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Zo ž ivota naš ej š koly 

 Všetkovedko 2017 / 2018 

Aj v tomto školskom roku VŠETKOVEDKO rozpútal  veľký súboj o najmúdrejšieho 

medzi najbystrejšími. VŠETKOVEDKO dáva deťom v celoslovenskej súťaži 
jedinečnú šancu ukázať, čo všetko vedia o svete a popritom sa v hravej a súťažnej 

atmosfére naučiť niečo nové. 

Titul Všetkovedko získali títo žiaci: 

                                  Všetkovedko 2 

6. miesto: 

Palečka Andrej 2.C – žiak zároveň získal aj titul Všetkovedko školy 

11. miesto: 

Lupták Patrik 2.C 

Kochlicová  Barbora 2.A 

Mazúchová Michaela 2.A 

17. miesto 

Šupa Radoslav 2.A 

24. miesto 

Klinková Wanda 2.A 

Ondrášik Dávid 2.B 

                                    

                                Všetkovedko 3 

 

29. miesto 

Bačková Dorota 3.A 

                              Všetkovedko 4 

20. miesto 

Krejčí Klaudia 4.A 

27. miesto 

Grollmusová Kornélia 4.B 

 

 

  

 

 

 



Regionálne kolo v bedmintone školských družstiev 

Na našej základnej škole sa uskutočnilo dňa 5.2.2018 regionálne kolo 

v bedmintone školských družstiev chlapcov a dievčat. Súťaže sa 
zúčastnili žiaci z okresov Zvolen, Detva a Krupina. 

Okres Zvolen v tejto súťaži reprezentovali žiaci a žiačky našej Základnej školy 

A. Sládkoviča v Sliači - Andrej Suchý, Simeon Suchý, Dominika Ďurčíková a 
Hanka Zelinová. Obidve družstvá z okresu Zvolen sa umiestnili na 1.mieste a 

postúpili do krajskej súťaže. Za prípravu  žiakov ďakujeme Ing. J.Jurčiakovi, 
učiteľovi športovej prípravy a vedúcim bedmintonových krúžkov F.Lukáčovi a 

M.Bartošovi. Pri organizácii turnaja pomáhali žiaci športovej triedy Karin 
Urdová, Anna Čekanová, Emma Štesková a žiačka 2.A  triedy Sarah Antónia 

Suchá. Tomáš Fajčík a Alex Išteneš sa umiestnili v kategórii chlapcov na 
druhom mieste. Súťažili ako B družstvo za okres Zvolen. 

 

GQIQ celoslovenská geografická súťaž 

V tomto školskom roku sa  uskutočnilo 3. kolo celoslovenskej geografickej 
súťaže GQIQ, ktorú organizuje vydavateľstvo Mapa Slovakia. Súťaž je určená 
pre žiakov 5. - 9. ročníka. 

Žiaci musia pri súťažení využívať svoje poznatky z geografie, ale aj prácu s počítačom, 
nakoľko išlo o internetový test. Žiaci v časovom limite 35 minút museli vyriešiť 30 

zaujímavých geografických úloh.  Do riešenia súťaže sa zapojilo takmer  1900 žiakov z 
celého Slovenska. 

Najúspešnejším riešiteľom súťaže na našej škole bol Miško Bystriansky zo 6.A triedy, 

ktorý vo svojej kategórii obsadil 24. miesto z celkového počtu 283 súťažiacich. 

K ďalším súťažiacim patria Hanka Teremová a Anička Slamová z 9.A triedy. 

Ďakujeme im za vzornú reprezentáciu našej školy . 

 

Matematická olympiáda 

Dňa 24.1.2018 sa uskutočnilo okresné kolo 67. ročníka MATEMATICKEJ 

OLYMPIÁDY v kategóriách Z5 a Z9. Súťaž je veľmi náročná, ale žiakov našej 
školy toto neodradilo. Po úspešnom riešení domáceho kola boli pozvaní na 
riešenie okresného kola súťaže. 

V kategórii Z5 bola najúspešnejšou riešiteľkou Lenka Siakeľová z 5. B triedy, ktorá 
obsadila  7.miesto. 

Ďalšími riešiteľmi v tejto kategórii boli žiaci 5.B triedy: 

Matej Chovanec , Diana Polóňová, Matej Majerský a Peter Plachý. 

