
 

 

 

 

   Ahoj milí čitatelia, 

   V tomto školskom roku Vás chcú privítať školské Angelnoviny veselou jarnou náladou. Prinášame 

Vám zaujímavosti zo sveta, naše práce a aj tvorbu  v druhom vydaní časopisu. 

Prajeme Vám príjemné čítanie a tešíme sa na Vaše ďalšie príspevky. 

S prianím Veselej Veľkej noci za vedenie školy, všetkých učiteľov a aktívnych prispievateľov 

ponúkame ďalšie číslo Angelinovín. 

Red. 

Autori článkov: Alenka Kučerová, VI.C, Šimon Sepeši, VI.C, Dia Hozová, VI.B, Zuzka Lazárová, VII.A, 

Nikola Vojtková, VIII.A, Mgr. Melánia Holinďáková. 
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Každoročný ceremoniál odovzdávania cien za úspechy vo filmovom priemysle 

sa bežne označuje ako OSCAR. Ocenenie bolo prvý raz udelené v roku 1929  

        v Hollywoode za účasti asi 270 ľudí. V roku 1953 mohli Američania sledovať 

priamy prenos slávnostného vyhlasovania výsledkov prostredníctvom televízie. 

V súčasnosti ho naživo sledujú vo viac ako 200 krajinách sveta. 

 

Rozmery sošky:  

Výška:  34,3 cm 

Priemer podstavca: 13,3 cm 

Hmotnosť: 3,9 kg 

Je vyrobená z pozlátenej zliatiny, ktorá sa 
skladá z: 92% cínu, 6% antimónu a 2% medi. 

Zdroj:Internet 

3.3.2014 sa uskutočnil 86.ročník udeľovania cien OSCAR  v Los Angeles. 

Výsledky: 

Najlepší film  : 12 rokov otrokom 

Cudzojazyčný film :  Veľká nádhera, Taliansko 

Herec v hl. úlohe: Matthew McConaughey, Klub poslednej nádeje 

Herečka v hl. úlohe: Cate Blanchettová, Klub poslednej nádeje 

Herec vo vedľajšej úlohe: Jared Letok, Klub poslednej nádeje 
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Herečka vo vedľajšej úlohe: Lupita Nyongová, 12 rokov otrokom 

Animovaný film: Ľadové kráľovstvo 

Pôvodná pieseň: Let it go, Ľadové kráľovstvo 

Hudba: Gravitácia 

OUTFITY: najlepšie a najhoršie oblečení herci 

Medzi najhoršie oblečené dámy na 86.ročníku udeľovania OSCAROV 

patrila aj herečka Penelope Cruzová  ktorá si zvolila ako šaty slaboružovú 

róbu štýlu tógy. Opasok predstavovala tenká čierna stužka.  

Zdroj: Internet 

Pravým opakom Penelope Cruzovej vraj bola herečka Lupita Nyongová, ktorá sa 

obliekla do nádherných svetlomodrých šiat. Modré šaty a hlboký výstrih 

skombinovala so slabučko modrou čelenkou. 

 

Kde skončil jediný Slov. OSCAR? 

Naši filmári získali len jediný krát Oscara a to v roku 1966 za film Obchod na 

korze. Žiaľ, sošku si odniesol režisér Ján Kadár do USA, kde emigroval a soška sa 

po jeho smrti viac nenašla. Sú dohady, že bola ukradnutá. Sadrové odliatky sú 

vystavené v múzeu v Sabinove, aj u hlavných hrdinov filmu.  

Autor článku: Alenka Kučerová, VI.C 
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XXII. Ročník 

 

 

sa konali od 7. do 23.januára 2014 v ruskom meste Soči. Počas 17-tich dní 

rozdelili v Soči v siedmich športoch a 15-tich športových odvetviach 98 

medailových kompletov. 

Predstavilo sa 2856 

športovcov z 88-mich 

krajín. Poriadok a 

bezpečnosť 

zabezpečovalo 25-tisíc 

dobrovoľníkov a prenosy 

mohlo vidieť 3 miliardy 

ľudí. 

 

-Slovensko malo na 

olympijských hrách 62 zástupcov, z toho 45 mužov a 17 žien. 

