlasy vo vánku len tak 

povievajú, 

viac než hudobníci na 

husliach hrajú. 

Srdce sa mi rozbije, 

keď okolo mňa ide 

a láska ma vďaka nemu 

v srdci hreje. 

(Lucia Šuhajová, 8.A) 
 

Na hodine literatúry 
v ôsmom ročníku tvo-
rili pod dozorom 
p.uč. Laštíkovej žiaci 
básne k tematickému 
celku Ľúbostná 
poézia.  

Deviataci zase mali za 
úlohu pretransformo-
vať  historický román 
o Tróji na epickú báseň. 

SPLNENÝ SEN 

Bol raz jeden sedemročný chlapec          

a veľké sny on mal.                                

Keď dospelým mužom  bol, 

obchodníkom a neskôr bankárom sa 

stal,                                                  

keď už peňazí veľa si nazbieral,         

svoj najväčší sen  zrealizoval.                  

Vykopať Tróju sám nezvládal,              

preto sto robotníkov zamestnal. 

 Keď sa mu Tróju podarilo vykopať, 

bežal svoju milovanú  šperkami 

obdarovať. 

A napokon, keď vyčerpaný veľmi bol, 

zomrieť v Pompejach sa rozhodol.    

Odpočíva jak hrdina  v Aténach,      

jeho legenda však žije doteraz.   

                                                    

(Andrej Dumo Sivčák, Marek Koleň,9.A) 
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TRÓJSKY SEN 

Bol deň plný horúčavy                       

a Schliemann  sníval                                      

svoj Sen o Tróji.                                  

Nikto okrem Sofie neveril v jeho plán.           

On rozhodol sa ho uskutočniť sám.               

Vtom piesok odhalil obrovský dar:             

našiel bránu                                    

a Priamov poklad tam.                           

Sofia preľstila robotníkov slovami,                 

že je dnes piatok,                             

práca nech ich netrápi.                                     

Schliemann držal v rukách celý svet,           

našiel, čo hľadal,                                

krajšej veci preňho niet.                                               

Naozaj našiel darov veľa,                                 

so Sofiou ich spisovali do večera.         

Napokon si na seba Sofia šperky dala        

a na Schliemanna sa zrazu                   

Helena pozerala.                                

Blázon a amatér                                   

našiel svoj sen,                                   

pretože naň myslel deň čo deň.                                   

(Mária Mlichová, Matej Prokop, 9.C) 

OBJAVENÁ                          

Heinrich v noci pokojne spal,       

ráno zistil, že životný sen mal.     

Sen jeho Tróju objaviť bol.                            

No pripravený splniť ho               

ešte nebol.                                        

V Amerike šťastie skúšal              

a nikdy sa nevzdal.                        

Popri práci ženu krásnu našiel 

a s ňou Tróju hľadať išiel.              

Práca na sne dlho trvala ,                 

ale výnos neprinášala.                       

Po nejakom čase však múr vykopal 

a so Sofiou od radosti tancoval.   

Šperky, zlato, drahé kamene, 

konečne sa skončilo jeho snenie. 

(Marika Balúnová, Matúš Michlík,  

9.A)   

         

SEN                                     

Chudák Schliemann nič nemal, 

predsa sa on radoval.                      

Za mlada mal krásny sen,         

trojský poklad nájsť veľmi chcel. 

Neodolal žiadnej knihe,                 

bol  plný fantázie.                    

Našiel si on múdru devu,          

s ktorou trávil každú chvíľu.  

A potom sa mu splnil sen          

a poklad v Tróji s ňou našiel.      

Múzeu celý poklad daroval,            

celý svet mu ďakoval.                                  

(Pavol Janoťák, Nikolas Kovaľ, 9.C)  



Ďakujeme PRVOSIENKAM a  p.uč. 

Demkovej, Dievčatám – speváčkam 

so školského speváckeho zboru, 

ktorých pripravovala p. uč. 

Laštíková, p.uč.Kľačanskej 

a tanečníčkam a všetkým talentom, 

ktorí nám spríjemnili spoločné 

čakanie na Vianoce. A na záver 

nezabúdajte na to, že:                     

„ ...Boh podelil sa s človekom  
o darček menom Láska“. 

                                      (majka) 
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                          Štedrý deň bol   

                            predo dvermi 

                            a  všetci  si 

                             vychutnávali  

                           posledné voľné 

                           dni v škole. Vo 

                           vzduchu pole- 

                           tovala   vôňa  

                             mandariniek, 

                           ktorými  sme 

                           boli všetci 

dokonale zásobovaní  a v laviciach bolo 

vidieť deti pochutnávať si na 

medovníčkoch.       

