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Mozaika spomienok na naše 
jesenné aktivity 

 

Po nádhernom lete sa asi nie všetci 

tešili na školu. Sedenie v  školskej 

lavici a každodenné oprašovanie  

vedomostí z minulého školského 

roka však spestrili zaujímavé 

a zábavné aktivity, ktoré obohatili 

náš školský život. 

   

  

 

OOssllaavvaa  5500..  vvýýrrooččiiaa  šškkoollyy  

ZZŠŠ  ss  MMŠŠ  HHaarrggaaššoovvaa    

  

Túto veľkolepú oslavu 50. výročia 

našej školy sme spoločne oslávili 

26. 10. 2012 v spoločenskom dome 

v Záhorskej Bystrici. Chcela by som 

poďakovať pani riaditeľke a našim 

milým učiteľom za trpezlivosť pri 

príprave a organizácii oslavy, 

a samozrejme všetkým účinkujúcim, 

bez ktorých by to nešlo. 

           Pokračovanie na str. 2 
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OOssllaavvaa  5500..  vvýýrrooččiiaa  šškkoollyy  

ZZŠŠ  ss  MMŠŠ  HHaarrggaaššoovvaa  

 

Tak a teraz k programu: Naša 

trieda 5.A otvárala oslavu 

anglickou piesňou „My Bonnie.“  

 

 

 

 

 

 

 

V tomto úžasnom detskom 
programe sme videli mnoho 
spevu, tancov, recitácií, 
gymnastiky, triky z florbalu, 
a dokonca aj módnu prehliadku, 
a to všetko v podaní žiakov našej 
školy. 

 

Myslím si, že tak ako ja pri klavíri, 

tak aj ostatní mali hrôzostrašnú 

trému. Na konci už tréma ustála, 

lebo ju premohli úsmev a potlesk 

divákov, o ktoré sme sa tak veľmi 

snažili.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milým momentom oslavy bolo 
ocenenie učiteľov za ich 
mnohoročnú a obetavú prácu na 
našej škole. Aj keď sme 
niektorých vôbec nepoznali, 
naším potleskom sme im prejavili 
vďaku, lebo práve oni možno učili 
aj našich rodičov.     

Nicole Prokopová 5. A 
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Mozaika spomienok na naše 

jesenné aktivity 

Po nádhernom lete sa asi nie všetci tešili na 

školu. Sedenie v  školskej lavici a 

každodenné oprašovanie  vedomostí 

z minulého školského roka však spestrili 

zaujímavé a zábavné aktivity, ktoré obohatili 

náš školský život. 

Veď si len spomeňme, ako sme sa všetci 

prikrčili k zemi, keď nad našimi hlavami 

tesne preletel obrovský orol skalný alebo ako 

sme sa rozplývali nad krásou plamienky  

driemavej, ktorej sa nedalo porzieť do očí, 

lebo práve spala. Sokoliari vycvičili nielen 

vtákov, ale aj nás, nikto sa neopovážil 

pohnúť, keď na ruke držal dravého vtáka 

s ostrým zahnutým zobákom.  

Stretnutie so sokoliarmi vystriedali naše 

tradičné trhy so zdravým jedlom. Z tých 

najtichších sa zrazu stali  najväčší 

propagátori zdravého jedla, na stoloch to 

hýrilo rôznymi druhmi  ovocia a zeleniny 

a všetci sme sa v dobrej nálade a s úsmevom 

na tvári hostili v zmysle hesla 8. A: 

 “Don´t worry, eat healthy!“  
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Koniec októbra u nás v škole vyzeral ako 

z rozprávky Alica v krajine zázrakov. 

Patizón sa zmenil na nástenné hodiny, 

cibuľa na myš kuchárku, uhorky na 

črievičky, gaštany na pavúky, a nad tým 

všetkým vládli tekice s tvárami milými, ale aj 

nahnevanými. Nápady, ako oživiť jesenné 

plody, boli naozaj neuveriteľné a nevedeli 

sme sa s nimi dlho rozlúčiť. Čas však 

poznačil všetky rozprávkové bytosti a tie sa 

museli chtiac-nechtiac vrátiť späť do 

prírody. 

Naposledy sme sa spolu všetci stretli na 

koncerte Labyrint. Skvelé pesničky, poučné 

texty a obrázky  nás donútili porozmýšľať 

o svojich vzťahoch, pomenovať veci, ktoré 

vidíme vo svojom okolí a veľmi sa nám 

nepáčia, a hlavne byť na tej správnej strane, 

medzi ľuďmi, ktorí sú čestní, pomáhajú si 

navzájom a zastávajú sa slabších, keď im 

niekto ubližuje. 

