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Editoriál 

 

Čas opäť o rok zostarol. Koncom roka sa 

zvyčajne obzrieme, čo sa podarilo, čo sa 

pokazilo, dávame si predsavzatia do 

nového roka. Budem sa pripravovať do 

školy. Natiahnem si budík o desať minút 

skôr, aby som sa stihol do ôsmej pípnuť. 

Začnem cvičiť, chcem mať kondičku... 

Zastavte sa s nami na chvíľu. Možno  

nájdete spomienku na niečo, čo ste na 

Nevädzke zažili. Pestrý koncoročný 

program nestíhame spracovať, ale 

v prvom novoročnom čísle budeme 

sondovať imatrikulácie, šport, súťaže, 

prinesieme rozhovor zo zborovne.  

Počas vianočných  prázdnin prekonajte 

lenivosť a pohodlnosť a urobte niekoho 

šťastným. Niekedy stačí málo – návšteva, 

úsmev, spoločné pozeranie rozprávok, 

spoločná prechádzka...Nezabúdajte na to 

že, Vianoce sú sviatky radosti, a hlavne,  

je to čas, kedy sa stretnú naše rodiny pri 

jednom stole. 

Za redakčnú radu vám želám radostné 

Vianoce v kruhu rodiny.  

                                                                                                                   

Tomáš 

 

Redakčná rada:  

Tomáš Duľa, III. A 

Anita Véghová, III. A 

Silvia Tóthová, II. A 

Kristína Kocianová, II. A  
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Carmen Lacová, II.C  

Katarína Maturová, IV.C 

 

Ilustrácie: Katarína Maturová 

Fotografie: Archív  

Všetky príspevky sú autorským dielom redaktorom 

prispievateľov nášho časopisu.Fotografie sú zverejnené so 

súhlasom všetkých zúčastnených. S radosťou privítame 

vaše námety a postrehy. 

Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na tvorbe časopisu. 

  

 

  





 

 

ZO ŽIVOTA ŠKOLY 

Medzinárodný veľtrh cvičných firiem 

Výroba a predaj krojov, prútených výrobkov, 

čokolády, letecká preprava, pivné kúpele, 

truhlárstvo a podlahárstvo bol len malý záber 

firiem, ktoré prezentovali žiaci stredných škôl 

zo Slovenska, Čiech a Poľska na 15. 

Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem krajín 

V4. Ten sa konal  počas dvoch dní od 19. – 20. 

októbra v priestoroch Spoločenského pavilónu 

na Triede SNP 61 v Košiciach. 

Súčasťou Medzinárodného veľtrhu cvičných 

firiem  boli aj súťaže zamerané na imidž 

stánku, najlepšiu/ieho reprezentantku/ta, 

elektronické prezentácie, katalóg, logo, slogan. 

Jednou zo súťažných kategórií bol aj absolútny 

víťaz všetkých hodnotených kategórií CF. 

Novou súťažou, na ktorú sa prihlásilo 21 

zúčastnených CF, bola súťaž „60 sekúnd - 

Elevator pitch“. Priamo na veľtrhu sme tiež 

vyhodnotili v poradí už 6. ročník súťaže SCCF 

s názvom „Najlepší podnikateľský zámer“. 

Zdroj: http://www.siov.sk/Clanok.aspx?ArticleID=238

 

Cvičná firma zbierala  bohatú úrodu 

V Košiciach mala premiéru nová cvičná firma Volkswagen Academy vedená Ing. Teréziou 

Garaiovou. Naši tretiaci si z prehliadky doniesli domov dve ocenenia - 1. miesto pre Kristínu 

Knotkovú (III. B) za najlepší podnikateľský plán a 3. miesto pre celý tím za najlepší slogan 

"Be smart. Be eco." 

    

 

  

http://www.siov.sk/Clanok.aspx?ArticleID=238


 

 

 ZO ŽIVOTA ŠKOLY 

Bronz v rukách Evky a Tomáša 

Do rozvojového programu Medzinárodná 

cena vojvodu z Edinburghu (skrátene 

DofE) sa v minulom roku zapojili aj dvaja 

naši študenti, a to Eva Dinh Thi a Tomáš 

Duľa (obaja z III. A). Oboch žiakov viedla 

Mgr. Katarína Barnová. 