 Súťažili v: 

- hokeji      - akrobatickom lyžovaní 

-biatlone      - sánkovaní 

-zjazde na lyžiach               - krasokorčuľovaní 

-behu na lyžiach               - rýchlokorčuľovaní 
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Na tohtoročných olympijských hrách sa objavili aj nové disciplíny 

ako: 

-ženské skoky na lyžiach 

-akrobatické lyžovanie pre mužov aj ženy na U rampe 

- miešané štafety v biatlone 

-súťaže družstiev v sánkovaní a krasokorčuľovaní 

 

Medailové umiestnenie krajín: 

P 
 

Zlato Striebro Bronz Spolu 

1.  RUS 13 11 9 33 

2.  NOR 11 5 10 26 

3.  CAN 10 10 5 25 

21.  SVK 1 0 0 1 

 

Jedinú medailu pre Slovensko získala Anastázia Kuzminová. 

 

Anastasiya Kuzmina zaslobodna Anastasija Vladimirovna 

Šipulinová  

(* 28. august 1984, Ťumeň, Sovietsky zväz, dnes Rusko) je 

slovenská biatlonistka ruského pôvodu.  

 Je dvojnásobnou olympijskou víťazkou v biatlone.  

Na ZOH 2010 vo Vancouveri vyhrala zlatú medailu v 

rýchlostných pretekoch na 7,5 km a striebornú v stíhacích 

pretekoch na 10 km. Víťazstvo z rýchlostných pretekov 

následne obhájila na  v Soči . 

Zdroj: Internet                                                                                     Autor článku:Alenka Kučerová, VI.C 

http://sk.wikipedia.org/wiki/28._august
http://sk.wikipedia.org/wiki/1984
http://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A4ume%C5%88
http://sk.wikipedia.org/wiki/Sovietsky_zv%C3%A4z
http://sk.wikipedia.org/wiki/Rusko
http://sk.wikipedia.org/wiki/Slovensko
http://sk.wikipedia.org/wiki/Biatlon
http://sk.wikipedia.org/wiki/Zimn%C3%A9_olympijsk%C3%A9_hry_2010
http://sk.wikipedia.org/wiki/Vancouver
http://sk.wikipedia.org/wiki/Zimn%C3%A9_olympijsk%C3%A9_hry_2014
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Zbierka UVP 
Od 18.2. do 27.2.2014 sa na našej škole Park Angelinum 8 konala zbierka pre útulok 

Haniska v Košiciach. Zbierali sme každý deň od 7:30 do 7:55 a potom po tretej hodine (cez 

druhú veľkú prestávku ). Zapojila sa celá škola vrátane pani učiteliek. Žiaci a rodičia nosili: 

granule, konzervy, deky, vôdzky, šampóny, staré vankúše, oblečenie, hračky, peniaze 

a množstvo ďalších vecí, ktoré by pomohli útulku... 

Vďaka ním sme nazbierali vyše 275€ a krmivo pre psíkov a mačky na týždeň. Ďakujeme 

všetkým, ktorí sa zúčastnili zbierky a tak isto patrí veľká vďaka aj pani  učiteľke 

Kopasovej, ktorá to celé zorganizovala spolu s V.C a dievčatami zo VI.B. 

   

                 Dinko                                    Šelby 

   

                 Drobec                                   Mike & Daisy 

V útulku sa vystrieda napriek zime celkom pekný počet zvierat. Každý mesiac odchádza cca 

35-40 zvierat. Súčasne je v tomto útulku 100 – 120 zvierat.  

Ďakujeme...          Diana Hozová VI.B 
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Súťaž: Európa v škole, čestné uznanie 

Meno: Nikola Vojtková 

Škola: ZŠ Park Angelinum 8, Košice 

Trieda:  VIII.A 

MOJI RODIČIA STÁLE PRACUJÚ  

AKO SOM ICH NAUČILA ODDYCHOVAŤ 

 

Ahoj, volám sa Tessa. Mám 14 rokov, som jedináčik a nedávno som sa s mamkou a ockom 

presťahovala ďaleko od mesta, kde sme bývali predtým. Vraj si chcú nájsť pokojnejšie zamestnanie 

 a tráviť viac času spolu. Hlúposť. Odkedy sme sa presťahovali, ešte sme nikde spolu neboli. ,,Tessa, 

daj mi už pokoj! Nejdem s tebou vonku, nechce sa mi a mám aj tak veľa práce, ” okríkla ma zas a 

znova moja mama. Nikdy sa jej nechce tráviť so mnou čas. Nuž, čo sa dá robiť?  