Ak sa nám podarilo preniesť apoň kúsok 

atmosféry z našich  spoločných jesenných 

akcií do tried, určite sa teraz v tej lavici sedí 

lepšie . 

Pani učiteľka Bendíková

November mesiac fotografie 

 Fotografia je niečo, 

s čím sa stretávame odmalička. 

Už keď nás mamy čakali, tak si 

oteckovia fotili, ako im rastie 

bruško. Potom v pôrodnici okolo 

nás behali príbuzní s foťákmi, aby 

zachytili, akí sme zlatí.  

 Fotili si prvé kroky, prvé 

kroky do školy, ... svadbu, a 

napokon aj pohreb. Celý život sa 

stretávame s fotografiou, či už 

v učebnici, v novinách, na 

bilbordoch. Na fotografiu sa dá 

zachytiť všetko. Celý náš 

životopis.  

 Úžasné na fotografii je 

to, že vie zachytiť niečo, aj keď 

to trvalo len malý okamih, prejav 

šťastia , smútku, prekvapenia. 

Dokáže zachytiť sekundu v živote, 

ktorá sa už nemusí nikdy 

zopakovať. Fotografia je zvláštna 

aj tým, že prebudí spomienky na 

prežité chvíle. Prekrásne je, keď 

sa stretnú príbuzní alebo 

priatelia, otvoria album a dokážu 

hodiny rozprávať  o príbehoch 

zachytených na fotkách, pohľad 

na fotografiu ich rozplače alebo 

rozosmeje. Vďaka fotografii 

vieme, ako vyzerali naši 

predkovia. 

  Dnes je fotografia iná 

ako kedysi. Kedysi sa fotilo 

fotoaparátom pripomínajúcim 

krabicu a kupovali sa doňho 

filmy. V súčasnosti sa fotí na 

digitálnych fotoaparátoch, ktoré 

fotia na princípe čipov. 

Zrkadlovky fotia na princípe 

preklopenia sa zrkadla. 

 Dnes si život bez 

fotografie nevieme ani 

predstaviť. Noviny by nemali 

peknú obálku, časopisy by 

nemohli ani existovať, veľa ľudí 

by nemalo ani prácu. Tak si 

fotografiu uctime tým, že sa na 

ňu pôjdeme pozrieť do galérie. 

Veď predsa november je len raz 

za rok.  

                Nina Martinčičová, 8. A 
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    Naše prvé branné cvičenie 

 Naše prvé branné cvičenie bolo na 

Malom Slavíne. Stretli sme sa o 8.00 hod. 

na ihrisku a potom sme išli cez Marianku. 

Naša prvá aj posledná prestávka bola pri 

Mariánskom kostole. Tam sme sa dosýta 

najedli a napili. Potom sme pokračovali až 

na Malý Slavín. Na Malom Slavíne sme 

opekali, hrali sa, jedli, pili a zažili veľa 

zábavného. Po opekačke nám pán učiteľ 

Soták ukázal, ako sa narába s kompasom. 

Bola to zábava a veľa nás všetkých naučil.  

  

 Cesta naspäť bola rýchlejšia, lebo 

sme išli dole kopcom. Keď sme unavení 

prišli do školy, všetci sme mali dobrý pocit 

z krásneho výletu a  cvičení v prírode. 

 

            Adela Kováčiková a Sofia Liďáková, 5. A 

   

    

Zasmejte sa s nami 

Otec priviedol syna zo škôlky a vraví žene: 

,,Celou cestou plakal, akoby mi chcel niečo povedať.“  

Žena sa pozrie na syna a povie: ,,Asi ti chcel  povedať, že nie je náš!“ 

 

 Stretne kaleráb mrkvu a pýta sa: ,,Ahoj mrkva, prečo si dnes taká bledá?“ 

,,Ty truľo, ja som petržlen!“                                 Peter Janek, V. A 
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   Záložka do knihy spája slovenské školy 

 V septembri tohto školského roku sa aj 

naša škola na Hargašovej ulici 5 v Bratislave - 

Záhorskej Bystrici zapojila do celoslovenského 

projektu s názvom „Záložka do knihy spája 

slovenské školy“. 