Program okrem prezidenta SR Andreja 

Kisku podporuje aj Princ Edward, syn 

zakladateľa programu Vojvodu z 

Edinburghu, ktorý sa vo štvrtok 

02.11.2017 zúčastnil slávnostnej 

ceremónie odovzdávania cien

. 

V utorok 12. 12. 2017 si v aule 

Ekonomickej univerzity v Bratislave 

si prevzal bronzovú medailu aj člen 

našej redakcie  Tomáš Duľa  

  

  



 

ZO ŽIVOTA ŠKOLY Erasmus 

Určite si pamätáte na našich študentov v 

Barcelone. V novembri sme tu mali týž-

dňovú návštevu učiteľov v Bottropu a Bar-

celony, ktorí k nám zavítali v rámci pro-

jektu Erasmus +. Program sme šikovne 

pripravili pre tento rok ale aj pre budúce 

obdobie. Témou projektu sú voľnočasové 

aktivity, a tak sme koordinátorov projektu 

ukázali zaujímavé miesta v Bratislava. Pri 

našej prehliadke mestom nesmel chýbať 

výhľad z rozfúkaného Devína. Zaujímavé 

povesti a príhody zo Starého mesta tiež 

príjemné očarili. Návšteva prírody na 

Partizánskej lúke, Železnej studničke 

a Kamzíku prekvapila možnosťou relaxu. 

Na našich kolegov pôsobila Bratislava ako 

príjemné a pohostinné miesto, na ktoré sa 

treba určite opäť vrátiť. 

(Silvia) 

  

 

 

 

  



ZO ŽIVOTA ŠKOLY  

Súťaže v písaní na PC ZAV 

Týchto súťaží sa zúčastnili Samuel Tilinger (I. C), Marek Pollák (II. B), Patrik Mikóczi 

(IV. A). Ako súťaže vnímal Patrik? Prinášame vám jeho dojmy.

Olomouc 

V dňoch 2. 11 – 3. 11.2017 som sa 

zúčastnil súťaže ZAV v Olomouci. Jednalo 

sa o medzinárodnú súťaž v písaní na 

počítači. Konkurencia bola veľmi silná. 

Napriek tomu sa mi podarilo umiestniť na 

poprednej pozícii v niektorých disciplínach. 

V momente, ako sme začali písať, som 

pocítil stres, z toho, že nepatrím medzi 

najlepších. Tento pocit ma ale hnal 

dopredu a snažil som sa ešte viac. Z tejto 

súťaže som mal veľmi dobrý pocit. Súťaž 

bola veľmi dobre pripravená 

a zorganizovaná. Vo voľnom čase sme 

mali prehliadku krásneho mesta Olomouc 

aj so sprievodom. Celé to bolo na veľmi 

profesionálnej úrovni. 

 

Zvolen 

V dňoch  6. 11 – 7.11. 2017 som sa 

zúčastnil súťaže ZAV vo Zvolene. Táto 

súťaž bola určená len pre Slovensko. 

Organizovanosť a celkový program nebol 

na takej vysokej úrovni ako v Olomouci. 

Preto aj môj celkový dojem bol horší. 

Konkurencia bola slabšia, mal som síce 

nižší výkon ako zvyčajne, ale stačilo to na 

popredné pozície a v dvoch disciplínach 

som sa umiestnil na 2. a 3. celkovom 

mieste.  

Patrik má v tom všetky prsty 



 

ZO ŽIVOTA ŠKOLY 

Ustanovujúce valné zhromaždenie 

Vo štvrtok 09. 11. 2017 sa stretli akcionári novovzniknutej JA Firmy Aciano s 

manažmentom spoločnosti, aby si vypočuli jeho podnikateľský plán. Vzápätí ho s výraznou 

podporou schválili, takže sa všetci zamestnanci Aciana môžu pustiť do práce.  

  

 

  



 

ZO ŽIVOTA ŠKOLY 

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry 

V pondelok 6. 11. 2017 sa konalo školské kolo Olympiády zo SJL, v ktorom súťažilo 

28 žiakov všetkých ročníkov. Súťaž pozostávala z vedomostného testu, 

z transformácie textu a ústnej časti, v ktorej si žiaci mohli preveriť svoje rečnícke 

schopnosti.  Dopadlo to takto: 

Kategória B (1. a 2. ročník): 

1. Katarína KUBICOVÁ, II. A 

2. Nelly CSÁDEROVÁ, I. A 

3. Renáta STAŇOVÁ, II. B,  

    Kristína LUPTÁKOVÁ, I.B 

 Kategória A (3. a 4. ročník):  