V kategórii Z9 našu školu vzorne reprezentovali žiačky 9.A triedy Petronela 

Kasášová, Hannah Teremová a Kristína Orságová. 

Všetkým  súťažiacim ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy. Pani učiteľkám 
matematiky p.Slovíkovej a p.Mieškovej ďakujeme za prípravu žiakov na súťaž. 

 

 

 



Geografická olympiáda 

Dňa 6.2.2018 sa uskutočnilo okresné kolo 46. ročníka GEOGRAFICKEJ 

OLYMPIÁDY. Súťaže sa zúčastnilo 90 súťažiacich 5. – 9 . ročníka z celého okresu 
Zvolen. 

Významný úspech dosiahla žiačka 9. A triedy Anička SLAMOVÁ , ktorá sa 
v kategórii 8.-9. ročník umiestnila na krásnom 1. mieste. Zároveň postupuje do 
krajského kola súťaže. 

Ďalší úspešní riešitelia: 

Peter PLACHÝ , 5.B  -  7. miesto 

Marína ČERNEKOVÁ , 5.A – 11. miesto 

Tomáš JANEŠÍK,  7.A  - 7. miesto 

Našu školu ďalej reprezentovali žiaci : Matej Chovanec 5.B, Vanda Výbošteková 
a Michal Bystriansky 6.A, Hannah Teremová 9.A a Boris Bahýl 8.C.  

Všetkým  súťažiacim ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy. Aničke želáme 
veľa úspechov v krajskom kole geografickej olympiády. Pani učiteľke Lisičanovej  patrí 

poďakovanie za prípravu žiakov. 

 

Šalátománia v našej škole 

Posledný deň pred jarnými prázdninami sa naše triedy na 1. i 2. 

stupni ZŠ premenili na pestrofarebné, chutné a voňavé kútiky plné 
zdravej zeleniny a ovocia. Podujatie sa realizovalo v rámci 

Národného akčného plánu v prevencii obezity a Európskeho rámca 
Zdravie 2020 na ceste ku zdraviu a k zdravému životnému štýlu. 

Žiaci si so svojimi triednymi učiteľmi zvolili vlastné suroviny a vlastnú 
receptúru chutného šalátu – výhradne zo zeleniny alebo ovocia s použitím 

dochucovadiel. Zabezpečili si potrebné nástroje a pomôcky. Ešte v to ráno 
zaznamenali sliačske obchody s potravinami zvýšený dopyt po čerstvej 

zelenine či ovocí. Žiaci boli zapojení do všetkých aktivít – plánovali, 
nakupovali, pripravovali, tvorili, prezentovali, chutnali, hodnotili, upratovali. 

Zostavovali aj sprievodný plagát s presným pracovným postupom, 
s prepočtom ceny šalátu, so vzniknutým odpadom a nákresom. 

Podujatie opäť ukázalo, že naši žiaci sú šikovní a zruční, že ich nie je 

potrebné podceňovať a i tí najmenší pod vedením skúsených a motivujúcich 
pedagógov dokážu všeličo. Najviac sa však deti nevedeli dočkať 

ochutnávania – degustovalo sa v triedach, medzi triedami na chodbách, 
ochutnávala aj porota tvorená učiteľmi a žiakmi. Všetky šaláty splnili 

očakávania až nad mieru. Víťazmi však boli tieto tímy: 

kategória 1. stupeň (2. – 4. ročník) 

1.    miesto – 4. A 

2.     miesto – 2. A a 3. B 

3.      miesto – 4. B 

 

 

 



kategória 2. stupeň (5. – 9. ročník) 

1.     miesto – 8. C 

2.     miesto – 7. A a 9. C 

3.      miesto – 5. B a 6. B 

                                                                     Mgr. Róbert Borbély, PhD. 

     Mgr. Daniela Slovíková 

                                                                koordinátori podujatia 

 

Celoslovenský turnaj v bedmintone 

Na našej základnej škole sa uskutočnil celoslovenský turnaj skupiny 

C v bedmintone. Turnaja sa zúčastnili žiaci zo Zvolena, Dolného 
Kubína, Nižnej a Sliača. 

