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      Ahoj! Ani sme sa nenazdali, a je tu druhé číslo nášho časopisu 

(ako ten čas letí). 

      Vianoce sú za nami, a s nimi odišli aj prázdniny. My sme opäť 

zasadli do školských lavíc, aby sme sa zase niečo nové dozvedeli.                                                      

Pred nedávnom tu bol aj polrok a s ním polročné vysvedčenie.    

Niekoho potešilo a iného zarmútilo( no čo už...:o(( ). Je po polroku, po                          

Vianociach a dokonca aj po jarných prázdninách. Ostáva nám len 

čakať na leto (chichi).                                

                                                            Nika 

 

 

 

                                               
 

 

 

 

 

 

 
 

Ahoj. Stretávame sa znovu, už som ani nedúfala, že sa ešte niekedy  budeme rozprávať. 

Budeme sa rozprávať o mojej škole. Je  to COOL škola. A hlavne v nej sú COOL spolužiaci  

(jasné, že chalani). Je tam fakt super. Máme dobré predmety: matiku , slovenčinu, výtvarnú, 

atď. No a inak sme celkom normálna trieda a dobrý kolektív. Pravdaže niekedy spravíme nejakú vylomeninu, ale 

učitelia nás chvália, že sme druhá najlepšia trieda, vlastne sme boli, lebo dvaja chalani na záchode fajčili 

MARIHUANU. Je to veľmi zlá droga. Môžete spraviť čokoľvek, len neberte drogy !  
/Poznámka autora : Nepíšem o našej škole./ 
                                                                                Mimča 
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Tohtoročný karneval sa konal po odovzdaní polročného vysvedčenia. Na karnevale sa zúčastnila každá trieda od 

prvého ročníka až po deviaty. Naši malí kamaráti, poniektorých detí aj súrodenci z materskej škôlky mali 

karneval v priestoroch škôlky a my, žiaci v priestoroch telocvične. 

 V telocvični sme mali šancu vidieť rôzne masky, napríklad :spidermana, včielky, policajtov, hip-hoperov 

a ďalšie zaujímavé kostýmy. Ako každý rok, aj tohto roku sme mali na karnevale hudobnú kapelu, teraz nám 

hrali naši bývalí žiaci. Žiaci sa počas karnevalu mohli chodiť občerstviť na chodbu telocvične, kde sa podával 

teplý čaj. Počas karnevalu si mohli deti zakúpiť lístky na tombolu, ktorú organizovali pani vychovávateľka Bc. 

Mária Ondrušková a predseda rodičovského združenia p. Jaroslav Šebest. 

 
                                                                                         TaNuSiQ 

 

           
Foto : Mgr. Miroslav Dugas 

                                                     

                         
Ahojky,  ako sa máte? Ja skvele. A viete prečo? Lebo mi kúpili FRETKU. 

FRETKA je také malé zvieratko, podobné kune lesnej. Tchor tmavý 

je jej predok. Takže si myslíte, že FRETKA zapácha? Ale to nie je pravda. 

Síce si FRETKA označuje územie, ale iba v období ruje, a tak či tak to robí  

len samec. Ale to nie je všetko, lebo som dostala aj  MALTÉZSKEHO PSÍKA. 

To je taký malý havino, ktorý má veľmi dlhú bielu srsť. Myslím, že ste aspoň 

niektorí počuli o izbových psíkoch. No práve on je izbový  havino, má veľmi dlhú srsť. 

No skrátka, je veľmi  zlatučký. Stretneme sa neskôr. AHÓÓÓÓJ. 

 
                                                                                         Mimča 
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      Každoročne na začiatku februára sa koná na našej škole zápis detí do l. ročníka. 

Ten tohtoročný sa konal dňa 10.2.2009 v triede 2. ročníka. Detičky, ktoré dovŕšili 

alebo v tomto školskom roku ešte len dovŕšia 6 rokov sa na zápis pripravovali  

v materskej škôlke a doma s rodičmi. Veľa kreslili, aby sa naučili správne držať ceruzky  

a pastelky, učili sa básničky, pesničky, učili sa poznávať zvieratká, geometrické útvary 

a pod. Toto všetko a ešte o niečo viac by mal budúci prváčik vedieť. 

