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Futbal v Poprade 

                      „Konečne prišiel ten deň,“ povedal si asi každý žiak, ktorý chcel zažiť prípravný zá-

pas slovenských reprezentantiek proti českej reprezentácii vo futbale. Ráno sme sa ešte učili podľa 

rozvrhu, ale každý netrpezlivo čakal, kedy skončí vyučovanie. Keď prišla nastávajúca hodina, ne-

mohli sme sa dočkať príchodu autobusu. Keď sme nastúpili do autobusu, každý si našiel svoje 

miesto, usadil sa a pohodlne a rýchlo sme ,,fičali“ do Popradu. 

                     Cesta nám ubehla rýchlo, pretože sa každý tešil a nemohol sa dočkať, kedy dorazíme. 

Po zbadaní popradského štadióna všetky deti netrpezlivo čakali, kedy  už konečne zastaví autobus. 

Keďže sme mali ešte dosť času, vyšli sme si do nákupného centra. Po časovom limite sme sa pre-

sunuli na štadión. Usadili sme sa, a práve vtedy vyšli na ihrisko reprezentantky Slovenska a Česka. 

Po skončení hymny rozhodca zapískal a futbal sa mohol začať.  

                    Celý zápas sme sa snažili čo najlepšie povzbudzovať naše mladé reprezentantky. Asi 

sa nám to aj podarilo, pretože v nastávajúcej 19. minúte naša futbalistka Bíróová strelila gól, načo 

sa všetci slovenskí fanúšikovia postavili na nohy. Prišla 26. minúta a znovu Bíróova strelila neuve-

riteľný gól. Začo si od nás fanúšikov zaslúžila potlesk. Po polčase sa konečne začali hýbať aj hráč-

ky Česka. Naša brankárka im dlho odolávala. Asi sme to príliš zakríkli a v 51. minúte sme dostali 

gól aj my od hráčky Chlastákovej. Ďalšia lopta prenikla do našej brány v 75. minúte. A potom sa 

to začalo. Lopta na ihrisku začala lietať z jednej strany na druhú. Bolo vidno, že chcú vyhrať obi-

dva tímy. Posledný rozhodujúci gól strelila naša reprezentantka Koleničková. To bolo radosti.  

                      Na konci zápasu sme im poďakovali veľkým potleskom za taký super zápas. Niekto-

ré žiačky sa s nimi išli aj vyfotiť a porozprávali sa s nimi. Po zápase sme sa premiestnili do auto-

busu, kde sa začala zábava. Spievali sme, smiali sme sa a rozprávali, takže  

nám cesta ubehla veľmi rýchlo. Tento zápas sa nám páčil a dúfame, že ešte  

zažijeme veľa takýchto skvelých výletov. 

 

                                        Kamila Horváthová a Eva Cárová, 8.roč.  

 

 Milí čitatelia a spolužiaci, 
 
 Práve držíte v rukách ďalšie číslo nášho ABC-éčka. Prvý polrok ubehol veľmi rýchlo a my 

sme sa pokúsili zachytiť jeho najzaujímavejšie momenty v nasledujúcich riadkoch. A na ktoré člán-

ky sa môžete tešiť? Nenechajte si ujsť pocity ôsmačok z Lyžiarskeho výcviku či Vianočnej akadé-

mie zachytené na posledných stranách, pobavia vás výroky našich učiteľov a nechýbajú milé bás-

ničky našich najmenších  o zime, ktorá nám tento rok vytvorila nádhernú zasneženú krajinku. Neza-

budnite si vystrihnúť kupón, aby ste nemuseli byť skúšaní a môžete sa pustiť do čítania!  

               Vaša redakcia  
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              Dňa 23.10.2016 sa v rámci Mesiaca úcty k starším v obci Benkovce konalo kultúrne  podujatie. 

Celý program som moderovala aj ja, Erika Kužmová, žiačka 8. ročníka Základnej školy Slovenská 

Kajňa. O kultúrny program sa okrem detí  z materskej školy Benkovce postarali aj žiačky našej školy.  