Najlepšie výsledky v kategórii mladších žiakov dosiahli Sarah Suchá, ktorá sa 

v kategórii dievčat umiestnila na 1.mieste a Marek Homola v kategórii chlapcov 

skončil na 2.mieste. Blahoželáme. 

 

Máme majstrov kraja 

V krajskej súťaži školských družstiev v bedmintone reprezentovali 

okres Zvolen  žiačky a žiaci  našej ZŠ: Dominika Ďurčíková, Hanka 
Zelinová, Sarah Suchá, Ema Štesková, Andrej Suchý, Simeon Suchý a 

Tomáš Fajčík. 

Dievčatá sa umiestnili na 2.mieste. Chlapci sa stali majstrami kraja a postúpili 
na Majstrovstvá Slovenska, ktoré sa uskutočnia 10. - 11. apríla 2018 v 

Liptovskom Mikuláši. Srdečne blahoželáme. 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                   obr. Vanesa Volková, 6.A 



 

Školský karneval 

Dňa 1.februára 2018 sa v ZŠ A. Sládkoviča na Sliači uskutočnil karneval pre žiakov 

1. a 2. stupňa, ktorý zorganizovali žiaci Žiackeho parlamentu s pomocou pani 

učiteliek.  

Žiaci 1. stupňa si počas 1.vyučovacej hodiny pripravili masky , v ktorých sa nám 

cez 2. a 3. vyučovaciu hodinu predviedli.  Najkrajšie z nich boli ocenené: 

Kosturjaková ( 4.A), Ťapušíková ( 1.B), Kurtík (1.A), Roziak ( 1.B), Kavčiak ( 2.C), 

Ostrihoňová (4.A), Ivanič ( 4.B), Georgievová ( 4.A), Gondáš ( 4.B). Všetky masky  

1.stupňa sa potom zúčastnili tomboly, v ktorej vyhrali zaujímavé ceny. Potom sa 

zabávali pri hudbe.       

Po tretej  vyučovacej hodine sa začal karneval pre žiakov 2.stupňa.  Počas prvých 

troch vyučovacích hodín si vyrábali masky a škrabošky. Pomocou ich kreativity 

a fantázie vzniklo veľa  veľa originálnych masiek a škrabošiek. Žiacka porota 

vybrala najkrajšie a najzaujímavejšie:  Bibová a Siakeľová ( 5.B), Kmeť, 

Černeková, Bertha (5.A), Filkusová, Moravčíková (7.A), Lendvorská (7.B), 

Štesková, Mazúch (8.A), Baranová (9.A), Garguláková, Púpalová (9.B), Sarvaš, 

Macháč ( 9.C). Všetci sa skvelo zabávali pri súťaživých tanečných hrách a na 

diskotéke .                                                                                                                      

V príjemnej  atmosfére   oslávili žiaci našej školy fašiangy. 

 

                                                                                                 Nikola Vingerová , 9.B                                                                         

                       

         



ZA HRSŤ BÁSNÍ 
7.A trieda 

Spomínam na teba 
 

Jemne sa mi chveli brvy 

A ten malý úsmev, veľké očká. 

Košieľka sa mi vlní, 

Môj noštek je studený ako vločka. 

Vidím ho len rozmazane, 

Ale tvaruje sa mi tam tvár. 

Mojimi malými rúčkami som ho objal. 

 

Šedé fúzy i vlasy takisto, 

Pár sĺz sa mu do očí tislo. 

Ale prečo? Snáď sa nehnevá, 

Kdeže tichom sa na mňa pozerá. 

 

Je taký milý, ale prečo? 

Otázka je zložitejšia ako odpoveď, 

Pozeráme sa na hviezdy pod dráhou mliečnou. 

Drží z udice rukoväť. 

Nahadzuje a ťahá. 

Boj titánov? Zboka nabok udicou máva. 

 

Ulovil vec veľmi  cennú, 

Náruč má celú otvorenú. 

K radosti a šťastiu byť mojím dedom 

Mám pre neho miesto pod mojou nehou... 

                                                    Tomáš Janešík 

. 



 
 

                                                                      

Svet sa hýbe a ja žijem 
 

Prečo sa niečo hýbe 

a prečo niečo hýbe svetom? 

Svet spočíva v chybe 

či v oku treťom? 

Čo však hýbe svetom? 

Svet je sám o sebe niečím talentom. 