 Žiaci boli oboznámení s projektom 

a jeho cieľom. Našou snahou bolo podnietiť ich 

k nadviazaniu kontaktov medzi slovenskými 

základnými školami a podporiť u detí záujem 

o čítanie kníh a návštevu knižníc 

prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, ktoré 

žiaci  vyrobili   ľubovoľnou technikou. Zväčša 

bol hlavným materiálom papier, farbičky, lep 

a špagát, ale prekvapila nás aj záložka 

vyrobená zo šúpolia, či záložky tvorené 

kolážovou technikou. 

 Prostredníctvom záložiek posielajú 

niektorí žiaci našej školy informácie o ich 

obľúbenej knihe,  

ktorú prečítali a odporúčajú ju svojím 

rovesníkom na Základnej škole v Liskovej. 

 Veľkým pozitívom na tomto projekte je 

snaha Slovenskej pedagogickej knižnice 

v Bratislave o nadviazanie vzájomnej 

spolupráce, kontaktov a poznávanie žiakov 

z rôznych kútov Slovenska. 

 U nás sa do projektu zapojili žiaci 

prvého a druhého stupňa. Najmä žiaci nižších 

ročníkov boli nadšení z toho, že ich 

vlastnoručne vyrobené záložky putujú k iným 

deťom a pre radosť iných. 

 Veríme tomu, že záložky vyrobené 

vlastnými rukami detí podnietia deti k čítaniu 

a častejším návštevám knižníc a k vytvoreniu si 

pozitívnehu vzťahu ku knihám. 

          Pani učiteľka Mikolášiková 
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        Pripravil Jerguš Rybiansky, 2. A 
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Ekotopfilm 2012 

 

 Dňa 18. 10. 2012 sa celá škola 

zúčastnila akcie EKOTOPFILM. Premietli 

nám tri filmy: o ochrane zvierat, o ochrane 

lesov a o živote netopierov. Mňa najviac 

zaujal film o ochrane lesov, a preto som sa 

rozhodla napísať vám o ňom. 

 V Afrike bola krásna príroda. Bola 

tam malá osada a všetci obyvatelia si tam 

spokojne žili. Matka príroda sa tešila. Až 

dovtedy, kým neprišiel človek a nezačal 

sekať a páliť stromy. Tak sa zvieratá začali 

sťahovať a hľadať nový domov. Stromov 

ubúdalo stale viac a viac, až prales zmizol 

a po ňom ostala púšť. Matka príroda sa 

veľmi nahnevala na človeka.  

 Odvtedy tam veľa prší alebo je 

veľké sucho. Človek tak narušil rovnováhu 

v prírode a narobil veľké škody. Prečo? Pre 

peniaze. Chráňme prírodu, naše lesy a 

zvieratá, aby sa u nás nestalo to, čo v 

Afrike. 

      Dorotka Vandáková, 3. A 
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Čo sa dialo po Ekotopfilme?

 Pán učiteľ Dudík a pani učiteľka 

Vógelová nás zobrali po Ekotopfilme na 

Bratislavský hrad. Hrad je postavený na 

veľmi peknom mieste na kopci nad 

Dunajom. Cestou tam sme sa trochu 

zadýchali, ale stálo to za tú námahu.  

 Hrad bol nedávno opravený a je 

teraz veľmi pekný. Nemali sme veľa času, 

takže sme boli iba na nádvorí. Tam sme 

mohli obdivovať krásne sošky a využiť 

krásny výhľad na naše hlavné mesto a 

rieku Dunaj.  

Okrem toho nás na nádvorí zaujala aj 

studňa. Našťastie do nej nik nespadol a 

všetci sme šťastne a zdravo prišli do školy.  

 Dúfam, že sa tam ešte vrátime a 

budeme mať viac času a dostaneme sa aj 

do hradných komnát. Veľmi ďakujeme 

pani učiteľke a pánovi učiteľovi.  

 

   Alan Kubaský, 3. B

    

 

 

 
 

   Obrázok poskytnutý z minuloročného anglického projektu My Magic Town- 4. A
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CESTOVATEĽ 
 
Založené na skutočnej udalosti. Niektoré 

osoby a postavy v tomto príbehu sú 
vymyslené. Akákoľvek podobnosť s realitou je 
čisto náhodná. 

 
de bolo, tam bolo, za siedmymi 
zákrutami, za siedmymi 
križovatkami, ležalo mestečko 

Lobau. Mestečko bolo malé, no veľmi vyspelé. 
Jeho obyvatelia sa živo zaujímali o prírodu a jej 
skvosty, preto založili i lesnú školu a v okolí sa 
rozprestieral Národný park Donau - Auen. 
Toto nadchlo aj nášho cestovateľa Svetoloza 
a veruže sa tam vybral jedného krásneho 
novembrového dňa. No, ale s čím a s kým sa 
tam stretol, už nech vyrozpráva sám Svetoloz. 