My sme sa na našich budúcich žiakov tiež pripravili. Žiaci 8. ročníka pre nich nádherne  

vymaľovali hrnčeky, ktoré sme dostali od pani Eriky Poradovej. Zároveň každý budúci  

prváčik dostal červené srdiečko so svojim menom, ktoré si mohol zavesiť na krk Aj toto pripravili pre deti 

ôsmaci. 

Na zápis prišlo 21 detí v sprievode svojich mamiek alebo oteckov, niektoré boli smelšie, 

niektoré aj so slzičkami, ale tie hneď prestali padať, keď v triede zbadali ich pani učiteľku 

zo škôlky. Niektorí rodičia, alebo pani učiteľky z materskej škôlky si myslia, že pre niekto- 

ré deti by bolo lepšie ostať ešte jeden rok v škôlke a do školy nastúpiť až o rok. Hneď pri  

zápise sa o tom mohli porozprávať s pani psychologičkou Mgr. Varšovou a spoločne sa dohodnúť, čo týmto 

detičkám viac prospeje.  

Budúce prváčence, už sa na vás veľmi tešíme!  
                                                                                        VP             Foto : Bc. Ján Hroboň 
 

       Žiacky živočíchopis 
 
Jedovatý had to nemá ľahké. Musí si 

dávať pozor, aby si nezahryzol do jazyka. 

 

U sliepok sú tri možnosti: 

chlapec, dievča, praženica. 

 

Vajce je rodu neurčitého, 

lebo raz sa z neho 

vyliahne kohút, 

a raz sliepka. 

 

Náš pes žerie všetko, najradšej má deti. 

 

Otecka určite priniesol bocian, lebo mama  

mu povedala, aby si zatvoril zobák. 
                                                                      Martina 
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5.ročník                             6.ročník                         7.ročník 
 1. Mgr. Mária Kubušová    1.Mgr. Mária Kubušová  1. Mgr. Henrich Barilla 

 2. Mgr. Henrich Barilla      2. Mgr. Henrich Barilla   2.–––––––––––– 

 3. Mgr. Lucia Horníková    3.––––––––––––             3.–––––––––––– 

 

8.ročník                             9.ročník 
 1. Mgr. Mária Kubušová    1. Mgr. Henrich Barilla 

 2. Mgr. Henrich Barilla      2.  Stanislav Kaník 

 3. Bc. Ján Hroboň               3. Bc. Mária Ondrušková   

 

Najlepší učitelia – celkové výsledky : 1. Mgr. Mária Kubušová  

                                                    2. Mgr. Henrich Barilla 
                                                                              Mária 
 

 

 
 

                                                                 Foto : PaedDr. Jaroslav Švorc 

 

Na lyžiarskom výcviku, ktorý sa tento rok konal v dňoch 16.- 20.2. 

sa zúčastnili 7.a 8. ročník, teda aj my dve. 

Boli sme v lyžiarskom areáli v Lučivnej, rozdelení do troch skupín. 

Prvú (najlepšiu) skupinu mal Mgr. Miroslav Dugas. Druhú skupinu Bc. Ján Hroboň. Tretiu 

skupinu PaedDr. Jaroslav Švorc. 

Lyžovanie nám išlo veľmi dobre. Sme radi, že sme sa kurzu mohli zúčastniť.                      
                                                            Natália a Adriana 
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Tohto roku sa v Šuňave uskutočnil už 17. ročník prehliadky neprofesionálnych divadiel z okresu Poprad, 

Kežmarok a Levoča nazývaný Divadelná Šuňava. Tento ročník bol výnimočný tým, že namiesto dvoch dní 

trvala Divadelná Šuňava až tri dni. V piatok sa žiaci našej školy v rámci vyučovania zúčastnili na divadelných 

predstaveniach: Tak či tak, Alenka pred zrkadlom, Láska je slepá, Ja pán, Ty pán, No nekúp to 

a Nafúknutá pomsta. Večer sa uskutočnilo predstavenie Pastier pre dospelých. Sobota bola tiež venovaná 

hlavne detskému divákovi. Uskutočnili sa predstavenia: Darmo slepému ukazuješ a hluchému vravíš, 

Chalúpka v lese a 7x bájka. Po nich sa nesúťažne predstavila aj Šuňava s predstavením O červenej čiapočke. 

