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                    Hurbanovo 

Išlo sa  5.4.2017 v stredu. Ráno 

sme tu už čakali okolo pol 

ôsmej. Ako nám bolo zadané. 

Išli sme triedy 1.CB a 3.CD 

a učitelia p. Pitlaničová, p. 

Pitlanič. Keď sme tam dorazili, tak sme na prvý pohľad mohli vidieť 

jednu veľkú bielo-zelenú budovu s nápisom „Pivovar Hurbanovo“. Keď 

sme vošli dnu, ako prvé sme sa museli podpísať, až potom sme mohli 

vstúpiť dnu. V momente, keď sme tam vstúpili, sme mohli cítiť jemnú 

vôňu piva. Niektorým to aj prekážalo ale po čase si zvykli. Mne osobne 

to voňalo a neprekážalo mi to. Potom nás sprievodca zaviedol do jednej 

miestnosti pri bufete, kde sme si museli obliecť vesty, v ktorých sme 

vyzerali čisto ako cestári. Potom nám povedal bezpečnostné pokyny, aby 

sme si neublížili. Keď povysvetľoval to, čo bolo treba, išli sme do prvej 

budovy. Tam nám porozprával o tom, ako tento pivovar vznikol, kto ho 

zakúpil, ako sa to rozširovalo a koľko v tom čase dokázali vyrobiť piva 

za rok. Potom nás poslal do takej „jaskyne“, v ktorej nám pustil 

nahrávku. Keď to skončilo, tak sme išli takou cestičkou a ocitli sme sa 

v jednej veľkej miestnosti, kde boli medené „kotle“. V tých sa už dlho 

nevarilo pivo. Potom nás sprievodca poslal do miestnosti, kde sa 

vyrábalo pivo. Vysvetľoval nám, ako sa to tam plní a z ktorej do ktorej 

„nádoby“ to ide. Nakoniec sme dostali každý po jednom 

nealkoholickom pive. Bol to pekný záver exkurzie. Môžem potvrdiť, že 

to sa každému páčilo najviac.                                                               I.CB 
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                                                             Výmenný pobyt Bruntál 

 

Od 27. 3. 2017 do 31. 3. 2017 sme sa zúčastnili výmenného pobytu. Sedem 

žiakov plus pán profesor Pitlanič sme išli do Bruntálu. Zo školy sme vyrazili 

okolo 8:00 školským autom. Cesta bola veľmi dlhá. Do Bruntálu sme dorazili 

okolo 12:30. Pán šofér si musel spraviť prestávku. A potom žiakov z Bruntálu 

bral k nám do školy. My sme dostali kľúče od izieb a išli sme sa vybaliť. Potom 

sme išli na obed. Po obede sme museli ísť s pánom vychovávateľom na 

internát. Vysvetľoval nám, dokedy môžeme byť vonku, kedy musíme chodiť na 

raňajky, obed či večeru. Keď nám to dopovedali, išli sme si každý odpočinúť na 

izbu. Neskôr sme išli na prehliadku mesta. V utorok ráno sme išli na prax na 

Mestský úrad, ale iba dievčatá a chlapci išli do školských dielní. Dievčatá triedili 

papiere a skartovali, chlapci zase zvárali. Po praxi sme sa boli pozrieť na 

prekrásny zámok, ktorý bol skoro oproti škole. V stredu ráno opäť na prax. Po 

praxi sme boli v Karlovej Studánke. Bolo tam naozaj veľmi pekne. Všade 

naokolo príroda, vodopád, ale aj liečivá voda. Boli sme tam asi hodinu. Potom 

sme išli do sklárne. Boli tam dvaja šikovní chlapci, ktorí nám vysvetľovali, ako sa 

vyrába sklo a neskôr nám ukazovali, ako sa sklo fúka a ako sa vytvárajú vzory na 

skle. Po príchode na internát sme išli na večeru. Potom všetci išli na svoje izby. 

Vo štvrtok ráno sme sa zobudili do daždivého počasia.  Keďže pršalo, tak sme 

nemohli ísť na túru, no namiesto toho sme hrali pingpong so žiakmi, ktorí boli 

s nami na internáte. 

V piatok ráno sme nešli ani na prax, lebo sme sa museli zbaliť. Poupratovali sme 

izby, odovzdali kľúče a vyrazili domov. Cesta bola opäť veľmi dlhá, ale všetci 

sme sa spokojne vrátili domov. Bolo nám tam veľmi dobre.  