 
„Hm... kadeže to mesto... ako sa to len volá? 

...ahá ...Lobau.“ práve som premýšľal, ktorým 
smerom by som mal ísť a tu ľaľa prefrčal 
autobus so slovenskou ešpézetkou. „Hurá, 
krajania!“ Dlho som neváhal a ihneď ho začal 
nasledovať. Moje krátke nohy ma niesli ako len 
vládali. Už-už som ho skoro stratil, keď 
autobus zastavil pred akýmsi poľom 
lemovaným lesíkom a na druhej strane 
útulnými rodinnými domcami. Pomyslel si, že 
skoro ako doma. 

 
„Nebolo by na škodu zistiť, kam som sa to 

dostal.“, v tom som začul „Haf-haf“. Zdvorilo 
som sa odzdravil „haf-haf“ a spýtal sa: 
„Sprechen Sie Deutsch?“. Odpoveď znela „Ja – 
f“. Na jednej strane som sa potešil, pretože 
nemecky viem, bál som  sa však o moju 
„hafánčinu“. Nuž lámanou nemeckou 
hafánčinou som sa dozvedel, že som prišiel do 
mestečka Lobau (KONEČNE!!!) a tiež 
nasledovné:  

Deti, ktoré som videl na poli boli slovenské, 
ale i rakúske. Žiaci základných škôl sa zapojili 
do projektu Urbannatur realizované mestom 
Viedeň a Bratislava. Vraj hlavným cieľom 
projektu je zveľaďovanie mestských častí 

a okolia obytných zón, tak aby bolo čoraz viac 
zelene v mestách.  

 

 
Pomyslel som si, že aká pekná myšlienka 

a ako málo ľudí o tomto vie. No, ale jedna vec 
mi stále vŕtala hlavou a tak som sa spýtal „haf 
– Freund, prečo sa tu zišlo toľko detí?“ 
Odpoveď bola nasledovná: 

Oni sú tu preto, aby spoločnými silami 
zasadili stromčeky. Takto spečatia úsilie dvoch 
veľkomiest a sami si touto cestou vyskúšajú 
sadenie stromčekov. Odnesú si nielen 
spomienky, ale aj dobrý pocit z vysadenia 
„života“. 

„A aké stromčeky sa vysádzajú?“ spýtal som 
sa. „hmmm-f, no sú to rôzne, napr. lipa, hrab, 
dub, brest, orech: „ odpovedal môj nový priateľ 
Max Hafka. Takto sme sledovali pracovitých 
žiakov a žiačky. Bol to pekný pohľad na 
generáciu s očividným citom k prírode. 

 
Po istom čase deti vyhladli a vysmädli, 

preto im bolo zabezpečené aj občerstvenie. 
„Škvŕŕŕŕk“ zaznelo z útrob môjho tela a hneď 
som vedel na koľkú bije. Zdvorilo som sa 
poďakoval Maxovi, môjmu sprievodcovi, za 
spoločnosť a nebadane sa priplížil k stolu 
s jedlom. „Nieže si ma niekto všimne, moje 
farby ma môžu prezradiť“, poobzeral som sa 
vľavo... vpravo... nikto ma nezbadal. Uchmatol 
som si chlebík so syrom a už som hýril farbami 
od šťastia. Ako som tak žul zrazu sa moji 
krajania pobrali k autobusu. Rozbehol som sa 
až mi zabehlo, ale v zápätí mi „vybehlo“ , 
pretože som sa potkol o konár (našťastie). 
Nebadane som si našiel miesto v batožinovom 
priestore a už sme sa viezli, ale kam...??? 

 
Autobus po chvíli zastavil. Vykukol som cez 

jednu zo škár a uvidel parkovisko. Žiaci 
vystúpili a zoradili sa. Zvedavosť vo mne 
zvíťazila a rozhodol som sa schovať do jedného 