Idem pre zmenu pootravovať ocka. ,,Oci!“ zrevala som na celý dom. ,,Prečo kričíš a neprídeš za 

mnou? Som dole v pivnici. Poď sa pozrieť, je tu kopa starých vecí po bývalých majiteľoch. Možno si tu 

niečo zaujímavé nájdeš,” odpovedal mi ocko. Ako keby mňa trápili staré veci. Netúžim byť celá od 

prachu. Vidím to tak, že sa budem musieť zabaviť sama. Vybehla som hore schodmi do svojej izby 

pohľadať si slúchadlá. Po ceste som sa dvakrát potkla o nevybalené ockove škatule. Ja som si síce 

svoje veci ešte tiež nevybalila, ale mám ich aspoň uložené v izbe tak, aby sa na nich nikto nezabil. 

,,Ha! Našla som vás.  Nech si každý vraví čo chce, ja sa vo svojom neporiadku vyznám,” zavrela som 

dvere do izby a hrdá na svoju šikovnosť som zbehla po schodoch oznámiť mamke, že odchádzam 

vonku.  

,,Nebuď dlho. Musíš si ešte vybaliť veci. V tvojej izbe sa nedá ani pohnúť,” skonštatovala mamka, no 

hlavu od počítača ani nedvihla. Prevrátila som očami a dodala som, že o piatej budem doma.  

Pred domom som si  uvedomila, že na našej ulici sú len tri domy. Jeden z nich je náš, čiže tu 

asi veľa srandy so susedmi nebude. Porozhliadla som sa a vykročila som k lesu. Už som nebola 

ďaleko, keď vtom som aj cez hlasnú hudbu začula odniekiaľ prichádzať smiech. Bol to chlapčenský 

smiech. Vybrala som si slúchadlá z uší a vydala som sa za smiechom. Z času na čas sa osoba prestala 

smiať. No našla som zdroj smiechu. Bol to chalan približne môjho veku. Schovala som sa za strom a 

pozorovala ho. Konečne niekto zaujímavý, pomyslela som si. Bol krásny. Tmavé vlasy mu padali do 

tváre. Sedel opretý o strom a v ruke držal knihu. Nevidela som, čo číta, keď vtom prask a vypadla som 

spoza stromu. Rýchlo som sa postavila a oprášila. Cítila som sa trápne. Veľmi trápne. Medzi strany si 
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založil list a knihu zavrel. Postavil sa podišiel ku mne. S úsmevom na tvári mi podával ruku a 

predstavil sa mi ako Frederik. Mal neuveriteľne krásne modré oči. Skoro som zabudla, ako sa volám. ,, 

A ty si?“ opýtal sa ma. Prebrala som sa zo sna a predstavila som sa mu. ,,Krásne meno Tassa. Ty si to 

dievča, ktoré sa nedávno prisťahovalo?” vyzvedal. ,,Áno. Sme susedia!“ vysypala som asi trochu 

prirýchlo. Sadli sme si k tomu istému stromu, kde som ho našla a rozprávali sme sa. Vtedy som si 

uvedomila, ako veľmi mi chýbajú kamaráti zo školy. Dozvedela som sa, že má tiež 14 a dokonca 

budeme aj spolužiaci.  

Zrazu som si spomenula, že o piatej mám byť doma. Rýchlo sme si vymenili telefónne čísla a 

mailové adresy. Keď som sa postavila a rozbehla preč, zavolal na mňa a povedal mi, že ma tu bude 

čakať aj zajtra o druhej. Prišla som však o 15 minút neskôr a mamku som veľmi nahnevala. ,,Nikdy nie 

si schopná poslúchnuť, o čo ťa prosím. Nepoznáš to tu. Nedovolím, aby sa ti niečo stalo,“ hučala na 

mňa mamka. ,,A ty nie si nikdy schopná tráviť so mnou čas!“ vrátila som jej to.  ,,Aby si vedela, 

spoznala som jedného milého chlapca, ktorý mi povedal, čo kde tu blízko na okolí nájdem. Nestratím 

sa, neboj!“ povedala som jej svoje a odpochodovala som do  izby. ,,Je tu strašný bordel. Mala by som 

si tu poupratovať,“ zašomrala som si pre seba. Na moje prekvapenie ani mi to netrvalo  tak dlho. Za 

tri hodiny som si vybalila všetky veci. Polepila som si plagáty po stenách. Postavila som sa k dverám a 

skonštatovala som, že som šikovná. Otočila som sa a vyšla som z izby. Nechtiac som narazila do ocka.  