Básne prednášali žiačky 2. ročníka Základnej školy Slovenská Kajňa, Liana Berdáková a Karolína Čeč-

ková a žiačky 3. ročníka, Barbora Daňová a Katarína Hromá. Páčilo sa mi, že sa  

na nás prišlo pozrieť veľa starých ľudí. Verím, že sme ich našimi básničkami  

potešili. Naše malé žiačky mali síce trochu trému, ale tú som mala aj ja.  

No zdá sa mi, že to už nebolo také hrozné ako minulý rok. Pretože vtedy  

som sa bála oveľa viac. Pani učiteľka nás pochválila, a to nás všetky veľmi  

potešilo. 

                                                                            Erika Kužmová, 8. roč. 

  
 
                      

   

   Dňa 5.októbra žiaci II. stupňa Základnej školy v  

Slovenskej Kajni navštívili Mestský dom kultúry, kde sa zúčastnili  

na hudobno-zábavnom programe spojenom s besedou pod názvom  

„Drogy a čo my“. Drogy sa stali súčasťou každodenného života takmer väčšiny ľudskej populácie. Dis-

kotéky sú plné drog, ulice sú plné drog, školy, parky, domácnosti, … Jednoducho, drogy sa nachádzajú 

všade, a tak je lepšie niečo o nich vedieť ako sa tváriť, že neexistujú, alebo mať skreslené informácie 

z masmédií. 

                         V programe odzneli známe piesne od Richarda Müllera, Ivana Táslera či Jara Filipa. 

Hudbu dopĺňalo scénické stvárnenie užívania drog a celým programom nás o drogách a ich negatívnom 

vplyve na ľudský organizmus oboznamoval vzácny hosť - odborník, lekár, psychiater, MUDr. Ladislav 

     Jakubčiak. Na fatálne následky užívania drog upozornil zaujímavým roz-

     právaním z praxe, kde na konkrétnych životných príbehoch drogovo závis-

     lých ľudí poukázal, ako drogy vedú k smrti. Na záver nás milo prekvapil 

     svojím skvelým vystúpením, zahraním a zaspievaním piesne „My girl“, 

     ktorú venoval Kurtovi Cobainovi, lídrovi skupiny Nirvana. 

                           Užitočné informácie o drogách z úst hosťa, hudba, spev, tanec v po-

     daní mladých umelcov nás presvedčili o dôležitosti prevencie pred drogami 

     a znova sme si uvedomili hodnotu nášho ľudského života, ktorý je jedineč-

     nou premiérou. 

             Martina Gavurová, 9. roč. 
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Čo nás trápi? 
 

                                                                                                                                                                                                  

                            

 Puberta je dospievajúce štádium človeka, v ktorom sa fyzicky a psychicky meníme. Z môjho uhla 

pohľadu je to obdobie, keď si človek hľadá partnera alebo sa snaží krajšie obliekať, pretože sa chce páčiť 

opačnému pohlaviu. Snažíme sa naše správanie ovládať, aj keď to niekedy nejde. Štvú nás rodičia a sme 

neposlušní. Odvrávame a snažíme sa vždy udržať si tú svoju pravdu. Niekedy je to pre nich ťažké, no 

ďakujeme im, že ich zatiaľ baví zvládať to s nami.  

          Ja si myslím, že puberta je to najzaujímavejšie a zároveň najkrajšie obdobie života, v ktorom sa 

dozviete veľa nových vecí, spoznáte tiež veľa nových ľudí. Vidím, ako sa naša trieda zmenila za rok a ja 

s ňou. Bola to úplne normálna trieda, no, aj teraz je, ale vždy, keď do nej vstúpim, všetci sú na mobiloch, 

fotia sa, chatujú a robia ďalšie veci tejto doby. Ja, samozrejme, s nimi. Je to doba, kde sa vymenili 

piškôrky za hashtag.  

            Taktiež si myslím, že moderné vymoženosti ničia naše ľudstvo a puberta to len podporuje. Mlá-

dež je na nových technológiách závislá. Radšej si toto obdobie, ktoré je zatiaľ ešte bez práce, užívam a 

nevnímam jeho následky, a preto som šťastný.  