Je formou však odpoveď podivná 

alebo hĺbkou, ktorej výsledok je len fáza omylná? 

Svetom hýbu peniaze, to vieme dobre. 

Ale keď hýbu svetom, tak by ich mal mať ten, čo i v noci žobre. 

Spravodlivosť nemá ale nádych pre každého, 

Vylučuje sa z pozície alfy i v labyrinte strateného. 

Svetom potom hýbe rešpekt a moc. 

Politický podtón je ale výkrik a temná noc. 

Tým pádom - čo ním hýbe? 

Ide však o umenie či vedu? 

Stačí mať kontakty vplyvné... 

Či je ničím ako vločka súčasťou snehu? 

Gravitácia, energia i toto všetko môže byť holá pravda. 

V šate bude oblečená, len keď sa vzdá a neprizná vraha. 

Stratili ste sa? To nevadí, 

po káve sa i jej samej uľaví. 

Svetom hýbe slovo! 

Je múzou, podstatou i akousi energiou 

pre nejakého pouličného básnika. 

Je ako čistá svätyňa, ale i pravda holá. 

Je to kráľovská taktika. 

Nie je to mocná panika. 

Zo slova nevyrobíš mincu či spravodlivosť. 

Na začiatku bolo slovo a to slovo bolo od umelcov. 

Padá opona, bodka na konci a ... 

 dosť. 

                                                                          Tomáš Janešík 

 

 

 

                                                  



 
 

  J E S E Ň 

Keď počasie sa zmení, 

keď vonku už sa schladí, 

prichádza nové obdobie, 

jeseň sa oprie do okien. 

 

Keď zvieratá si robia zásoby, 

keď listy hádžu farby staroby, 

prichádza nové obdobie, 

jeseň sa oprie do okien. 

 

Keď rána sú už chladnejšie, 

keď na stromoch nerastú čerešne, 

prichádza nové obdobie, 

jeseň sa oprie do okien. 

 

Keď dni sa zrazu skrátia, 

keď deti sa zvonka rýchlo vrátia, 

prichádza nové obdobie, 

jeseň sa oprie do okien. 

 

Keď šípky na čaj dobré sú, 

keď košík jabĺk dedko s babkou prinesú, 

prichádza nové obdobie, 

jeseň sa oprie do okien. 

                                                  Samuel Škombár 

 

                                               obr. Tereza Moravčíková, 7.A 



 
 

Jeseň 

   

Vonku sa už ochladilo 

už prichádza jeseň, 

ráno býva chladno 

a z rádia znie pieseň.  

 

Čakáme na slávnosť tekvíc 

by radostne sme oslávili  

čo matička zem nám do daru dala 

ovocia i zeleniny 

by sme v zime okúsili 

a boli zdraví až do jari. 

                                   Adam Novotný 

 

JESEŇ 

  

Jeseň  je básnička, 

ktorú vymyslela Františka. 

Lístie zo stromov opadá, 

vonku sa hrať - to je paráda. 

 

Gaštany v lesoch zbierame, 

potom si z nich niečo staviame. 

Fúka vietor a lístie opadá,  

farebná je moja záhrada. 

                           David Barta 

 

 

                                             obr. R. Valverde Katrenčíková, 7.A 



 
 

Naša hrdosť 
 

Srdce z hliny a dreva, 

Blúdi vo mne duša levia. 

Ten lev dvíha hlavu ponad hory Tatry, 

Až sa v tiene lístia stratí. 

 

Krásne slová, láska k žitiu, 

Dobyjeme tu česť vyrytú. 

Na balvanoch, na našej koži, 

Nikto meč nezloží. 

 

Nikto ani vzburu nezačne, 

Nakŕmime tie žalúdky lačné. 

Kto bude trpieť, bude kráľom, 

Kto ním je, je aj hanbou. 

 

Nikto nie je viac ani menej, 

Som naklonený ku krvi rodnej. 

Tá ma vždy vráti na Slovensko, 

A až niekto umrie, pochovám ho pod lieskou. 

 

Z neho vyrastie ďalšia, 

Čim väčšia, tým konkurencia slabšia. 

A všetko vzplanie a z popolu sa zrodia potomkovia národu. 

Tohto malého? Nie! 

Pýcha a zhadzovanie Slovákov nesplodí slobodu. 