Poobede sa uskutočnili aj predstavenia pre dospelých. V nedeľu sme si mohli pozrieť predstavenia: Tri dámy 

plné nehy a Cigánča. Tento rok porota udeľovala iba prvé miesta a postupy na krajské prehliadky. Prvé miesto 

a postup na Krajskú scénickú žatvu do Levoče získali v kategórii alternatívnych divadiel za okres Poprad DDS 

Šťastlivec Poprad s miniatúrou Zlodeji a za kežmarský okres DDS Tote Tam Kežmarok s predstavením 

Alenka pred zrkadlom. Na krajskú scénickú žatvu ďalej postupujú Levočská divadelná spoločnosť 

s monodrámou Pastier, divadelný súbor Vitriol Kežmarok s komédiou Jeppe z vŕšku a Divadelný súbor 

z Tatranskej Lomnice s komédiou Tri dámy plné nehy. V rámci detských divadiel 1. miesto si zo Šuňavy 

odniesol za okres Poprad DDS Trma Vrma. Víťazom za okres Kežmarok sa stal detský divadelný súbor 

Gašparko. Každoročne udeľuje cenu aj starosta Šuňavy S. Kubaský, tentokrát si ju z jeho rúk prevzali 

kežmarskí ochotníci zo súboru Vitriol. 

 

                                                                                                                       
Martina                                                               

Týždenník 
POVINNOSTI   TÝŽDENNÍKOV 

1. ................................................. 

2. ................................................. 

3. ................................................. 

4. ................................................. 

5. ................................................. 

Dínom-dánom, dínom-dánom,                  

ja som v triede teraz pánom, 

nech ma nikto nezlostí, 

pretože mám plný batoh                                                 Dávať pozor spoza dvier, 

starostí:                                                                           či učiteľ nabral smer, 

handru prášiť                                                                  zrevať : „Už sa valí !“ 

na najbližších kamarátov,                                               Potom rýchlo zistiť, 

zohnať kriedy čerstvú dávku,                                         čo sme na úlohu mali. 

všetko vyhnať na prestávku,                                           Po hodine plnej ruchu 

postarať sa, aby zvyšky                                                   na ukážku trochu vzduchu 

z desiatej či z triednej knižky                                          treba vpustiť oblokom. 

nezostali roztrúsené po stole,                                          Dínom-dánom, ja som pánom 

aby bolo pred hodinou,                                                   a hotovým otrokom. 

s prepáčením, ticho ako v kostole.           Martina 
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Určite viete, že 4.3.2009 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy ,,Hviezdoslavov Kubín“. 

Aj ja som sa na ňom zúčastnila. Všetci prednášajúci z 2. stupňa vošli do 8.ročníka. 

Niektorí mohli mať trému,  keď museli hovoriť svoje básničky alebo rozprávky  

pred celým 8. ročníkom, ale inak tam bolo celkom fajn. Ôsmaci boli celkom dobrí, 

nesmiali sa, iba pozerali. Porotu tvorili pani riaditeľka s pani uč. Mgr. Kubušovou. 

                            
Foto : Mgr. Henrich Barilla 

Na druhej hodine recitovali žiaci 1. stupňa zase v 3. triede. Porotu tvorili p. uč. Mgr. Kubušová a Mgr. 

Cvanigová. Tu sú celkové výsledky : 

                                             1.stupeň  

                     Poézia                                       Próza 

          1.Michal Sedlák-4.roč             1. Alexandra Ondirková-4.roč 

          2.Milan Bajnok-4. roč             2. Adrián Zajac-3.roč 

               Ján Zavacký-3. roč             3. Katarína Gorková-3.roč 

          3.  nebolo udelené 

                                             2.stupeň  5.-7. ročník 
                  Poézia                                        Próza 

         1.Miriama Čechanová-5.roč            1.Lucia Hurčalová-7.roč 

         2.Mária Mišianiková-6.roč              2.Dominika Ondirková-6.roč 

         3. nebolo udelené                             3.Frederika Zajacová-6.roč 

                                                              8.-9. ročník 
                                                                   1.Barbora Capová-8.roč 