žiak 8. ročníka 

                         Dňa 27.10.2016 sa na našej škole uskutočnilo Pasovanie prvákov. Pr

     váci  pod vedením triednej učiteľky plnili úlohy ako napr.: skladanie puz

     zle, uhádnutie rozprávkovej bytosti. Keďže bol týždeň zdravej výživy, žiaci 

     pomocou obrázkov hľadali správne druhy zeleniny. Prváci skúškou úspešne 

prešli, overili si svoje vedomosti a pán riaditeľ ich pasoval pomocou žezla za pravých žiakov našej školy. 

Nakoniec nasledovala diskotéka venovaná našim prvákom. 

            Kamila Horváthová, 8. roč. 

  

    Aj na našej škole sa uskutočnila akcia Červená stužka. Zúčastnilo  

sa jej 30 žiakov z rôznych tried. Červená stužka je medzinárodným  

ymbolom solidarity s ľuďmi žijúcimi s HIV alebo AIDS. Počas 1.de- 

cembra – medzinárodného dňa HIV a AIDS, si ľudia z celého sveta  

pripínajú červenú stužku. Červená stužka vznikla v New Yorku v roku  

1991. Každý rok sa na našej škole dňa 1.12 uskutoční tento projekt,  

vyzbierajú sa peniaze a pošlú sa tým, ktorí to potrebujú. 

          žiak 8. roč. 
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 V októbri sa na našej škole konal Týždeň zdravej výživy. Tieto dni boli pestré, voňavé, ale naj-

mä zdravé.  Počas týchto dní si deti poprinášali výrobky, ktoré zhotovili z vecí,  ktoré im poskytla mat-

ka príroda. 

                Počas týchto dní učitelia pravidelne kontrolovali deťom ich desiate. Tento rok si učitelia pre 

žiakov pripravili zaujímavý program. Prvému stupňu vymysleli úlohu, pri ktorej pozbierali recepty z 

jabĺčok  a vytvorili z nich veľkú knihu receptov. Druhý stupeň musel napísať jedálny lístok na celý 

týždeň. Tento jedálny lístok mal obsahovať zdravé jedlá. Aj tento rok sa súťažilo o najkrajšie jablko. 

Deti sa mohli zúčastniť aj súťaže, v ktorej išlo o čo najrýchlejšie zjedenie jablka. Táto hra všetkých 

pobavila. Bola aj ochutnávka koláčov, ktoré nám upiekli deti na krúžku. Samozrejme, že tieto koláčiky 

boli zdravé a chutné. Tento rok  

sme mali novinku, a to jablko- 

vý tanček .  

                 Počas týchto dní  

chceli učitelia priviesť deti  

k zdravému životnému štýlu.  

Čo sa im aj sčasti podarilo.         Kamila Horváthová, 8. roč. 

 

    Hokej v Košiciach 

                 Dňa 18.11.2016 sa uskutočnil výlet do Košíc. Vyrážali sme piatok po štvr

     tej vyučovacej hodine, aby sme mali čas pripraviť sa a o 12:45 hod. sme sa 

     stretli všetci pred školou, nechýbal nikto.  

             Cestou do Košíc sme sa zastavili na benzínke, aby sme sa mohli nadýchať čerstvého vzduchu a 

šli sme ďalej. Keď sme prišli do Košíc, išli sme pred hokejovým zápasom do obchodného centra Opti-

ma. Strávili sme tam tri hodiny času a žiaci sa tam výborne najedli a zabavili. Všetci sme sa tešili, že 

máme dostatok času na chodenie po obchodoch, keďže zápas bol až okolo osemnástej hodiny. Keď sme 

tam prišli, museli sme tam byť pol hodiny pred zápasom, lebo potom by tam bol veľký zhon. Košice 

nakoniec vyhrali, aj keď to bol veľmi dlhý boj, no aj Liptovský Mikuláš si viedol celkom dobre. Ale 

Košice lepšie. Počas zápasu bolo zopár bitiek na ľade.  