III.CD 
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Volkswagen Bratislava 
Dňa 8.marca 2017 sme s pani prof. 

Pitlaničovou a pánom profesorom 

Pitlaničom navštívili automobilový 

priemysel v Bratislave -  Volkswagen.  

Do Volkswagenu sme išli celá naša 

trieda III.CD, plus išli s nami prváci. 

Do Bratislavy sme išli školským 

autobusom. Vyrazili sme okolo 8:00. 

Keďže boli zápchy, tak sme dorazili až okolo 9:15. Exkurzia sa mala začať až o 15 

minút. Mali sme istý čas, tak sme sa išli pozrieť do predajne, ktorá je hneď pri 

vstupe do Volkswagenu. Mali tam vystavené zmenšené podoby áut, ktoré 

vyrábajú. 

O 9:30 prišli dvaja mladí sprievodcovia, ktorí nám vysvetlili, že sa nemôžeme 

ničoho dotýkať a ani fotiť. Dali nám bezpečnostné okuliare. Najprv sme išli do 

karosárne. Tam nám povedali pár informácií, napr. na aké auta sa vyrábajú 

diely, aký počet musia vyrobiť. Keď  sme prešli celú karosáreň, premiestnili sme 

sa do lakovne. Tu nám znova povedali  informácie, ako napr. koľkokrát sa musí 

lakovať, potom sa to musí kontrolovať. Najviac sa mi páčilo, ako pracovali 

roboty. Zaujímavé tam majú, že každé oddelenie má svoje bicykle a chodia im 

tam ako keby vláčiky a nimi prepravujú súčiastky. 

III.CD 

Môj koník 

Vtedy v Zálesí zaerdžal koník, 

Vtedy v Zálesí viezol ma biely koník. 

Zafŕkal a vyrazil, klusal a cválal, 

Hriva mi viala do očí. 

Vtedy v Zálesí zašepkal mi do uší, 

Môj biely koník pohladil ma v duši. 

Sandra Bašová, II.KM 
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Interview 

 

Dňa 30.03. 2017 sa uskutočnilo finálové kolo NAJ agro dievča 

a chlapec, v ktorom našu školu reprezentovala naša žiačka II.V – 

Romana Horváthová. Romana sa zúčastnila súťaže už druhý rok 

a obidva roky po sebe sa krásne umiestnila. Minulý rok bola 3. NAJ 

agro dievča a tento rok úžasná 1. NAJ agro dievča! 

 

1. Romana, povedz nám, ako si sa vôbec dostala k tejto súťaži? 

K tejto súťaži som sa dostala vďaka tejto škole, pretože ma zavolala p.prof. Bognárová 

a p.prof. Chalaniová. No a vlastne išla som na školské kolo, kde som sa umiestnila minulý 

rok na 3.mieste ako náhradníčka a tento rok na 1.mieste. 

2. Ako vieme tak minulý rok si obsadila 3. miesto, aké si mala z toho pocity, keďže si 

bola prvý rok na tejto súťaži? 

Moje pocity boli také, že som bola veľmi milo prekvapená a už len preto, lebo som bola 

len v 1. ročníku a podarilo sa mi umiestniť zrovna na 3.mieste. 

3. Zaskočili ťa niekedy aj otázky? Počuli sme, že niekedy pán moderátor Huba dáva 

fakt ťažké. 

Ani veľmi nie, povedala by som, že boli také primerané a vedela som na ne odpovedať, 

takže to bolo v pohode. 

4. No, ale dozvedeli sme sa, že aj tento ročník bol pre teba mimoriadne úspešný. 

Áno. Umiestnila som na 1. mieste a bolo to veľmi nečakané a tiež mi vyhŕkla slza. 
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5. Ako tento rok prebiehalo semifinále 

a finále? 

Takže na semifinále nás bolo dokopy 50 

súťažiacich (25 dievčat a 25 chlapcov). Z celkového 

počtu sa vlastne vybralo 10 dievčat a 10 chlapcov 

do finále. Finále prebiehalo tak, že boli 2 kolá pre 

dievčatá a aj pre chlapcov a dostávali sme rôzne 

otázky, nevedeli sme akú otázku dostaneme, takže 

to bola taká „mačka vo vreci. 

6. A teraz poďme k tomu 1. miestu. Aké pocity si mala? Čo si vôbec získala za prvé 

miesto? 