                                                                   2.Žofia Borzíková-8.roč 

                                                                   3.Michaela Cvanigová-8.roč 
Víťazi postúpili na obvodné kolo do Popradu /konalo sa 17.3.2009/. A je pre nás veľkým úspechom, že Miriam 

Čechanová, Lucia Hurčalová a Barbora Capová postupujú ďalej.                                                                                                  
                                                                                                                          Mimča 
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Niekedy sa nám môže pliesť spisovný jazyk s naším nárečím. Preto je tu pár dobrých rád: 

   

n e s p r á v n e s p r á v n e 

Kde si to položil ? Kam si to položil ? 

ale : Kde to je ? 

oblok okno 

S Veronikom S Veronikou 
 

Ale to iste viete.     Nika 
 

                   

      

       

      

        

    

       

     !  

 

1. Získavame zo zvierat. 

2. Výlučok z úst. 

3. Acsap (odzadu). 

4. Zabitie. 

5. ...nad zlato. 

6. Ženské meno (Ján)  
Riešenie: !asžans                    Nika 
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Tieto slová určite všetci poznáte. Myslíte si, že je to staré a že je to pre malé deti. 

To sa teda veľmi mýlite. Aj pre nás starších je dobré vrátiť sa do čias, keď sme nevedeli  

zaspať bez rozprávky a bez bozku na dobrú noc. Zastavme sa na chvíľku a vojdime  

do rozprávky. 

Žil raz jeden čarodejník menom Markus. Mal svoju sovu, ktorá sa volala Kornélius.  

O sovách sa hovorí, že sú múdre, ale Kornélius, dá sa povedať, bol čierna ovca rodiny.  

Netvrdím, že bol hlúpejší ako ostatné sovy, ba bol dokonca aj výnimočný, vedel rozprávať. Markus mal synovca,  

ktorý sa volal Till. V tejto rozpráve bude vystupovať 

aj richtár, jeho dcéra Nela, a mnoho iných postáv. O našich hrdinoch už niečo viete,  

tak môžeme začať. 

Markus varil svoj čarovný napoj. K tomu, aby ho dokončil,  potreboval pierkoz havrana. 

Tak poslal poň Kornélia. V tom čase sa Till v sude od vína pokúša dostať do mesta Boomstad (čítaj Bumštát,  

kde býva jeho strýko Markus. Určite sa pýtate, prečo v sude. Mesto Boomstad vyžaduje veľa  rôznych daní, 

napríklad, keď chcel niekto ísť do mesta,  tak musel zaplatiť  jeden  zlaták,  inak ho dnu nepustili. Tak preto šiel 

Till v sude, aby sa vyhol plateniu. 

Nakoniec sa Till dostal do mesta, kde sa konala oslava. Oslavovali sa kráľovské narodeniny. 

Richtárova dcéra Nela navrhla pre kráľa darček, zlaté spievajúce vajce, ktoré keď si zapol, 

spievalo túto pesničku : Všetko najlepšie k narodeninám veličenstvo želám vám. 

Till sa do richtárovej dcéry  na prvý pohľad zaľúbil a Nela sa zaľúbila do neho. 

Zlaté vajíčko urobilo 50- ročnému kráľovi veľkú radosť a Boomstad vyhral  

1 000 000 zlatých. Markusovi  Kornélius poriadne vyčistil žalúdok, lebo keď sa  

vrátil do laboratória s pierkom, tak tam nebol a nakoniec vysvitlo, že Markus  

bol celú dobu s Tillom, ale dva dni pred svadbou Nelu uniesli, ale nebolo to také hrozné, 

lebo Markus sa opýtal na ňu svojho zázračného zrkadla, ale je v tom háčik, zrkadlo hovorí 

len v hádankách. Na ceste za  Nelou ich skoro zhltol drak, na žaby premenila kostra Agáta, 

ale Nelu predsa len našli, bola uväznená  kráľovou  tetou Katarínou. Till sa s ňou pobil  

a Katarína spadla z veže do trusu dobytka a iných zvierat. Potom bola veľkolepá svadba. Nele a Tillovi sa 

narodili dve krásne deti. Dievčatko Eunika a chlapček Villiam. 