              Cestou domov sme sa výborne zabavili a nasmiali, tiež sme pojedli všetko, 

čo sme si kúpili v Optime. Keď sme dorazili do Slovenskej Kajne, prišli po nás  

rodičia a bolo po skvelom výlete.  Ďakujeme učiteľom, že nám to zariadili.  

                                                                                                 Kristián Kollár, 8. roč. 
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Pesničkový Mikuláš 

„Konečne prišiel Mikuláš“, pomysleli si všetky 

deti našej školy. 7.decembra sa žiaci prvého 

stupňa vybrali po mikulášsku nádielku do 

Mestského domu kultúry vo Vranove nad Top-

ľou. Čerti Čáry a Máry, ježibaba Jana, dobrý 

anjel aj láskavý Mikuláš nám pripravili krásne 

a veselé predstavenie a obdarovali nás sladký-

mi perníkmi, na ktorých sme si hneď pochutili. 

Preto buďme dobrí, aby k nám bol Mikuláš 

štedrý aj na budúci rok.     

                                         R. Jenčo, 3.roč. 

Pesničkový Mikuláš 

Dňa 7. decembra sa žiaci prvého stupňa zúčas-

tnili predstavenia „Pesničkový Mikuláš.“ Vystu-

povali v ňom viaceré postavy. Samozrejme ne-

smel chýbať Mikuláš, čert, anjel či Dievčatko so 

zápalkami. Prekvapením bola ježibaba, ktorá 

priniesla humorné situácie. Toto divadielko plné 

spevu, vtipu a tanca nám trochu netradične, ale 

o to krajšie priblížilo atmosféru blížiacich sa 

Vianoc.       

                                          P. Jakub, 3.roč. 

 Dňa 7.12.2016 sa žiaci 1. stupňa zúčastnili vystúpenia „Pesničkový Mikuláš“ 

v Mestskom dome kultúry vo Vranove nad Topľou. O 8:00 hod. sme vyrazili od 

školy autobusom a o 9:00 hod. sme už netrpezlivo sedeli v prvých troch radoch 

a nedočkavo čakali  na vystúpenie. Deti si dokonca okrem Mikuláša obľúbili aj čer-

ta Brunteláša, babu Jagu Janu a čertíkov – Čáry, Máry a Fuka. Vystúpenie sa nám 

páčilo a všetci sme odišli s veľkou spomienkou v srdciach a veríme, že o rok sa tam 

všetci spolu stretneme.  

      L. Tomko, L.Gurbová, T.Tomko, D.Tomko, 4.roč. 

Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice  

  Žiačky 8. a 9. ročníka sa dňa 26.10.2016  v  popoludňajších hodinách pohrali so svojou kreati-

vitou v knižnici. Vyrábali záložky do kníh pre Základnú školu Úbrež. Záložky boli s logom Čítam, 

čítaš, čítame. Na svoju záložku si každý napísal meno na facebooku, e-mail, stránku školy a svoju 

obľúbenú knihu. Všetky záložky boli veľmi pekné a zaujímavé. V úvode stretnutia sme si pozreli pre-

zentáciu o knižniciach, ktorá nás veľmi zaujala. Všetky záložky, ktoré sme vyrobili, naše pani učiteľ-

ky poslali do danej školy. Bola to zaujímavá akcia v našej školskej knižnici. Budeme radi, ak budeme 

mať viac takýchto akcií. 

                                                                                         Kamila Horváthová 8.roč. 
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Zima 
Ráno som sa zobudila, 
vlastným očiam neverila. 
Žeby nás už pani zima navštívila? 
Všetko okolo nás do bieleho zabalila. 
Rýchlo berme boby, sane 
a na kopec utekajme.  
   B. Daňová, 3.roč. 

Mikuláš 
Mikuláš je veľmi dobrý, 
nosí darčeky, či je zdravý a či chorý. 
Na saniach si svetom letí, 
navštívi on všetky deti. 
Všetky deti sa na ňho tešia 
a hneď k oknu rýchlo bežia. 
Keď darčeky pozerajú, 
všetci o ňom rozprávajú. 
Pekne mu za ne ďakujú  
a poslušnosť sľubujú.  
  E. Romanská, 3.roč. 