                                                                                          Tomáš Janešík 

                          obr. Viktória Kokolusová, 8.B 



 
 

Slovensko je moja maŤ 

Slovensko je pekná zem 

Ja tu žiť svoj život chcem 

 

Sú tu polia – lúky - lesy 

Krásne miesta tu i kdesi 

 

Je tu veľa pekných miest 

Zavediem ťa ta ak chceš 

 

Slovensko je pekná mať 

Ktorú budem zbožňovať 

 

Slovensko je pekná zem 

Ja túžiť svoj sen tu chcem 

                                           Martin Peták  
 

 

 

 

 

obr. Hanka Garguláková, 7.A 



 
 

S l o v e n s k o 

 

Ja narodil som sa veru tak, 

Slovensko mal som v rodnom liste ako znak. 

Slovenskú reč ma učili a s ťažkým rrr ma mučili. 

Tie krásne kopce sa mi páčili,  

kde rodičia ma vodili. 

Je dobré, že tu žijem a dobrú sliačsku vodu pijem. 

Rád mám tiež plavbu po Hrone, 

splavuje sa tu v pohode. 

Letisko nám síce závidia, 

no naše nervy pre hluk veľakrát nevidia. 

Som šťastný, že tu môžem žiť, 

hrať futbal a pritom slovenským občanom byť. 

                                   Samuel Škombár 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 obr. Peter Bystriansky . 7.A 



 
 

Starí rodičia 

 

Mám dedka a mám babku, 

tých ktorí so mnou krátia chvíľu krátku. 

 

A pretože bývame ďalej, 

trávime spolu času menej. 

 

Ich vlasy na bielo sfarbené sú, 

ich nohy a chrbty boľavé sú. 

 

No srdce stále dobré je, 

a dedko s babkou sa na mňa vždy usmeje. 

 

Mal som aj starkého a starkú, no nevidel som ich. 

Verím však ,že z neba ochraňujú ma, veď vedia ,že som vnúčik ich. 

                                                          Samuel Škombár 

 

 

 



 
 

VIANOCE 

Martin už na koni nesie k nám sneh 

a mamka do rúry dá plný plech. 

 

Medovník pečený nosy nám dráždi 

a zima po vonku s radosťou brázdi. 

 

Rok rýchlo preletel a sú tu zas, 

Vianoce, prázdniny a láska v nás. 

 

V maštali Ježiško na slame leží, 

pozrieť sa na neho hneď každý beží. 

 

Spievame koledy, dávame dary, 

nech radosť a lásku pocíti každý. 

 

Zastav sa na chvíľu, vychutnaj čas, 

veď Vianoce až za rok budú tu zas. 

                                                                                                                                 

                                                                 Samuel Škombár                       

 



 
 

Zimný čas 
 

 

 

Prichádza zimný čas  

a s ním aj mráz. 

Slovensko plné snehu je, 

deti len potešuje. 

Lebo Vianoce už klopú na dvere, 

a Ježiško už darčeky kupuje. 

 
                                                                            Peter Bystriansky 

                               

 

Vianoce 

Vianoce sú, keď sme spolu, 

keď rodina sadá k rodinnému stolu. 

 

Keď sa biely sniežik  

sypať začína, 

celý svet je ako zmrzlina. 

 

ponáhľaj sa Mikuláš, 

radi ťa privítame medzi nás 

 

Ukážeme ti čo vieme  

priania ti rozpovieme. 

                                                                         Martin Peták 

 



 
 

Čaro Vianoc 

 
Vianoce už prišli deti, 

upracte si v izbách smeti. 

Aby ste dostali cukríčky, darčeky 

a od rodičov iba samé božteky. 

 

Vločky na zem padajú, 

snehuliaci sa z nich stavajú. 

Majú čiapky, nosy mrkvové, 

gombíky a tváre krásne - uhlové. 

 

Zvieratká už spinkať išli, 

do svojich brlôžkov odišli. 

Na to s nimi aj vtáčiky, 

na ktoré už nevidieť cez obláčiky. 

 

S rodinou sme šli na klzisko, 

hneď vedľa bolo hokejové ihrisko. 

Chlapci sa tam s hokejkou zabávali, 

dievčatá na klzisku krásne tancovali. 

 

Už sedíme pri slávnostnej večeri 

s rodinou, s úsmevom - nadšení. 