,,Vieš, že si sa k mamke nemala tak zachovať!?“ vyčítal mi.  

Zobrala som to ako rečnícku otázku a zbehla som po schodoch do kuchyne. Urobila som si chlieb so 

syrom a naliala som si čaj. Všetko som si to položila na tácku a odišla som do izby. Zavrela som dvere 

a zapla som hudbu. Vybalila som si notebook a zapojila som všetky potrebné káble. Prihlásila som sa 

na mail a napísala som Frederikovi.  

,,Ahoj, to som ja, Tessa :). Pohádala som sa s rodičmi a chcela by som im to nejako vynahradiť. 

Nepoznáš nejaké pekné miesto na okolí? Možno  jazierko, kde by sme si mohli urobiť piknik. Týmto 

by som ťa tam chcela pozvať tiež :) :) (Ak by si chcel, môžeš mi prísť pomôcť pripraviť chlebíčky. 

Rodičia nebudú doma :) ).“  

,,Odpísal mi! “celá nadšená som správu otvorila.  

,,Ahoj,  Tess :). Neďaleko odtiaľ je jedno krásne malé jazierko. Môžeme ich tam zobrať. O druhej ti 

prídem pomôcť s chlebíčkami :). Teším sa. Keby sa niečo zmenilo, daj mi vedieť, FREDERIK.“ 

Zmohla som sa iba na úsmev. Tak a teraz už iba treba presvedčiť rodičov,  Nádych, výdych, Tessie, ty 

to zvládneš, povzbudila som sa a zišla som do obývačky. Mamka ešte stále sklonená nad počítačom 

dvihla hlavu a zmrazila ma pohľadom.  

,,Pozri, mami, nechcela som sa s tebou pohádať. Mrzí ma to. Niečo mi ale napadlo. Zajtra vás s ockom 

vezmem na jedno nádherné miesto.” Dúfam, že neklamem, pomyslela som si a pokračovala som. 

,,Pôjdeme na piknik. Ale aby to bolo prekvapenie, tak prosím, 

od druhej do tretej nech je dom prázdny.  Choďte na nákup alebo tak,” prestala som rozprávať a 

čakal som na odpoveď. Mamka vyzerala ako keby som jej dala facku. Po chvíľke mlčania sa usmiala. 

,,Dobre teda. Som zvedavá. A asi by som sa ti mala aj ja ospravedlniť. Nemala som ťa stále odbíjať. 

Teším sa na zajtrajší piknik,” odpovedala mi. S úsmevom na tvári som sa vytratila do kúpeľne. 
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Napustila som si teplú vodu a ležala som v nej dovtedy, kým ma nestriaslo od chladu. Umyla som si 

zuby a pobrala som sa do izby. Zaspala som neskoro.  

Keď som sa na druhý deň zobudila, zistila som, že je už obed. Kozmickou rýchlosťou som sa obliekla a 

utekala som do kuchyne. Mamka s ocko už sedeli pri stole a prekvapene sa na mňa zadívali. Usmiala 

som sa a vysvetlila som im, že som neskoro zaspala. Keď sme sa naobedovali, odišli a ja som celá 

netrpezlivá čakala na Frederika. O chvíľku sa objavil. Začali sme pripravovať chlebíčky a medzitým 

sme sa rozprávali a smiali sa. Keď sme už mali všetko pripravené, vyšli sme na terasu, aby sme  

počkali rodičov.   

Bolo krásne počasie. Slniečko svietilo a vtáčence si veselo štebotali. Pravdepodobne sa mi môj plán 

vydarí.  

O pár minút sa objavila mamka a ocko. Mamka sa prívetivo usmievala, no ocko si Frederika 

premeriaval pohľadom loveckého psa. Asi som sa tešila predčasne, pomyslela som si. ,,Mami, oci, 

toto je Frederik. Pomáhal mi pripraviť náš výlet,” usmiala som sa a dúfala som, že sa ocko predsa len 

usmeje. A usmial sa. Všetci sa zoznámili a mne spadol kameň zo srdca. ,,No? Kam nás to vezmete, vy 

hrdličky? “zahlásil ocko. No jasné, nič sa nemôže zaobísť bez trapasu. To je proste moja podarená 

rodina. Našťastie sa mamka rozhodla situáciu zachrániť. ,,Ale nerob si srandu!  Predsa si nechceš 

Tessie pohnevať?” usmiala sa mamka.  