K 
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batoha. Skupina začala kráčať a po pár krokoch 
sa pred nami vynorila krásna budova, vraj 
lesná škola. Bol som užasnutý. Vnútri krásne 
priestranná, so zaujímavými tabuľkami 
o živočíchoch, či mini-kino. A veru sme sa tam 
aj ocitli. Pozreli sme si prírodopisný film, 
z ktorého sme sa dozvedeli rôzne zaujímavosti, 
napríklad kormorán sa musí inak starať o perie 
ako kačka. On si musí sušiť perie na slniečku 
ako bielizeň, zatiaľ čo kačka toto nemusí 
podstupovať. Po filme sme vyšli na poschodie, 
kde sa nachádzala výstavná sieň. Sprievodca 
nám rozprával o živočíchoch žijúcich 
v národnom parku. Hovoril nám aj o bobrovi 
vodnom, ktorý vraj môže vážiť až okolo 30kg. 
Vedeli ste to? Alebo prečo obhrýza stromy? 
Vraj to robí preto, aby sa dostal k mladým 
konárom a púčikom, ktoré sú jeho potravou. 
A ja som si vždy myslel, že to iba z čírej nudy 
stavajú tie svoje hrádze. Takisto sme videli divú 
sviňu, samozrejme nie tú z reklamy, a kopec 
iných zvierat. Po ukončení prednášky sme vyšli 
von na dvor. A len tam sa začala skutočná 
zábava. Záhrada bola obrovská s ešte 
„obrovskejšou“ šmýkalkou. No teda Vám 
poviem, že som sa riadne vyšantil. Okolo 
druhej sme sa, ale museli pobrať, teda žiaci.  

 
Cestou naspäť si pani učiteľka pripravila 

pár otázok. Za každú správnu odpoveď žiak 
mohol získať slanú odmenu – tyčinky. Slintal 
som ako doga, no nemohol som sa prezradiť. 
Preto som len počúval otázky a snažil sa nájsť 
na ne odpoveď. Hm... aká škoda, odpovedať 
som vedel takmer na všetky. Väčšinu si ešte 
stále pamätám: 

 
1. Ako sa volá národný park pri, ktorom sa 

sadili stromčeky? 
2. Viete vymenovať aspoň 2 druhy 

stromov, ktoré sa vysadili? 
3. Koľko váži bobor vodný? 
4. Kam radíme bobra z hľadiska výživy? 

(mäsožravec, bylinožravec, všežravec) 
5. Prečo bobor obhrýza kmene stromov? 

6. Na čo slúži bobrovi sploštený chvost?  
7. Kormorán a kačica patria medzi vodné 

vtáky. Aký je medzi nimi rozdiel 
v starostlivosti o perie? 

8. Ako rozoznáte samca svini divej od 
samice? 

9. Kam radíme sviňu divú z hľadiska 
výživy? (mäsožravec, bylinožravec, 
všežravec) 

  
Nuž po návrate som sa pobral domov a začal 
som uvažovať kam sa pôjdem pozrieť 
nabudúce. Alebo... žeby som si opäť počkal na 
slovenský autobus a nechal sa prekvapiť? 
 
Takto sa skončila jedna z ciest nášho 
cestovateľa Svetoloza. Ale, čo si myslíte 
existuje skutočne takéto mestečko? K odpovedi 
nech Vám poslúži Google mapa a keby ste sa 
moji milí náhodou nudili, kľudne sa zamyslite 
nad kvízovými otázočkami.  
 
  Váš rozprávač a Svetoloz 
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 Blíži sa čas Vianoc. Je to čas 
pokoja, kedy väčšina z nás prežije 
prekrásne chvíle strávené v kruhu 
rodiny. Čaro tejto chvíle okrem vône 
vianočného stromčeka  znásobujú aj 
koledy, ktoré sa šíria domovom a sú 
neodmysliteľnou súčasťou Vianoc. 
Jednou z nich je aj „Tichá noc, svätá 
noc“. 
  
Málokto vie, že táto pieseň, ktorá 
obletela svet a bola preložená do 300 
jazykov, vznikla náhodne v Kostole sv. 
Mikuláša v rakúskom mestečku 
Oberndorf v blízkosti Salzburgu, kde 
sa stala veľká nepríjemnosť - myši 
prehrýzli mechy organu. Kaplán 
Joseph Mohr to zistil 23. decembra a o 
deň neskôr 24. decembra mala byť 
vianočná omša, ktorá sa nedala 
odslúžiť bez hudby. Mohr rozmýšľal, 
čo robiť. Napadlo mu, že situáciu by 
mohla zachrániť slávnostná pieseň, 
ktorá by sa dala zaspievať bez 
hudobného sprievodu. Zúfalstvo 

prebudilo jeho predstavivosť a Mohr 
zložil niekoľko vhodných štvorverší. 
Napísať hudbu však nevedel. V 
neďalekej dedine Arnsdorfe však mal 
priateľa, učiteľa a organistu Franza 
Grubera, ktorý vedel komponovať 
melódie. Mohr sa za ním rozbehol s 
úpenlivou prosbou, aby vymyslel 
hudbu. Gruber sa prejavil ako dobrý 
priateľ, napísal melódiu a zachránil 
svojho priateľa.  Melódia prežila 
stáročia. 
 