K týmto sviatočným chvíľam 

neodmysliteľne patrila aj vianočná 

akadémia, ktorú pre nás aj tentokrát  

pripravili šikovné deti z našej školy spolu 

s ich p.učiteľkami.  Akadémia sa niesla 

v duchu knihy básní Daniela Heviera  

Vianočná pošta a pod režisérskou 

taktovkou  p.uč. Demkovej. PRVO-

SIENKY nás potešili  skvelým výkonom 

a prinútili nás zamyslieť sa nad pravými 

hodnotami v živote. Ženieme sa za 

pominuteľnými hmotnými vecami a 

zabúdame na lásku, úctu, porozumenie a 

úsmev, ktorý môžeme venovať každému a 

v každej chvíli.  Väčšie aj menšie 

tanečníčky nám ukázali najnovšie 

choreografie na vianočné piesne a  

školský spevokol zaspieval pár  

vianočných songov. Anika Kyrczová 

s Miškou Budzeľovou z 9.B zaspievali 

veľkolepé Hallelujah a Matúš Polťák z 9.C 

dojímavo  zahral na saxofóne Tichú noc.  

 
 

Matúš  Polťák  

Anika Kyrczová, Miška Budzeľová 
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Posledný deň v škole pred vianočnými 

prázdninami sa už tradične premenil na 

deň vianočných trhov. 

 V priestoroch školy sa vznášala vôňa 

vianočného punču, sladkých koláčikov, 

palaciniek, oblátok,  medovníkov a 

kapustnice. Na trhu sa objavilo vyše 100 

druhov ručných výrobkov či dobrôt, ktoré 

veľmi zaujali návštevníkov trhu. 

Návštevníkov bolo neúrekom, pretože prišli 

starí rodičia, rodičia detí, ale nechýbali ani 

bývalí žiaci či učitelia našej školy. Ďakujeme 

p.uč. Chmeľovej, ktorá trhy zorganizovala 

a už teraz sa tešíme na budúci rok! 
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(lucka) 
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Look at what you've done                                                

Stand still, falling away from me 

When it takes so long 

Fire's out, what do you want to be? 

 

Now I'm holding on 

Myself was never enough for me 

Gotta be so strong 

There's a power in what you do 

Now every other day I'll be watching 

you 

 

I'll show you what it feels like 

Now I'm on the outside 

We did everything right 

Now I'm on the outside 

I'll show you what it feels like 

Now I'm on the outside 

We did everything right 

Now I'm on the outside 

 

So, you give me no reason 

For me to stay close to you 

Tell me what lovers do 

How are we still breathing? 

It's never for us to choose 

I'll be the strength in you 

 

Now I'm holding on (I'm holding on) 

Myself was never enough for me 

Gotta be so strong 

There's a power in what you do 

Now every other day I'll be watching 

you 

 

I'll show you what it feels like 

Now I'm on the outside 

We did everything right 

Now I'm on the outside 

I'll show you what it feels like 

Now I'm on the outside 

We did everything right 

Now I'm on the outside 
 

I'll show you what it feels like 

Now I'm on the outside 

Pozri, čo si urobil                                                               

Stojíš pokojne, padáš preč odo mne                                  

Keď to trvá tak dlho                                                             

Oheň zhasol, čo chceš byť? 

 

Držím sa 

Nikdy som pre seba nebola dosť dobrá                               

Musím byť silnejší                                                                  

Tu je sila v tom čo robíš                                                         

Teraz, každý ďalší deň ťa budem sledovať 

                                                                                

 

 

Ukážem ti, aké to je                                                                         

Teraz som vonku                                                          

Všetko sme urobili správne, teraz som vonku        

Ukáž, aké to je teraz som vonku                            

Všetko sme urobili správne, teraz som vonku 

 

 

 

Hoci si mi nedal dôvod                                    

Zostať Tí nablízku                                               

Povedz mi čo robia milenci                              

Ako stále dýchame?                                             

Nikdy sme nemali na výber                                  

Ja budem sila v tebe. 

 

Držím sa (držím sa)                                                 

Nikdy som pre seba nebola dosť dobrá         

Musím byť silnejší                                                

Tu je sila v tom čo robíš,                                         

Teraz, každý ďalší deň ťa budem sledovať 

 

Ukážem ti, aké to je                                                                         

Teraz som vonku                                                          

Všetko sme urobili správne, 

 teraz som vonku        

 Ukáž, aké to je teraz som vonku                            

Všetko sme urobili správne,  

teraz som vonku 
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Učiteľka napísala žiakovi do 

žiackej knižky poznámku: 

- Váš syn nič nevie. 

Otec dopísal: 

- Práve preto ho posielam do 

školy. 

 

Vegetarián leží po úraze v 

nemocnici. Sestrička sa 

ho pýta:  

- Priniesli vám sem kvety 

od vašich priateľov?  

- Áno, ďakujem! Chutili. 

- Zlatko, čo si 

mám zobrať na 

pláž, aby som 

všetkých zaujala? 

- Hmm, skús lyže. 
 

 

Rozprávajú sa facebook, 

google a počítač. 