Frederik sa zasmial a ja som usúdila, že sme sa už cez trapas preniesli.  

Celou cestou sa rodičia rozprávali aj s Frederikom a ja som ostala trochu bokom. Aspoň že sa všetci 

smejú. Keď sme dorazili k jazierku, bola som uchvátená. Mamka s ockom sa chytili za ruky a usmievali 

sa. Už veľmi dlho som ich oboch nevidela takých šťastných. Vybrali sa k piknikovému stolu a mňa s 

Frederikom nechali pozadu. Zrazu ma chytil za ruku. A ja som sa naňho usmiala. ,,Som ti veľmi vďačná 

za tento nápad. Dal si moju rodinu naspäť dokopy.” Objala som ho. On mi objatie opätoval a ja som 

bola ten najšťastnejší človek na svete. Pobrali sme sa za mamkou a ockom. Dlho do večera sme sa 

rozprávali.  

,,Decká, ďakujeme za krásne strávený deň. Naučili ste nás opäť oddychovať.” usmiala sa na nás 

mamka. Pobrali sme sa domov ako jedna šťastná rodina. ,,Asi sa mi to podarilo, ”šťastne som 

skonštatovala a usmiala som sa na Frederika. ,,O tom niet pochýb, Tessie,” úsmev mi opätoval. 

Keď odchádzal, dlho som sa za ním pozerala. Prišla som domov a pohľad mi padol na mamku a ocka, 

ako spolu pokojne sedia pri kuchynskom stole a zhovárajú sa. 

,,Ten Frederik je fajn chalan,” skonštatoval ocko a žmurkol na mňa. ,,Ja viem,” žmurkla som naňho 

späť. Dala som im pusu na dobrú noc a odišla som do svojej izby. Ľahla som si na posteľ a zatvorila 

som oči. 

,,Naučili ste nás oddychovať,“ boli mamkine slová, ktoré mi stále zneli v hlave.  

Som šikovná, pomyslela som si a zaspala som. 
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A bully is a person who torments a victim. His or her bullying can be verbal (writing or saying mean 

thing), social (hurting someone´s reputation) or physical (hurting person´s body). The victim is 

weaker than an aggressor and usually different from others and that´s why bullies pick on them. The 

victim is innocent and she he can´t make stop the bully. 

 

The bullying is manifested like a fight, an insult, a threat, or robbing. When the victim is trying to 

defend from insult with saying something mean back, the situation just gets worse. The same applies 

to fighting back. A better solution is when the victim throws those words to an imaginary trashcan 

and says something positive to himself or herself. Very important is to stay calm, be confident and 

find an adult to resolve problems like these. 

 

The consequences of bullying can be horrible for victims. Victim have low self – esteem and they 

think that they are a reason why is this happening to them in many cases it´s repeatedly 

accompanied with nausea and the victims often vomit. The victims are distressed, but it can get 

much worse. They often want to commit a suicide. The victims are mentally weak and they really 

need a help from an expert. 

But aggressors can be punished, too. They can be excluded from class or school, even judged at a 

courthouse.  

 

I want to share things I learned with you, because bullying is a serious thing. It happens in many 

places, even in schools. I hope that you´ll know more about it now and you’ll on the watch for it. In 

case you see it happening, you ´ ll help a victim by standing by him and by encouraging the victim to 

report it to someone who can help: a parent, a teacher. Just standing by and watching bullying does 

not help anyone, neither the victim, nor the bully who has to be stopped and to understand his 

wrong behaviour.  

Autor článku: Zuzana Lazárová, VII.A 
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Pani učiteľka vysvetľuje v triede: 

- Hovoríme, že krava sa otelila, mačka sa okotila. Povie niekto 

ďalší príklad? 

Móricko sa hlási: 

- Prosím, žralok sa ožral. 

Pani učiteľka hovorí:  

- Janka, povedz mi dve zámená. 

- Kto? Ja? 

- Výborne, máš jednotku. 

Príde synček za mamou a pýta sa jej: 

- Mama, povedala ti Marienka, že som si roztrhol nohavice? 

- Nie. 

- Tak dobre. Ani ja ti nepoviem, že ona rozbila vázu. 

V škole sa pýta pán učiteľ žiaka: 

- Prečo ešte nemáš nakreslený vlak? 

- Pán učiteľ, môj vlak pred hodinou odišiel. 

Janko prosí sestru, aby mu požičala svoju fotku. Sestra fotku vyberie a pýta sa ho: 

- Načože ju vlastne potrebuješ? 