1. Kristína KNOTKOVÁ, III. B 

2. Barbora HANULIAKOVÁ,  IV. A 

3. Simona SKLADANÁ,  IV. A 

                                                  (Kika) 

  



 

 ZO ŽIVOTA ŠKOLY 

Olympiáda z anglického jazyka 

 

V utorok 05. 12. 2017 sa uskutočnila olympiáda z anglického jazyka. Hľa, tu sú výsledky: 

Kategória 2A (prváci a druháci): 

1. Michal Fekete (II.A) 

2. Patrícia Šahová (II.B) 

3. Jakub Slaninka (II.B 

Kategória 2B (tretiaci a štvrtáci): 

1. Xenia Sikora (IV.C) 

2. Matúš Zupka (IV.A) 

3. Katarína Hejlová (III.B) a Adam Bráblik (IV.C) 

 

(Kika) 

  



ZO ŽIVOTA ŠKOLY 

Navždy sa zachová... 

 

Stužková slávnosť je v prvom rade spoločné stretnutie s rodičmi, pedagogickým zborom a 

vôbec s ľuďmi, na ktorých maturantom záleží. Triedne učiteľky usmerňovali žiakov pri 

organizovaní stužkovej, aby slávnosť mala dôstojný priebeh. Vďaka patri Mgr. Kataríne 

Tomaschekovej, Mgr. Eve Vavríkovovej, Mgr. Kataríne Barnovej. 

A ako to vyzeralo na stužkových našich štvrtákov? Fotky hovoria za všetko.  Slávnostná 

ceremónia stužkovania, slávnostné príhovory, tanec a zábava... 

                                                                                                            (Tomáš) 

  



 

ZO ŽIVOTA ŠKOLY 

Ako sme poslúchali... 

 

Mikuláš je dedko starý,  

vie on robiť veľké čary.  

Nadelí ti radosti,  

čižmu plnú sladkostí.  

  

Mikuláš je kúzelník,  

darčeky nám vykúzli.  

Ale iba pre takých,  

čo neboli cez rok zlí.  

  

Na Mikuláša  neučí sa  neskúša sa , 

každá päť odpúšťa sa.  

 

 

Narodil sa na pobreží Malej Ázie. V roku 

okolo 270.  Bol biskupom v meste Myra. 

Bol prenasledovaný kresťanmi.  Za svojho 

života veľkú časť svojej energie venoval 

boju proti arianizmu.  Bo l to muž s veľkým 

srdcom, ktorý miloval  ľudí okolo seba.  

Zomrel 6. decembra niekedy v rokoch 345 

až 352. Sv. Mikuláš bol veľkým a 

zanieteným kresťanom. Sv. Mikuláš je 

patrónom národov, námorníkov či detí.  

Dnes sa z postavy biskupa vplyvom médií 

a reklamy stala rozprávková bytosť Santa 

Clausa či Deda Mráza. Len máloktoré 

dieťa vie, kto bol naozaj sv. Mikuláš a kde 

premení podstata tohto pekného zvyku.  

                                                                         

(Roman)

  

  

 

  

Mikuláš 

 

 

Mikuláš 

 



 PÝTAME SA  

Minianketa  

 

Prvé mesiace sú už za nami a my  sme  mapovali  situáciu  u našich prvákov. Položili sme im 

niekoľko otázok, na ktoré odpovedali anonymne.  

Aké sú vaše dojmy zo školy? 

 

A: Som tu rád, mám tu aj kamaráta Fera, s ktorým sa poznám od základky. 

B:Nie všetko čo sa naučíme v škole využijeme aj v praxi. 

C:Sú tú inteligentnejší žiaci než, ktorí boli na základke. 

 

Čo by ste na škole vyzdvihli? 

 

A: Vyzdvihla by som prístup učiteľov. 

B: Rozsiahle možnosti sa naučiť nové veci, ktoré využijeme v praxi. 

C:Dobrú jedáleň. 

 

Na čo sa najviac tešíte? 

 

A: Najviac sa teším na ADK a ekonomiku, zaujímajú ma tie predmety. 

B: Teším sa na prázdniny. 

C: Na Ježiška sa teším. 