Zima 
Sneh sa sype, to je krása, 
pani zima ho prináša. 
Odrazu je svet celý 
krásny, biely, veselý. 
Veľké plány zrazu mám, 
postavím si snehuliaka 
a zajtra je Mikuláša, 
malú rúčku mu podám. 
Zaspievam aj pesničku, 
možno pridám básničku. 
Za sladkosti, čo mám rád, 
bude to tak akurát. 
M. Červeňák,3.roč. 

 

Vianoce 
Blížia sa Vianoce, 
všetko sa ligoce. 
Biely sniežik poletuje, 
polia, lúky zasypuje. 
Čože sa to znovu chystá? 
Aká veľká sláva? 
To Ježiško zasa príde 
pod stromček nám darček dáva. 
  H. Gerová, 3.roč. 

Mikuláš 
Mikuláš je starý dedko, 
čo má stále plné vrecko. 
Kto bol dobrý, nech sa teší, 
inak čertík sa poteší.  
  N. Marinaki, 3.roč. 

Vianoce 
Vianoce sú iba raz za rok, 
stačí spraviť posledný krok.  
Vianoce sú hotové, 
štedrá večera je na stole. 
 

Všetci sa už tešíme, 
na darčeky myslíme. 
Šťastné sú nám detičky, 
tešia sa na hračičky. 
 

Snehuliak sa na mňa pozerá, 
myslí na to ako sa rozplýva. 
Ja sa iba sladko smejem, 
darčeky si rozbaľujem. 
E. S. Fečkovičová, 4.roč. 

Vianoce 
Vianoce sú už za dverami, 
teším sa na ne veľmi. 
Stromček, kapor, perníčky, 
radujú sa detičky. 
Na darčeky na Ježiška, 
poteší aj pekná knižka. 
                                                          
T. Čiešková, 5.roč. 

Zima 
Snehové vločky padajú, 
snehuliaka už detí stavajú. 
Bobovať sa pôjdeme, 
guľovať sa budeme. 
 

Korčuľovať ideme sa, 
s kamarátmi zahrať sa. 
Sánky si už vyberiem, 
teplú bundu oblečiem. 
E. Pavelková 5.roč.  

Báseň o Vianociach 
Vianoce sú krásny sviatok, 
deti majú z neho radosť. 
Tešia sa už na Ježiška, 
už sa im z toho červenajú líčka. 
 

Urob stromček, zapáľ sviečky, 
radujme sa spolu všetci.  
 

Narodí sa Ježiš Pán, 
prinesie to radosť nám. 
Tešme sa my spoločne, 
veď sú krásne Vianoce. 
  L. Gurbová, 4.roč. 

Zima 
Ide zima, ide mráz 
sneží nám tu, mám to rád. 
Mráz už štípe na líca, 
ej, to bude sanica 
 

Snehuliaka postavíme, 
hlavu hrncom ozdobíme. 
Metlu do rúk dáme, 
rúčky vygúľame. 
 

Keď Ondava zamrzne, 
vytiahneme korčule. 
Jazdím na nich ako šíp, 
nedohoní ma už nik. 
M. Tutková, 5.roč.  

Advent 
Advent, advent štyri sviece, 
prvá sa z nich zatrbliece. 
Za ňou druhá, tretia zhorí, 
prinesieme stromček z horí. 
A keď štvrtá horí stíška, 
tešíme sa na Ježiška.  
P. Oslovičová, 5.roč.  

Sladká zima 
Zima je veľká, 
na stole veľa medu. 
Urobíme si hostinu, 
a skočíme do snehu. 
B. Tomková, 5.roč.  
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1. Ako sa Vám páči na našej škole? 
Na škole som síce krátko, ale zatiaľ som s ňou 

spokojnáJ. 
 
2. Čo sa Vám páči na tejto škole? 
 Digitálne vybavenie školy a príjemný 
a profesionálny učiteľský kolektív. 
 