 Najznámejšiu vianočnú pieseň 
"Tichá noc, svätá noc" uviedli po prvý 
raz na Vianoce 24. decembra 1818 v 
Kostole sv. Mikuláša v rakúskom 
Oberndorfe. Pieseň sa rýchlo rozšírila 
po celom Rakúsku a susednom 
Nemecku. 
V chráme sv. Mikuláša v Oberndorfe 
visí plaketa s nápisom: "Učiteľ Franz 
Gruber tu 24. decembra 1818 napísal 
melódiu piesne Tichá noc, svätá noc a 
vikár Joseph Mohr zložil jej slová". 

 

Tichá noc, svätá noc! 

Všetko spí, všetko sní, 

sám len svätý bdie dôverný pár, 

stráži Dieťatko, nebeský dar. 

Sladký Ježiško spí, sní, 

nebesky tiško spí, sní. 

Tichá noc, svätá noc! 

Anjeli zleteli, 

najprv pastierom podali zvesť, 

ktorá svetom dnes dáva sa niesť: 

Kristus, Spasiteľ je tu, 

Tešiteľ sveta je tu! 

Tichá noc, svätá noc! 

Nežná tvár, lásky žiar 

božsky rozsieva v jasličkách tam: 

bije záchranná hodina nám 

v tvojom zrodení, Boh Syn, 

Ježiško, Láska, Boh Syn!                 

         

        Nina Martinčičová, 8. A 
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Lyžovačka 

  

Nech je dobrá lyžovačka 

zariadiť to nie je hračka. 

Šla rodinka na výlet, 

v aute ozýva sa smiech. 

 

„Jój, ako nám dobre bude!“ 

„Nebudeme bývať v búde?“ 

So strachom sa spýtal synček, 

syn štrbavý ako syrček. 

 

„Jasné že nie, bude penzión.“ 

„Neklamal by nás vari on?“ 

So strachom sa spýta dcérka, 

tá, čo má hlavu ako telka. 

 

„Na mieste sme, vystupovať!“ 

„Vybaľte sa a choďte hrať!“ 

Vystúpili z auta všetci, 

vyniesli si hore veci. 

 

„Čiapky, šále rukavice, 

nezmestia sa do police!“ 

 

 

 

„Jáj, čo len s tým urobíme?“ 

„Na recepcii to oznámime?“ 

    

„Ja ho tam idem vyrušiť, 

takýto podfuk sa predsa 

nesluší.“ 

Vyštartoval synček ihneď, 

len sa pred očami mihne. 

 

„Prepáčte, pán recepčný, 

chcem si s Vami porečniť: 

Čiapky, šále, rukavice, 

nezmestia sa do police!“ 

 

„Už aj doneste ďalšiu poličku, 

lebo zavolám moju mamičku!“ 

Recepčný sa vystrašil, 

poličky ihneď zavesil. 

 

Keď už bolo všetko v poriadku, 

všetci sa pobrali na noc sladkú. 

 

Išli na svah ráno 

tešili sa, veru áno. 

Zrazu dievča zakričalo:      

 

„Niečo hrozného sa stalo! 

 

Lyžiarky tu nemám! 

čo s tým urobiť mám?“ 

„Nič to, zajtra kúpime ti nové, 

ak zaplatíš, budú tvoje.“ 

 

„Lyžovačka dnes nebude, 

ako ubrániš sa nude? 

Hoc nebudeš sa lyžovať, 

môžeš nás dnes kamerovať.“ 

 

„Kamera je kamarátka, 

s ňou ti bude chvíľa krátka, 

filmuj, filmuj, nakrúcaj, 

len nám kopec nezrúcaj.“ 

 

Poučenie počuť chcete? 

Platí v zime, nie však v lete: 

Poviem Vám to poľahky, 

už si nikdy, nikdy, nikdy, 

nezabudni lyžiarky! 

Autor: Terezka Okálová, IV.A
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PRAJEME VŠETKÝM  

ŽIAKOM A PRACOVNÍKOM ŠKOLY  

TEŠÍME SA NA VÁS VŠETKÝCH  

V NOVOM ROKU 2013 
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