 

                                                                                                          (Roman) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dojmy zo školy  

 

Dojmy zo školy  



 

ŠPORT 

VIANOČNÝ BASKETBALOVÝ TURNAJ  

  

 

 

V utorok 19.12.2017 sa postavilo proti 

sebe desať miešaných triednych tímov, 

aby spolu zviedlo neľútostný súboj o 

súperov kôš. V tej najlepšej forme sa 

tentoraz predstavila partia z III. A.  

 O druhé a tretie miesto najviac 

zabojovali druháci, II. B však mala viac 

športového šťastia a odsunula II. A na 

bronzovú priečku.  

  

 

  

  

  

  



  

Z KALENDÁRA 

Stridžie dni

Magické dni počas 

zimného slnovratu, 

počas ktorých ľudia 

verili, že temné sily 

majú väčšiu moc ako tie 

dobré a preto sa museli 

chváliť. Medzi stridžie 

dni sa počítali Katarína, 

Ondrej,  Barbora, Lucia, 

kedy ľudia pestovali 

viacero tradícií.   

Podľa starodávnych 

predstáv, strigy mohli 

počas týchto dní 

škodiť  mnohorakými 

spôsobmi. Ak sa im 

nepodarilo vniknúť do 

domácnosti bežným 

spôsobom, premenili sa 

vraj na nejaké zviera. 

Najčastejšie na mačku, 

aby sa mohli votrieť dnu 

a narobiť riadnu 

neplechu.  

V tieto dni však nebola 

podozrivá len mačka, ale 

akákoľvek žena. Či už 

staršia, alebo v dnešnom 

ponímaní mladá „kočka“, 

ktorá ráno prišla do 

domu.  

Ešte horšie bolo, ak si 

niečo tajne odniesla, či 

požičala, alebo domácim 

niečo predala. Ženy ako 

hostia boli počas týchto 

dní v domácnostiach 

nevítané.  

O to vítanejší boli ako 

návštevníci muži. Ak 

prišiel do domu ako prvý 

návštevník muž, zlé sily 

boli vyhnané a po mužovi 

už mohol prísť na 

návštevu ktokoľvek.

  

  

Na tú svätú Katarínu, Katarínsku nedeľu 

[:verbovali šuhajíčka na vojnu.:] 

Refr.:  

Sama kráľovná, sama kráľovná, ceduličku psala, ceduličku psala, 

aby šuhajka, aby šuhajka, na vojnu dostala, na vojnu dostala.  

  

Dávnu tradíciu, dodržiavanú dodnes, majú v mestách i na dedinách Katarínske tanečné 

zábavy. Tieto určite nevynechal nikto, kto mal rád zábavu, hudbu a veselú spoločnosť. Štyri 

týždne pred Vianocami totiž začína advent.  

  

 

NA TÚ NAŠU KATARÍNU... 

 

 

NA TÚ NAŠU KATARÍNU... 

 



 

 

V predvečer sviatku chodievali po de-

dinských domoch „barborky". Boli to ženy 

a dievčatá zahalené do bielych šiat so 

šatkou na tvári, aby ich nebolo poznať. 

Výnimočne boli oblečené za mníšky alebo 

mali rozpustené vlasy a venček na hlave. 

V ruke držali košík so sladkosťami alebo 

metlu, štetku, či husacie krídlo. Keď prišli 

do domu, symbolicky zamietli izbu. Svoj 

príchod niekedy ohlasovali zvončekom 

alebo búchaním na okno. Po kresťansky 

sa pozdravili, zborovo sa s rodinou 

pomodlili a pokračovali ďalej k susedom. 

  

Dodnes sa zachoval zvyk rezať v tento 

deň vetvičky čerešní, ktoré vo váze roz-

kvitli presne na Štedrý deň. Vetvičky si 

dievčatá dávali za pás na polnočnej. 

Mládenec, ktorý si vetvičku od dievčaťa 

zobral, dal si ju za klobúk a takto jej vyznal 

lásku. Iná zvyklosť hovorí, že dievčatá dali 

každej vetvičke meno niektorého chlapca 

a verili, že si vezmú toho, pri mene ktorého 

ako prvá vetva rozkvitne. Inokedy sa 

počítalo, koľký deň po Barbore vetvička 

rozkvitne, aby sa určil najšťastnejší mesiac 

budúceho roku. 