Za ruky sa chytíme a pomodlíme sa, 

nájdeme sa a s láskou objímeme sa. 

 

                                                                      Hanka Garguláková 

 

 



 
 

Naša krajina 
 

 

Žijem v jednej krásnej zemi, 

kde na oblohe žiadny mráčik neni. 

Na lúkach kvitnú kvietky, stromy, 

v lesoch však žijú všelijaké tvory. 

 

Školy sú tu rôzneho druhu, 

v nich má každé dievča vo vlasoch stuhu. 

Chlapci zase šiltovky 

a na tričkách motorky. 

 

Múzeí tu máme dosť, 

vidieť ich chce každý hosť. 

Sú tu zámky a aj hrady, 

každý z nich má svoje grády. 

 

Obce sú tu ako nikde, 

na mape ich nenájdete nikde inde. 

Hlavným mestom je tu Bratislava, 

tam sa narodila aj moja mama. 

 

Slovensko je ozaj krásna zem, 

všetko Vám tu raz ukážem. 

Určite sa na to už tešíte, 

na pamiatku si všetko odfotíte. 

                                 Hanka Garguláková 

 

  

 



 
 

Veľkonočné sviatky 

 

Veľká noc už prichádza, 

čas polievania nadchádza. 

Chalani dievčatá naháňajú, 

a tie zas iba utekajú. 

 

Korbáče majú dlhé a vodu studenú, 

preto sa na nich pripravujeme už v nedeľu. 

Plán si nachystáme a aj skrýše tajné, 

tam kde nás určite žiadny chlap nenájde. 

 

Vždy musíme pred nimi utekať rýchlo, 

aby nás zas nechytil a nepošibal strýko. 

Ja keď sa skryjem pod posteľ moju,  

tam ma vytiahnu a polejú znovu. 

 

Moja sestra rýchlo uteká, 

je to riadna neplecha. 

Raz keď ju pošibať chceli, 

tak ich skoro poštípali včely. 

 

No tento rok sa chytiť nedáme už, 

bude s nami spolupracovať aj muž. 

On ich odláka na dlhý čas 

a my si užijeme chvíľu pokoja aspoň raz. 

 

                                                                Hanka Garguláková 
                 



 
 

Ahoj v 25 jazykoch 
 

1.Angličtina= HELLO                                                

2.Taliančina= CIAO 

3.Švedčina= HEJ 

4.Poľština= CZEŚĆ 

5.Rumunčina= HI 

6.Francuzština= SALUT 

7.Norština= HEI 

8.Islandčina= Hæ 

9.Čeština= AHOJ 

10.Turečtina= SELAM 

11.Fínština= HEI 

12.Japončina= HI (číta sa Ejtiam) 

13.Portugalčina= OI 

14.Maďarčina= SZIA 

15.Gréčtina= γεια (číta sa Ijá) 

16.Ukrajinčina= привіт (číta sa Pryvit) 

17.Indonézština= HAI 

18.Špaielčina= HOLA 

19.Kataláčtina= HOLA 

20. Nemčina= HALLO 

21. Ruština= привет 

22.Lotyština= SVEIKI 

23.Litovčina= LABAS 

24.Chorvátčina= BOK 

25.Esperanto= SALUTON 
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Vtipy, frky, výlevy emócií 
 

Viete čo je najväčšia trpezlivosť? 

Keď čakáte, kým kovadlina vypláva na povrch. 

 

Ide dedko so psom po ulici a oproti nim ide mama s dcérou. Mama 

hovorí dcére: 

- Pozor, aby ťa nepohrýzol.  

V tom jej dcéra povie: 

- Ale mami, ten dedo ma určite nemá čím pohrýzť. 

 

Viete čo je najväčšia drzosť?  

Nasadiť na cintorín živý plot. 
 

 

 

- Počuj, včera som mal v byte zlodeja. 

- Fakt!? A čo hľadal? 

- Hľadal peniaze. 

- A čo si urobil? 

- Vstal som a hľadal s ním. 

 

- Viete čo je vrchol alkoholizmu? 

- Keď opitý slimák netrafí domov. 

 

- Ahoj! Včera si si u mňa zabudol mobil.  

Skúšal som ti aj volať, ale nezdvíhal si. 
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