 
                                                                       Mimča   
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       Ako každý rok aj tento bola na škole matematická súťaž Pytagoriáda.  Na tejto súťaži boli 7 žiaci 

z našej triedy /3. ročník/. Na vyriešenie úloh sme mali čas 60 min. A úloh bolo 15,ale museli sme vyriešiť 

aspoň 10 z nich. Na tejto súťaži sa zúčastnili žiaci 3. až 9.ročníka. 

                     Výsledky našej triedy boli: 

                                                    1.Tomáš Mišianik 

                                                    2.Tomáš Zajac 

                                                    3.Ján Závacký                                                            

                                                    4.Dominik Pavličko 

                                                    5.Ján Fendek 

                                                    6.Jakub Dunaj 

                                                    7.Lenka Gorecká 

                                                                                                                                                       Tomáš 

                                                                         
 

                                                      Premýšľame 

1. Ktorý mesiac tu nepatrí? Január, Marec, August, Október 

2.Čo tu nepatrí?  

 

 

 

 

3.Doplň písmenka:    J   MAM   JA   O   D   

4.Ktoré číslo je prvé po prvom čísle po 17? 

  

RRiieeššeenniiee:: 1. Október, lebo má o jednu hlásku viac. 

                       2. Kocka -je priestorová. 

                       3. F, J, S, N -sú to prvé písmená mesiacov    
                       4. 19, lebo 1. číslo je 18 a po ňom je 19                Nika                 
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                     Delfín obyčajný 

Bude vás zaujímať : 
                       

                        1.Jedným z najobávanejších nepriateľov delfínov je kosatka dravá, ktorá patrí do rovnakého radu 

bezkostlivcov ako delfíny.  

                 2. Delfín obyčajný môže zostať pod vodou len tri až štyri minúty. Delfín skákavý zostáva pod 

hladinou takmer 15 minút. 

                3. S každým nádychom, ktorý delfín vykoná, vymení takmer 90% vzduchu v pľúcach. Väčšina 

cicavcov, vrátane človeka, vymieňa  len 15% obsahu pľúc. 

               4. Delfín nemá v koži potné žľazy. Namiesto potenia upravuje telesnú teplotu prostredníctvom plutiev. 

Ak sa aktívne pohybuje a vzniká tak v jeho organizme metabolické teplo, otvoria sa veľké cievy, ktoré 

prechádzajú vrstvou tuku až ku koži plutiev a prebytočné teplo sa odovzdá okolitej studenej vode. 

                              

 

 Jazvec lesný     

Viete že... 
          1.Odhaduje sa, že asi jedna štvrtina všetkých jazvecov zahynie skôr, ako po prvýkrát opustí svoju noru, 

a len jedna tretina z nich sa dožíva viac ako prvých troch rokov života. 

         2. Jazvec prináša čerstvý materiál do hniezda tak, že lezie pospiatky do nory a drží ho medzi prednými 

nohami a bradou. 

         3.Jazvece často obývajú brlohy spoločne s králikmi, niekedy aj líškami.  

         4.Čeluste jazvecov sú extrémne silné a stavané tak, aby sa nemohli vykĺbiť, že by nedošlo k zlomeniu 

lebky. 

         5.Jazvy nad chvostom sú znaky na rozlišovanie jedincov a svedčia o nedávnom boji o postavenie s iným 

jazvecom.          

        6.Jazvec má silný, ohybný nos, ktorým môže hrabať v zemi.  
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1. Kto vyhral Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji hráčov do dvadsať rokov? 
a./ Kanada 

b./ Rusko 

c./ Fínsko 

d./  USA 

      2. Ktoré skončilo Slovensko? 
        a ./  8. 

        b ./  4. 

        c ./  2. 

        d ./  6. 

            3. Ako sa skončilo fedcupové stretnutie SR - Belgicko? (tenis) 
               a. /  SR 4:1 Belgicko (na zápasy) 

               b. /  SR 2:3 Belgicko 

               c ./ SR 0:5 Belgicko 

               d ./  SR 5:0 Belgicko 

                4. Kto vyhral Majstrovstvá sveta v hádzanej mužov? 
                    a ./ Chorvátsko 

                    b ./  Francúzsko 

                    c ./  Austrália 

                    d ./  Nórsko 

                    5. Ktoré skončilo Slovensko? 
                        a ./   6. 

                        b ./  16. 