Facebook hovorí:  

- Ja vyhľadám úplne 

každého. Google hovorí: 

- Ja vyhľadám úplne 

všetko. Počítač ani 

nedohovorí a ozve sa 

kábel: 

- Chlapci, keby som nebol 

ja, tak ste všetci v prdeli. 
 

- Čo toľko kričíte, veď som 

sa toho zuba ešte ani 

nedotkol, - hovorí zubár 

pacientovi.  

- To síce nie, ale stojíte mi 

na nohe!!! 

Rozprávajú sa dvaja 

kamaráti: „Včera som sa 

pohádal s priateľkou, ale 

napokon som mal aj tak ja 

posledné  slovo!“                          

„Áno? A čo si jej povedal?“               

„No tak si to kúp!“  

Jano, ktorý to prehnal 

s alkoholom, sa pýta 

kamaráta: „Nevystrájal som 

včera priveľa?“ „Ale nie, len 

si zobral môjho starého 

ryšavého kocúra, položil si ho 

na vankúš, zdvihol ho do výšky 

a behal si polonahý po ulici 

s krikom: - Pokloňte sa 

leviemu kráľovi!“ 

 Keď Bell vyna-

šiel telefón, mal 

už 3 neprijaté ho-

vory od Chucka 

Norrisa.  

 CH.N. už dávno 

zomrel, ale smrť 

sa mu to bojí po-

vedať.                 

 CH.N bol na de-

tektore lži. Tá 

mašina sa ku všet-

kému priznala!    

 CH.N strčil do 

DVD koliesko sa-

lámy a prehral si 

celú zabíjačku. 
(erika) 



Chcem pozdraviť celú triedu 7.C (Matúško) 

 Lukáško Sochuliak (Vladko) 

Pozdravujem Simonu S., Aďku R., Aďu S. a všetkých parkouristov 

(Kamil) 

Chlapci z 9.B  chlapcov z 9.D a z 9.A (chlapci z 9.B)  

Ahoj, šunka (A. Úradnik) 

Georgo, pozdravuje ťa Alena (Alena) 

Adrián V., neber už tie perá! (8.B) 

 Andreja z 9.D (anonym) 

Soňa z 8.C si vybavuje predčasný dôchodok (8.C) 

Pozdravujem Vilmu a Bertu (vaše korky) 

Pozdravujem Karolka a Bucka (Nikolas) 

Pozdravujem Ferka B., si super (anonym) 

Zdravím Exibita z 9.D  PS: Vytúnuj mi fáro (Filip M.) 

Pozdravujem Korbu z 9.A (anonym) 

Pozdravujem Damuška z 9.A (anonym) 

Pozdravujem Majku, Evku K., Evku M. a Aďku (vaša Mima) 

Pozdravujem Mimu, Majku, Evku a Aďku (vaša Evka K.) 

Najviac ľúbim Rebečku a Simonku (anonym) 

Pozdravujeme DISKO...(vaša Miška a Tinka) 

Pozdravujeme  p.uč Blažku ( 9.B) 

Pozdravujem Tomáška Sivčáka (xx)  

Pozdravujem Natáliu Kuchťákovú (Vojtech) 

Pozdravujem Aďušku Račákovú (Andrej Oselo a Tadeáško Urbánik) 

Pozdravujem Adriánku Kuchťákovú (Samo Chromek)                      

Ďakujem mojim deviatakom, že „ma vždy po hodine pozbierajú 

a prenesú“ do druhej triedy.                                                                    

P.S Odvďačím sa (p.uč. Madleňáková)                                            

Pozdravujem svojich  95 deviatakov a ďakujem, že si začali DOMÁCE 

úlohy písať konečne doma  (p.uč. Vojtaššáková)                                                                                                                        
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(aďa) 
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 Gymnastike sa venuje od prvej triedy... 

takže to je necelých osem rokov. 

 Náhodne ju objavila učiteľka telesnej 

výchovy v prvej triede a posunula ma 

k trénerke, ktorá sa venovala gymnastkám 

na vrcholovej úrovni. 

 Cvičí  3 hodiny do týždňa, čo je veľmi 

málo. 

 Má už 35 medailí a 8 pohárov. Najviac si 

cení titul Vicemajsterky Slovenska za rok 

2012 ako aj štyri prvé miesta z Memoriálu 

Júliusa Ondečku v Ružomberku. Tiež si váži 

3. miesto Slovenského pohára C, keď  prešla 

do kategórie st. žiačok . 

 Nevie, či sa bude gymnastike venovať aj 

na strednej škole, nakoľko  nie je 

rozhodnutá, kde bude študovať, pretože 

ešte má rok na rozhodnutie, zmenu, tak 

neprezradí, aby jej  nik „nevyfúkol“ miesto 

                                        

(andrej) 

 



A NEZABUDNITE, ŽE... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Každý je génius, ale ak budete hodnotiť rybu 

na základe jej schopností vyšplhať sa na strom, 

bude celý život veriť tomu, že je neschopná a hlúpa. 
 

Albert Einstein 
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