3. Učili ste už na iných školách?  
Áno učila som už aj na inej základnej škole. 
 
4. Akú školu ste vyštudovali a kde?   
Fakultu humanitných a prírodných vied Prešov-
skej Univerzity v Prešove. 
 
5. Aký ste mali najobľúbenejší predmet na ZŠ? 
Fyzika, biológia a matematika. 
  
6. Boli ste niekedy v zahraničí?  
Áno, ale iba tu za rohom. Bola som v Taliansku, Poľsku, Maďarsku a Ukrajine. 
 
7. Ako vychádzate s učiteľským kolektívom? 
Úprimne som rada, že som dostala príležitosť pracovať v tak zohratom a srdečnom učiteľskom 
kolektíve.  
 
8. V ktorej triede sa Vám učí najlepšie?  
Zatiaľ som tu krátko, aby som vedela objektívne zhodnotiť, ktorá trieda je lepšia a ktorá o niečo 
slabšia.  

 
9. Chceli ste byť vždy učiteľkou?  
Byť učiteľkou bol môj sen už od mala, takže áno. Dovolím si parafrázovať jeden citát    
„Budúcnosť patrí tým, ktorý veria v krásu svojich snov.“ 
 
10. Čo robíte rada vo svojom voľnom čase?  
Venujem sa svojej rodine. Medzi moje koníčky patrí zároveň varenie, takže manžel si nemôže 
sťažovať. 
 
11. Aká hudba sa Vám páči?  
Nemám vybraný štýl. Asi z „každého rožku- trošku“. 
 
12. Aká je vaša obľúbená farba?  
Fialová. 
 
13. Máte domáceho miláčika?  
Nie. 
 
Ďakujeme za rozhovor. 
                                                                                                     Kamila Horváthová, 8.roč.  
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          Blížili sa Vianoce a na našej škole sa už tradične konala Vianočná aka-

démia. Žiačky a žiaci sa na ňu pripravovali, učili sa texty, cvičili tance. Išlo im to výbor-

ne. O prípravu programu sa postarali učitelia 1. a 2. stupňa.  

                         Vianočná akadémia sa uskutočnila 21.12.2016 o 18:00 hod. v kultúrnom dome v 

Slovenskej Kajni. Tento rok 

bola téma Vianočnej akadémie 

O dvanástich mesiačikoch. Na 

začiatku žiačka  9. ročníka 

Slávka Šmajdová predniesla 

príhovor. Ako prvá sa nám na 

scénku ukázala Maruška, Ho-

lena a Macocha. Hneď po nich 

prišlo dvanásť mesiačikov. 

Potom sa nám  ukázalo slniečko so zvieratami. Neskôr sa všetkým predstavili jarné kvietky a tiež si 

pripravili krásny tanček. Na rad už prišiel druhý stupeň, kedy nám dievčatá zatancovali ľudový ta-

nec na pieseň Jabĺčko od Kristíny. Po tomto tanci nasledoval moderný tanec lesných víl. Zatanco-

vali ho žiaci 5., 6. a 7. ročníka. Neskôr nám koledníci zaspievali a povedali zopár krátkych básni-

čiek. Ku koncu sa Macocha a Holena ospravedlni-

li Maruške zato, ako sa ku nej správali a sľúbili 

jej, že sa polepšia. Na záver sme sa všetci postavi-

li na pódium a poklonili sa. Pán riaditeľ nám po-

prial šťastné a veselé Vianoce a nám sa začali 

prázdniny.  

                           Ďakujeme všetkým učiteľom, 

ktorí nám pomáhali s nacvičovaním programu a aj 

vám, milí rodičia, že ste nás prišli povzbudiť a podporili ste nás svojou veľkou účasťou v kultúr-

nom dome. Zo srdca vám všetkým ďakujeme.                                           Natália Jevčáková, 8.roč. 
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                     V dňoch 9.1.-13.1. sme sa my, ôsmaci a žiaci školy Vyšný Žipov zúčastnili lyžiarskeho 

výcviku v  lyžiarskom stredisku Ždiar. Cesta autobusom nám ubehla rýchlo, pospevovali sme si, smiali 

sme sa a spoznávali nových ľudí. V Poprade nastúpil ešte náš skvelý inštruktor Mišo. Decká si ho už 

na začiatku veľmi obľúbili.  