Za 1. miesto som získala šerpu, kde bolo napísané „NAJ agro dievča 1.miesto“, potom 

som dostala korunku a krásnu veľkú kyticu, ďalej peňažnú odmenu od UniCredit banky 

a ako posledné som dostala od siete Triniti trojdňový pobyt v hoteli, ktorý si vyberiem + 

VIP kartu na všetky podujatia na Agrokomplexe v Nitre.  

 

7. A posledná otázka na teba, povedz nám ešte čo ti dala táto súťaž. 

Tak prvé, čo mi asi dala, že som sa naučila vystupovať pred ľuďmi, pretože som mala 

s tým problém. A teraz, no je to taký lepší pocit, keď mám také skúsenosti ohľadne 

agrobiznisu.  

 

 

Ďakujeme Romane Horváthovej, že nám poskytla interview a oboznámila aj NÁS s NAJ 

agro! 

 

 

 

Napísal Patrik Srnec 
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Výcvikový pobyt Bochovice 
V dňoch 20.-23. v mesiaci marec sme sa 

zúčastnili výcvikového pobytu 

v Bochoviciach. Prostredie okolo 

penziónu bolo nádherné, človek by si na 

prvý pohľad myslel, že sa tam zastavil čas. 

Celý čas sme sa venovali výcviku svojich 

4-nohých miláčikov. S výcvikom sme 

začali ešte pred úsvitom, teda úsvitom 

bol väčšinou v dole, keď sme išli robiť 

nášľap. Psíky dostali svoju prvú dávku 

granúl, ktorú dostávajú aj doma, keď 

s nimi ráno cvičíme. Cez deň sme s nimi cvičili  poslušnosť s odbornou 

pomocou pani profesorky Majtasovej a popri slušnosti sme robili aj 

obrany s pomocou figuranta Petra Pellera. S nimi na nás dávala pozor 

aj paní profesorka Nová. V stredu, t.j. 22. marca, sme sa boli pozrieť 

do skladu HST, výrobu kynologických pomôcok a väčšina si odtiaľ 

odniesla pár pekných vecí, napríklad loptičky, vesty, nášľapovky atd... 

Popri našom výcviku sme mali odborný výklad, ako sa používa 

flexipole a videli sme iných hostí, ako cvičia svojich psov pod 

odbornou taktovkou pána Čejku ml. a pána Čejku staršieho, popri 

tom si aj oni pocvičili svojich psov. O výbornú stravu sa postarala pani 

Čejková, manželka pána Čejku staršieho. Boli to perfektné 

švédske stoly s domácim pečivom, vynikajúce obedy 

a večere. Osobne som na to jedlo nešetril superlatívmi. 

Moje skromné a srdečné ďakujem patrí pani 

profesorkám Marte Majtasovej a Gabike 

Novej, za to, že to celé zorganizovali. 

III.E 
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Prax veterinárov v ZOO Bratislava 

 

Prax študentov veteriny je naozaj rozličná. Medzi nich 

patrí aj prax v ZOO Bratislava. Študenti prichádzajú ku styku s rôznymi 

exotickými zvieratami a spoznávajú ich. Z jednej stránky sa študenti 

naučia prakticky, ale aj teoreticky robiť s týmito zvieratami. Je jasné, 

že je prísne zakázané sa pohybovať medzi mäsožravcami! Preto sa 

študenti rozdeľujú na niekoľko dvojíc k určitému bylinožravému 

zvieratku. Naši študenti sa stretli so starostlivosťou napríklad u: 

hrošíkov, zebrách, žirafách, koní, lám, opíc, plazov, nosorožcov ...  

Samozrejme, že do ZOO sa nechodí len kochať nimi. Najprv práca 

okolo nich a až potom nasleduje ich etológia a iné. Chodí sa vždy 

skoro ráno, aby bolo všetko porobené než prídu návštevníci. Naša 

práca tam spočíva najmä v starostlivosti a hygiene. Po celkovej 

starostlivosti príde na rad etológia zvierat, o ktoré sme sa starali. 

Následné poznatky zapísať do praxového denníka. 

 

 

Autor: Patrik Srnec, II.V 

XV. ročník  
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Medzinárodnej súťaže rybárskych škôl 
 

Rok sa s rokom stretol a Stredná odborná škola 

v Ivanke pri Dunaji sa stala dejiskom už  XV. ročníka 

medzinárodnej rybárskej súťaže stredných škôl.  