- Zajtra máme geografiu a máme doniesť fotku nejakej prírodnej katastrofy! 

Pani učiteľka vyvolala k tabuli Jakuba, a pýta sa ho:  

- Jakub, ako sa volajú zvieratá, ktoré žerú byliny? 

- Bylinožravce. 

- Výborne. A ako sa volajú tie, ktoré žerú mäso?  

- Mäsožravce. 

- Výborne. Ako tie, ktoré žerú všetko? 

- Pažravce. 

Na hodine zemepisu je 20 blondínok a učiteľ. Učiteľ vyzve jednu z nich:  

- Nikol, ukážte mi na mape Ameriku. 

Nikol ide k mape a ukáže Ameriku. Učiteľ hovorí: 

- Výborne! Ďalšia otázka, kto objavil Ameriku? 

19 blondínok zborovo odvetí: 

- Nikol! 

Šimon Sepeši, VI.C 
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Výsledková listiny obvodného kola Olympiády v nemeckom jazyku 

1. Miesto   Stanislav Gribushin zo VII.B 

 

Výsledková listiny obvodného kola Geografickej olympiády 

2. Miesto Katarína Simonová z V.A 

5. Miesto Filip Brutovský z V.A 

 

Výsledková listiny obvodného kola Pytagoriády 

3. Miesto Zuzka Madarasová z IV.V 

1. Miesto Radko Antoži z VI.B 

 

Školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín 

1. Stupeň 

1 Miesto  Matej Šoltés, III.M                            poézia 

2 Miesto Ester Kalmárová, I.L 

3 Miesto Oliver Samsely, II.P 

 

1 Miesto Mária Dobšinská, III.M                      próza 

2 Miesto Terézia Stanová, III.M 

 

2. Stupeň 

1. Miesto Simon Frohlich, VI.B                          poézia 

2. Miesto Romana Hritzová, V.A 

3. Miesto Laura Mišeková, IV.L 

 

1. Sára Haščáková VIII.A 

 

1. Miesto Damián Kalmár, IV.M                        próza 

2. Miesto Zuzka Hrunková, IV.V 

3. Miesto Kristínka Zeleňáková, VI.C 

 

1. Miesto Alica 

Niedelská, VIII.B 
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VÍŤAZÍ SUPERSTAR  

1. Stupeň 

 

1 Miesto Šárka Vráželová, III.S 

2 Miesto Damián Kalmár, IV.M a Matej Pindroch, III.B 

3 Miesto Dianka a Bianka Santovjákove, IV.M Ema Popovičová  

2. Stupeň 

 

1 Miesto Michaela Bohušová, 5. Ročník 

1 Miesto Nela Alezárová, 6.ročník 

 

 

Red. 
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Vajíčko 

Veľká noc jar nesie v batôžku od Slnka, 

budí sa príroda, tok šťastia zažblnká, 

maľuj si dievčička, farebné vajíčka, 

aby si mala čím obdariť Janíčka. 

Janíčka, Dušana, okúpu ťa zrána, 

rumeň sadne na líčko, keď im podáš vajíčko. 

 

Apríl pondelok  

Dnes je apríl pondelok 

Veľkej noci začiatok. 

Prídu mnohí polievači 

vajíčok snáď bude stačiť. 

Otec si už vedro chystá 

z mojej izby bude prístav. 

Zajačik sa v kúte schová 

vzorka bude čisto-nová. 

Na korbáčoch mašličky 

farebné sú stužtičky. 

Mamka s chuťou koláč pečie 

na odmenu sa to hodí, no nie? 

Veď načo sa strachovať 

večer sa aspoň nemusím umývať. 

Z vody ja strach nebudem mať 

iba mama sa bude báť. 

Polievačov bolo veľa 

skoro som sa na morskú pannu premenila. 

A teraz už idem spať 

na tento deň budem dlho spomínať. 

 

 

 

Veselá Veľká Noc  

Pre všetkých dobrých šibačov 

chystajte misu koláčov. 

Ešte vínko, nie však moc 

tak veselú Veľkú noc! 

 

Želáme vám veľa smiechu, 

na Veľkú noc len potechu. 

V pondelok veľký zhon, 

ženám kúpačov plný dom. 

Veľa vody z potoka, 

budú svieže do roka. 

 

Red. 

 

 



 

Autorka obrázku:Ráchel červáková, VII.D 