Viac tu: http://slovenske-zvyky.web-

node.sk/kalendar-akcii/zima/na-barboru/

  

  

V našej tradícii sa objavuje Lucia skôr ako 

tajomná bytosť, čo je v protiklade so 

zvykmi v západnej Európe, kde sa konajú 

lampiónové sprievody a Lucia vystupuje 

ako nevesta oblečená do dlhého bieleho 

odevu, na hlave s vencom s horiacimi 

sviecami. Na Slovensku pretrvalo ľudové 

prežívanie tohto dňa. Nadovšetko bolo 

treba odháňať zlé, démonické sily, čo sa 

ešte viac zmocňovali bieleho dňa. Stoj, čo 

stoj sa im mali zabraňovať prístupové 

cesty do príbytkov. Na tento cieľ ľudia 

využívali čo najväčší buchot a lomozenie. 

V ten deň sa odvšadiaľ ozýval rámus, 

buchotanie i vresk. Chlapci a mládenci 

hádzali staré hrnce a črepy do vrát i dverí 

na maštaliach, hrmotalo sa nádobami, čo 

sa našli na smetiskách. Zlé sily sa mali 

takéhoto buchotu zľaknúť a utekať pred 

náporom čudesných a nezvyčajných 

zvukov. Hluk a hurhaj bolo treba 

nainscenovať na krížnych cestách, kde sa 

vraj najčastejšie v nočných hodinách 

spolčovali strigy a bosorky. Od nepamäti 

boli 

(Silvia a Kika)
  

BARBORA 

 

 

BARBORA 

 

LUCIA  

 

LUCIA  

http://slovenske-zvyky.webnode.sk/kalendar-akcii/zima/na-barboru/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fslovenske-zvyky.webnode.sk%2Fkalendar-akcii%2Fzima%2Fna-barboru%2F
http://slovenske-zvyky.webnode.sk/kalendar-akcii/zima/na-barboru/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fslovenske-zvyky.webnode.sk%2Fkalendar-akcii%2Fzima%2Fna-barboru%2F


KEĎ KOPNE MÚZA 

Čaro zimnej prírody 

    

 Už sa končí jeseň a získava nadvládu zima. Prichádza s bielymi koňmi a kryštálmi. 

     Tá krutá pani, chladná a predsa  tak nádherná. Pri nej zamrzne i to najteplejšie 

srdce. Spúšťa na zem svoje tancujúce vločky, aby priniesli na zem biely závoj. Všetko zahalí 

do svojej prikrývky a prinúti vodu zostať stáť a zahaliť ju kryštálom. Prináša na svet mráz 

a chlad. 

    Nahé stromy, ktoré prišli o svoju korunu ešte za vlády jesene posype svojimi 

vločkami. Ako matka prikryje  celý svet do chladnej periny. Prinúti umrieť rastliny, nič 

neponechá žiť pod jej chladnými rukami. 

     Aj zvieratá sa jej boja a uchyľujú sa do svojich úkrytov, kde majú aspoň chvíľu teplo. 

Niektoré sa ukladajú na spánok, aby sa nemuseli prizerať jej krutosti. Tie odvážne bdejú 

a hľadajú aspoň malé známky života, aby sa mohli nasýtiť. Dravce hľadajú korisť a korisť 

hľadá úkryt. Tie slabé a vysilené si vezme  zo sebou a uloží ich na večný sánok. Prežijú len 

tie najsilnejšie, najtrpezlivejšie. 

    A aký je život pod vrstvou kryštálu, kde voda stojí a tma vládne? Žijú tam ryby, plávajú 

v ľadovej vode a ukrývajú sa pred hrozbami, ktoré na ne číhajú. Sú v tme, nad nimi je tvrdá 

vrstva kryštálu prepúšťajúca len málo denného svetla.  Nedopraje ani kúsok krásy. Zanechá 

ich v chlade a mraze odkázané samé na seba. 

    Na ľudí sa teší najviac, chce vedieť ich červené nosy, zmrznuté tváre, vydráždené 

ruky. Rada im ničí ich novodobé technológie,  ktoré ju majú prekonať. Zakryje im cesty 

a chodníky ľadovými šmýkalkami a užíva si ich pády. Nadávajú na ňu všetci, ale nájdu sa aj 

takí, ktorí ju obdivujú. 

    Každý ma na zimu iný názor, predsa každý sme iný. Ale všetci sa zhodneme nad jej 

krásou. Keď jej poslušné biele služobníčky zasýpajú svet, keď  zahaľuje les, ukrýva zvieratá, 

vysluhuje obdiv ľudí. 