V stredu 26.apríla sme na našej škole privítali súťažné 

školy: SOŠ Bzenec, SŠR a VOŠ Třeboň, SRŠ Vodňany. 

Pred samotným otvorením súťaže sa konala porada 

súťažných tímov, kde sa stretli všetci zástupcovia  

súťažných tímov a v priateľskom kruhu sa oboznámili s priebehom, súťažnými disciplínami ako 

i spôsobom hodnotenia.  

O 18.30 sa v spoločenskej miestnosti stretlo  14 

nedočkavých súťažiacich nahodených v rybárskych 

uniformách, učitelia, majstri odbornej výchovy  

a vedenie usporiadateľskej školy. Slávnostného 

príhovoru sa ujala pani riaditeľka Ing. Katarína 

Kubišová.   

Potom sa už mohla začať samotná súťaž. V prvej 

disciplíne na súťažiach čakalo 50 otázok teoretického testu. Okrem správnych odpovedí sa prihliadalo 

aj na poradie odovzdania testu.  

Druhá a tretia disciplína bola poznávacia. Najskôr  poznávanie sladkovodných rýb, bentosu 

a živočíchov, nasledované poznávaním zástupcov vodných, bažinných a pobrežných rastlín 

a planktónu.  Obe úlohy pozostávali z 25 obrázkov, na ktorých spoznanie mali súťažiaci 15 sekúnd. 

Ako sa predpokladalo,  súťažiaci boli nadupaní vedomosťami, a preto si obe úlohy vyžiadali 

rozstrelové kolo.  Nakoľko ani rozstrelové kolá nepriniesli jednoznačných víťazov, rozhodlo sa, že 

bude udelených viacej prvých miest. Nakoniec  v súťažnej disciplíne č.2 boli udelené  2 prvé miesta 

a v disciplíne č.3 až 6 prvých miest.  Rozstrelovým kolom  sa ukončil prvý súťažný deň. Mladí rybári sa 

rozpŕchli do svojich izieb, aby si oddýchli a pripravili sa na druhý deň, kde ich čakali úlohy zamerané 

na praktické zručnosti.  

Štvrtok ráno nás privítalo trochu  upršané a chladné 

počasie. Správny rybár si musí poradiť v každom 

počasí, a tak sa začali ďalšie disciplíny -  hádzanie 

vrhacou sieťou na terč  (hádzalo sa pomocou vrhacej  

siete o priemere 2,5 metra, 2-krát na 5 terčov 

o priemere 100 cm na vzdialenosť  3, 4, 5, 6 a 7 m.)  a v 

disciplíne rybolovnej techniky -  záťaž skish.  Hádzalo sa 

záťažou o hmotnosti 7,5g na 75 cm kruhové tyče vo 

vzdialenosti 8, 10, 12,14,16 m.  
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Po obede sa všetci súťažiaci presunuli na školské 

rybníky do Veľkého Blahova, kde boli pripravené 

posledné 2 discpilíny. Úloha č. 6 bola jazda loďou. 

Na rybníku bola vykolíkovaná trasa s piatimi 

bránkami. Úlohou súťažiacich bolo prejsť  po 

vyznačenej slalomovej trase čo najrýchlejšie a bez 

dotyku. Každý dotyk znamenal + 5 sek.  

k dojazdovému času.   

Siedma disciplína,  radosť  všetkých rybárov – lov 

rýb na udicu. Každý zo súťažiacich si vylosoval  pozíciu, na ktorej mal chytať ryby. Ostávalo už len 

zakŕmiť  a čakať na prvé úlovky. V tejto úlohe sa prihliadalo na celkovú dĺžku ulovených rýb. Po 

hodine si súťažiaci vymenili stanovištia a začala posledná časť. Záverečný hvizd o 16.30 hod. ukončil 

poslednú disciplínu.  Zostávalo už len spočítať centimetre, prideliť posledné body a zistiť mená 

víťazov, ako aj poradie družstiev. Po vyčerpávajúcej súťaži čakalo na všetkých malé pohostenie 

v podobe výborných rybacích fašírok pani domácej.  

Po návrate do školy na všetkých už čakala večera a záverečná časť programu-  slávnostné 

vyhodnotenie výsledkov.  Teraz, keď už všetci súťažiaci mali pokoj a čas sa pripraviť, najväčší nápor 

mal organizačný výbor. Predsa len spočítať body a pripraviť 35 diplomov a ocenení, nejaký čas 

zaberie.  