                     Keď sme už konečne dorazili do nášho hotela, vybalili sme si batožinu a šli sme sa poob-

zerať po okolí. Prvú noc sme mali spoločný večer, kedy sme sa zoznámili s našimi novými a super ka-

marátmi zo ZŠ Kukučínova z Vranova nad Topľou. Na druhý deň sme mali budíček o siedmej hodine 

ráno. Po raňajkách sme konečne išli na svah. Cesta tam netrvala veľmi dlho, ale užili sme si ju. Miša 

sme učili spievať naše východniarske pesničky, keďže on pochádza zo Senice. Na svahu sa začala zá-

bava. Niektorí spolužiaci stáli prvýkrát na lyžiach. Nakoniec však prekonali svoj strach. A ako správni 

spolužiaci a kamaráti sme sa snažili celý týždeň navzájom si pomáhať. V stredu sme mali spoločný 

večer. Každá izba si pripravila nejakú hru. 

Po spoločnom večeri sme mali možnosť 

hrať karty, pingpong alebo stolný futbal. 

Vo štvrtok sme sa snažili užiť si deň napl-

no. Poobede sme mali možnosť ísť aj do 

bazéna. Hrali sme vodné hry, zabávali sa. 

O siedmej večer sa nám začala diskotéka, 

na ktorej sa určite všetci dobre zabavili. 

Tancovali sme všetci, dokonca aj naši spo-

lužiaci, čo nás milo prekvapilo. Nikomu sa 

z diskotéky nechcelo odísť.  

                    A bolo to tu, posledný deň na lyžiarskom. Na všetkých bolo vidno, že sa ešte nechcú vrá-

tiť domov. V piatok si pre nás Mišo a učitelia pripravili menší slalom. Na tento lyžiarsky budeme ešte 

dlho spomínať. Stretli sme sa tam ako neznámi ľudia a odchádzame ako super kamaráti. Za všetkými 

nám je veľmi smut-

no, hlavne za naším 

Miškom. 

                                                                                            Eva Cárová,  8. roč. 
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U: Mňa z teba už šmolkne... 

 

U:Ty si taký blbý, že keby boli Majstrovstvá sve-

ta blbcov, tak by si bol druhý!  

Ž: Prečo druhý?  

U: Lebo ty si taký blbý, že by si nevyhral. 

 

U: A ty čo robíš, Natálka moja?  

Ž: Nič..  

U: No to je veľká chyba, že nič nerobíš, musím ťa 

hodnotiť -  nedostatočný.. 

 

U: Idem skúšať. Učili ste sa?  

Ž: Nie, my sme tu len tak, rekreačne :) 

 

U: Chceš poznámku?!  

Ž:  Začo? 

U: Veľa rozprávaš! 

 

U: Ale no, nefuňte toľko, ale píšte! 

  

U: Keď vás to tu nebaví, preraďte sa na inú ško-

lu! Napríklad na umeleckú, lebo vy ste všetci umel-

ci! 

 

U: Okamžite to zmaž, lebo vyskočím z kože a bu-

deš sa ma báť! 

 

U: To som taká tenká, že ma nevidíte?  

 
 
U: Ako nazývame všetky slová, ktoré spájame spoj-
kami? 
Ž: Spojky!!! 
 

U: Vymenuj jedného detského spisovateľa! 
Ž: Ľudmila Podjavorom. 
 

U: Deti, pripravíme si otepľováky! 
Ž: A máme si pripraviť aj otepľováky? 
 

U: Čo vyteká zo stromov? 
Ž: Plyn. 
 

V druhom ročníku: Mr. Vasilko, vy  viete aj po 

slovensky? 
              

 Zozbierali žiaci K. Kollár, 8.roč. a T. Tomko, 4. roč. 

    . 
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