                        c./   10. 

                        d ./  8. 
                                                                             ( 1.a... 2.b... 3.a... 4.b... 5.c) 

                                                                                                        Martina 

 
 

 

 

 

      

     

 

 
    Matej- je to milý detektív, vyššej postavy asi 185cm, má gaštanové vlasy a oči im zodpovedajúce. Rád nosí 

džínsy, ale občas si oblečie i smoking. 

   Má rád, keď ho volajú Maťo a obľubuje modrú a hnedú farbu. Miluje kurča a zbožňuje rezne. Rád cestuje 

a spoznáva nové krajiny. 

   Najväčšiu radosť má z toho, keď vyrieši prípad a keď môže oddychovať. Čo neznáša na ľuďoch? = lož 

a závisť.  

   meno: Matej Pevensie 

                     vek: 28 

                     stav: slobodný, bezdetný 

                     súrodenci:  brat a sestra 

P.S. 

       Skvelý detektív a kámoš.                                             /pokrač. na nasledujúcej strene/ 
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     Dávid- hovorí o sebe, že je človek, ktorý má zmysel pre humor. Je podobne vysoký ako Matej (trochu nižší). 

Má blond vlasy a modré oči. Nerád nosí oblek, ale pri vzácnej príležitosti sa dokáže obetovať. Jeho denným 

úborom sú menžestráky alebo kapsáčové nohavice. 

    Páči sa mu zelená farba a tomu zodpovedá aj jeho oblečenie. Veľmi mu chutia múčniky, ale občas sa zhodne 

aj s Matejom.  

    Dávid sa najviac teší z chvíľ, ktoré prežil s priateľkou Lenkou. Na ľuďoch neznáša = falošnosť a klamstvo. 

 meno: Dávid Hansey  

                     vek: 28 

                   stav: priateľka Lenka, bezdetný 

                   súrodenci: jedna sestra 

P.S. 

      S Matejom sú zohratý tím. 

 

 

       

 

 
      K lúpeží došlo v malom obchodíku s potravinami, ktorému sa zrejme darilo veľmi dobre. Do obchodu vošiel 

človek, ktorý sa tváril ako zákazník.  

     Vypytoval sa na kvalitu vybraných potravín. Keď mu predavač chcel ukázať istý druh ovocia, lúpežník na 

neho zamieril pištoľou a pýtal ho peniaze z kasy a z trezoru, no predavač mu ich odmietol dať. Preto mu strelil 

do chrbta a predavač bol na mieste mŕtvy. 

     Lúpežník si vzal peniaze z kasy a potom rozbil trezor a vykradol ho. Tento záver vyslovil svedok, ktorého si 

páchateľ nevšimol, lebo bol skrytý vzadu za regálmi. Bohužiaľ videl lúpežníka iba zozadu. Mal veľký čierny 

klobúk, ktorým si zakrýval tvár a oblečené mal čierne džínsy a čierny kabát.  

    Na mieste činu našiel Matej kúsok odlomeného umelého nechtu. Z toho usúdili, že to bola žena. Necht sa jej 

musel zlomiť pri vyťahovaní zbrane. Bol veľmi kvalitne zalepený, preto si ho páchateľka nemohla nalepiť sama. 

Vyhľadali manikúro- pedikúrový salón v mestečku. V mestečku bola iba jeden a ani naokolo ich viac nebolo. 

Matej si pri žene, ktorá tieto služby vykonávala všimol vzorku takých istých nechtov, ako našli.  

 

                                         
 

 

 

   Kozmetička im ukázala zoznam zákazníčok s týmito nechtami. Bolo ich 25. Vyšetrili 4 ženy, ale všetky mali 

alibi. Nuž pokračovali ďalej, avšak ostávalo im ešte 21 žien.   