O 19.30 bolo všetko nachystané na slávnostné vyhodnotenie.  Úvodnej reči sa chopil Ing. Jaroslav 

Šubjak, ktorý v krátkosti zhodnotil celkový priebeh súťaže.  Pár milých a povzbudivých slov pridal aj 

tajomník Slovenského rybárskeho zväzu Ing. Ľuboš Javor a nasledovalo vyhodnotenie výsledkov 

Poradie jednotlivcov v každej z disciplín rozpisovať nebudeme, to by bolo nadlho. Ale musíme 

spomenúť:  Poradie jednotlivcov: 1. Jakub Novák  (SŠRaV, Třeboň ) 

        2. Roman Telúch (SOŠ, Ivanka pri Dunaji) 

        3. Patrik Pešat (SŠRaV, Třeboň) 

Poradie družstiev:  1.  SŠRaV, Třeboň   

                                  2. SRŠ a VOŠ, Vodňany 

         3. SOŠ, Ivanka pri Dunaji 

                                  4. SOŠ, Bzenec 

 

Na záver by som sa chcela poďakovať celému 

organizačnému výbor a vedeniu školy za 

výborne pripravenú súťaž, ktorá prebehla 

v duchu Fair-play a rovnako aj chlapcom za 

vzornú reprezentáciu svojich škôl. 

                                                                                                                                  K.B 

   Exkurzia – Žrebčín Bábolna, Maďarsko 
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Žrebčín Bábolna bolo úžasné navštíviť. Bol založený v roku 1789 na podnet 

kapitána kavalérie Jozsefa Csekonicsa na pozemkoch, ktoré získali od grófa 

Szapáryho. Bolo veľmi náučné a krásne spoznať históriu žrebčínu. V tomto 

žrebčíne sú chované čistokrvné arabské kone už pomaly dve storočia. 

Významný prelom nastal v roku 1836, keď do chovu získali zo Sýrie plemenného 

žrebca Shagya, ktorý má aj v centrálnej časti parku svoju sochu.  

Prostredie bolo nádherné, kone mali rozdelené tak, že žrebce mali jednu celú 

stajňu a kobyly mali zase svoju. Je to veľký areál. Ako som spomínal, na jednej 

strane je stajňa pre žrebce, na druhej strane pre kobyly, ďalej súčasťou areálu 

bola aj hala, v ktorej sa každý deň obsadali nové mladé kone a tiež pre jazdeckú 

školu. Žrebčín je známy najmä svojím päťzáprahom – s tromi koňmi vpredu 

a dvomi vzadu. Nikde inde na svete sa tento spôsob zapriahania nepoužíva. 

Ďalej sa tam nachádzalo aj múzeum kočiarov, boli tam novodobé kočiare ale aj 

dobové z 18. storočia. Taktiež sme sa boli pozrieť do dobovej miestnosti, kde 

bolo vystavené kováčske náradie. Exkurzia viedla aj nádherným múzeom 

v ktorom sme sa dozvedeli históriu žrebčína, pôvod plemena Arab, jeho využitie 

a úspechy. 

Keď sme išli mimo areálu, tak sme sa o pár minút dostali ku konskému 

cintorínu. Je to park s drevenými stĺpmi, ktoré pripomínajú indiánske totemy. 

Na tomto cintoríne je pochovaných približne štyridsať plnokrvníkov, ktoré 

najviac preslávili miestny žrebčín. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napísal Patrik Srnec 
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   Exkurzia Bukovec 
 

15.5. sme šli na exkurziu do Bukovca kde sa 

zameriavajú na chov Furiosov. Po príchode nás 

čakal pán sprievodca, ktorý nás zobral za kravami a 

porozprával všetko o ich chove . Neskôr sme prešli k 

malým teliatkam, ktoré sme mohli kŕmiť z fľaše. 

Potom sme sa presunuli na pastviny ku koňom, kde 

sme sa dozvedeli o chove Furiosa na Slovensku. 

Prechádzku sme skončili v stajni, skadiaľ nám povyťahovali malé žriebätká a 

predstavili nám celú ich rodinu.  Na záver sme sa išli pozrieť na malých 

plemenných žrebcov. Nakoniec sme sa rozlúčili a odišli spokojní domov. 