    Čaro zimy spočíva v jej krutosti a mraze, v tej nádhernej bielej farbe, keď celá krajina 

vyzerá ako tá najčistšia duša.  

                                                                                  (Carmen Lacová) 

  



 

KEĎ KOPNE MÚZA 
 

Vážení smútoční hostia, 

 pripadla mi dnes ťažká úloha predniesť smútočný príhovor za nášho milovaného 

člena rodiny. Aj keď bol u nás krátko, budeme naňho spomínať s úctou a rešpektom. 

Dovoľte, aby som predniesla pár slov za priateľa, ktorý už nie je medzi nami, ale vždy bude 

mať miesto v našich srdciach, respektíve žalúdku. Náš drahý Kapor Obyčajný. 

 Spomínam si,  ako som ho prvýkrát uvidela. Krásne sa vynímal medzi ostatnými 

kaprami v Kauflande. Hneď som vedela, že je ten pravý na náš štedrovečerný stôl. Bol na 

dne nádrže a skoro neplával. Jeho šupiny mali farbu zelenej riasy s odtieňom blata. Keď sa 

na mňa pozrel svojím vypuklým tmavým okom, spečatil svoj osud. Vážil obdivuhodné tri kilá 

osemdesiat dekagramov.  

 Vo vani strávil dlhé dva dni. Hrával sa s mojou sestričkou hry: chyť šupinku, skoč cez 

kruh, alebo jej najobľúbenejšiu - schovávačku. Bol obetavým priateľom, ktorý pre svojho 

kamaráta vedel spraviť aj nemožné, napríklad vydržať dýchať bez vody. Taktiež sme s ním  

zažili veľa zábavy, otcovi vykĺzol z rúk na zem a pri jeho odchytení späť do vane sa otec 

šmykol.  

 Smrť nie je koniec. Na tomto výroku je veľa pravdy. Ale je to naozaj tak? Napríklad, 

ešte musí prejsť tráviacim traktom až skončí v priehrade v Gabčíkove rozložený vo vode 

spolu s ďalším odpadom. Preto život, ktorý bol naplnený, nie je premárnený. Zub času už 

poznačil jeho hrob...  Náš kamarát sa obetoval aby priniesol šťastie do domu počas štedrej 

večere...  To mu nikdy nezabudneme.  

 ˶Komu si sa raz stal priateľom, zostaň mu priateľom navždy", a to pre nás znamená 

náš Kapor Obyčajný. Aj napriek tomu, že s nami nebude, spomienky zostanú v srdciach. Na 

jeho posledné chvíle strávené s nami, ešte predtým, ako stratil hlavu, budeme spomínať 

každé nasledujúce Vianoce. Jeho posledný nádych, či pohyb plutvou sa nám budú objavovať 

v mysli niekoľko ďalších nocí. Ale navždy budeme mať naňho hmotnú spomienku v našich 

peňaženkách. Šupinku. 

(Autor si želá zostať v anonymite)  
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Krutá hra obete žiada, 

padajú chlapci ako armáda. 

Stačí prst o uško obtrieť 

a od bolesti môže umrieť. 

Sú to mágovia silní, 

keď cez pohľad voľný, 

prebodnú bolesť do nohy, 

zázrakom, že nezostali nebohí. 

Také kúzlo, čo Gandalf nevysloví 

a Witcher bez meča nezostrojí. 

Kde takú moc chlapci berú, 

že toľko pri hre revú? 

Pri bolesti krv stieka, 

ale tu niet ani lieka. 

Krv netečie, tak ako liečiť, 

keď príčina nechce vyklíčiť. 

Hráčom doktora veľmi netreba, 

po chvíli sú zdraví ako repa. 

Chcelo by to odbornejšieho lekára, 

psychiatra alebo chirurga. 

                                  (Katarína Maturová) 

  

STATOČNÍ FUTBALISTI 



 

ZÁBAVA  
 

(Aniss)  

    5 3     9   8 

  3     8 9 5 1   

                  

  6 4         5   

    3 1   7 6     

  2         7 4   

                  

  9 2 5 6     3   

8   6     1 4     

  6 7   5       1 

1 4 5     2       

    2         6   

3           1   8 

    9       6     

5   8           2 

  8         9     

      5     3 4 7 

7       9   8 2   



Dovidenia v škole, priatelia! 