   Dávid sa rozhodol, že pôjde do obchodu s klobúkmi. Predávali tam len klobúky, ale klobúky rôzneho tvaru, 

typu, značky a farby. Podľa výpovede svedka bol páchateľov klobúk čierny, takže Dávid sa zameral len na 

klobúky čiernej farby. „Klobúk zrejme nebol značkový alebo mal značku PSM,“ usúdil Dávid z toho, že iba tým 

dvom nevidno značku. Svedok Tomáš Frakin im ešte povedal, že klobúk bol valcovitého tvaru a viac si 

nevšimol. 
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   Podľa záznamu klientov, klobúky väčšinou kupujú muži a žiadna žena si žiadny z takýto klobúkov nekúpila. 

Vtom vošiel Matej a povedal: „Mala komplica“. „Áno, jasné,“ ozval sa Dávid, „a ako si na to prišiel?“ „Pred 

obchodom ju čakalo auto, ktoré ju vyzdvihlo a potom ušli preč. Oznámil to svedok, ktorý sa nám sám prihlásil, 

keď zistil, že to vyšetrujeme. Zazrel auto stojace pred  obchodom a človeka utekajúceho doň.“, dodal Matej.     

   O niečo neskôr začali vyšetrovať aj ostatné ženy. Pri jednej z nich objavil Matej Lenku, Dávidovu priateľku. 

Prekvapilo ho to, ale nestratil rozum a chcel začať vyšetrovať. Kým však začal, stihla mu Lenka povedať, že je 

tam náhodou. Prišla na adresu, ktorú objavila cez internet, aby si mohla zakúpiť kozmetiku a Dávid to potvrdil, 

lebo Lenka to občas zvykla robiť.Matej ju preveril a zistil, že je nevinná. 

   Preverili už takmer všetky ženy, ale ostávali im ešte 3 podozrivé. Nuž, pustili sa do toho. Prvá mala 24 rokov 

a bola maďarskej národnosti. Prisťahovala sa sem asi pred rokom kvôli práci, našla si tu priateľa a žijú spolu už 

pol roka. Ako ona tvrdí, v obchode nikdy nebola a ani ostatní dvaja predavači ju tam predtým nevideli. Vyzerala 

veľmi nevinne a navyše mala alibi, ktoré jej poskytli jej rodičia, lebo v čase činu bola práve doma v Maďarsku.  

  Druhá mala 32 rokov, bola slovenskej národnosti, vydatá 8 rokov a mala jedno dieťa. V čase vraždy bol jej muž 

s dcérou na lyžovačke v Tatrách. Alibi nemala, preto jej zakázali odísť z mesta.  

  A tretia žena mala 19 rokov, piercing v nose a jazyku a vyzerala ako dievča, ktoré má rado nočné žúry a búrlivý 

nočný život. Mala aj priateľa, ktorý vyzeral podobne ako ona. Alibi jej poskytol priateľ, ale neboli postačujúce.  

   Žena, menom Mária, ktorú vyšetrovali ako druhú, sa stala hlavnou podozrivou, hlavne preto, lebo nemala 

s obchodníkom dobre vzťahy. Prednedávnom sa s Michalom, čiže obeťou pohádala kvôli tomu, že jej nechcel 

požičať dosť veľkú čiastku peňazí, pretože sa ona topí v  dlhoch až po uši. Predtým ako k tejto vražde došlo, boli 

celkom dobrí priatelia. O jej dlhoch  pravdepodobne nevedela jej rodina, lebo sa o tieto dlhy delila len so svojím 

milencom, ktorý bol pravdepodobne jej komplicom, pri vražde a lúpež bola iba zámienkou. Vyšetrili aj jeho 

a zistilo sa, že práve on je vlastníkom auta, ktorého popis zodpovedá popisu auta, ktoré detektívom opísal svedok 

z ulice. 

    Prípad sa vyriešil a Maťo s Dávidom opäť boli šťastní z ďalšieho objasneného zločinu. Máriini rodičia sa po 

šokujúcom zistení presťahovali do Ameriky za prácou. Jej muž s osemročnou dcérou ostali žiť na Slovensku. 

Okamžite však podal návrh na rozvod a súd ich rozviedol.  

   

 

 
                                                                                             AAUUTTOORRKKAA::  Nikola Gromadová  
  

Do Veľkej noci nové číslo nestihneme, takže Vám už teraz 

prajeme krásne a iba príjemné Veľkonočné sviatky ! 
                                                            Vaša redakcia 
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