III.A, I.K 

 

Športové úspechy našej školy za rok 

2016/2017 

Obvodné kolo cezpoľný beh- Beáta Mezeiová-1.miesto  

MO-basketbal-Dievčatá-1. miesto  

MO-basketbal-Chlapci- 3. miesto  

MO-stolný tenis-Dievčatá-1. miesto 

MO-stolný tenis-Chlapci-5. miesto  

MO-florbal-Dievčata-1.miesto  

MO-florbal-Chlapci-1.miesto 

MO-futsal-Chlapci-5.miesto  

MO-volejbal-Chlapci-2.miesto  

MO-volejbal-Dievcata-2.miesto 

Štefánikov beh: 2.miesto Martina Sojková 

                            3.miesto Darinka Bihariová 
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 DEŇ NARCISOV 
Dňa 7.4.2017 sa naša škola zapojila do verejnej zbierky pre onkologicky chorých 

ľudí. Do akcie sa zapojili Dóczová, Kaňková, Gašparovičová, Tornyaiová, 

Bulková, Kunáková, Fajnorová, Vassová, Masárová, Rovnianková, Urbaníková, 

Detková, Matušniaková, Tomanoczy, Števove. Sme veľmi radi, že sme mali 

možnosť zapojiť  sa do takejto dobročinnej akcie. Nikdy nevieme, kedy budeme 

potrebovať pomoc aj my, preto je dobré pomáhať aj ostatným aspoň v tento 

deň, ktorý je pre pomoc ako stvorený. Peniaze, ktoré škola vyzbierala v celej 

Ivanke pri Dunaji  idú na tú najlepšiu vec. Myslíme si, že z toho môžeme mať 

všetci dobrý pocit, pretože sme pomohli ľuďom trpiacim rakovinou. Rakovina je 

zákerná choroba, ktorá môže prepuknúť u každého z nás a my ani nevieme 

kedy. Vie sa roky skrývať a jedného dňa vás úplne pohltí, preto si myslíme, že 

nie je dobré zatvárať oči pred takouto vecou, ale naopak, ešte viac ich otvoriť 

a uvedomiť si jednu veľmi dôležitú vec. Nikdy nezabúdajte na to, že raz to 

môžete byť vy, čo budete potrebovať pomoc. Chceli by sme sa poďakovať 

ľuďom, ktorí prispeli na túto zbierku, no  bohužiaľ boli aj ľudia, ktorí nás nemilo 

odmietli. Celkovo sa vyzbieralo 1583,74 eur. Dúfame, že chuť pomáhať 

ostatným bude budúci rok ešte väčšia a vyzbiera sa ešte viac peňazí.     
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Rozlúčková 

Prvý ročník to bola pre nás škola hrou, 

posledný ročník sa pre nás stal nočnou morou. 

V tento deň tu všetci stojíme a učiť sa chystáme, 

Dúfajúc, že v septembri sa už neuvidíme. 

Bol to ťažký rok pre nás určite, 

niekedy sme mali pocit že nás mučíte. 

Ale rozlúčke s touto školou patrí tento deň, 

pre niektorých je aj teraz maturita iba ťažko dosiahnuteľný sen. 

4 roky spolu- veľa sme zažili, 

niekedy sme sa múdrymi robili. 

Ďakujeme profesorom, že ste pri nás stáli, 

že ste s nami vždy pochopenie mali, 

ďakujeme upratovačkám, že po nás upratovali, 

keď sme sa papierikmi v triede obhadzovali 

Ďakujeme vrátničkám, že ste nás kontrolovali, 

dvere nám vždy otvárali, kľúčiky nám podávali. 

Lúčime sa s intrákom, konečne je to tu,  

Začíname  našu novú životnú etapu. 

Ďakujeme kuchárkam, že ste nám varili, 

že ste naše hladné žalúdky plnili. 

Ľuďom z kancelárií tiež naša vďaka patrí 

že papierovú robotu vždycky dobre zmákli. 

Aj keď to teraz nepriznáme- škola chýbať nám bude, 

prídeme Vás pozrieť, porozprávať sa už kľudne. 

Vieme, že všetko zvládneme, dobre sa pripravíme, 

ale dneska sa spolu predčasne rozlúčime. 

Veľa šťastia do budúcna, po rokoch sa tu stretneme, 

na stretávke si na tieto 4 roky zaspomíname. 
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Dokážeš doplniť správne celú tabuľku? 

Prajeme všetkým príjemné prázdniny   

  


