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5/2017-18        Školský časopis ZŠ Zohor 

Ahoj decká,   

po veľkých prípravách sme sa v piatok 23.3. konečne dočkali. Na našej škole sme 
v spolupráci s obecnou knižnicou prežili výnimočnú noc – Noc s Andersenom. 

Porozprávali sme sa o nej s jej hlavnou organizátorkou - p. uč. Irenkou Čisárovou. 

Zoško: Dobrý deň, pani učiteľka, 
počuli sme, že tohtoročná „Noc 
s Andersenom“ prebehla veľmi 
dobre. Koľko detí sa jej zúčastnilo 
a z akých ročníkov? A počúvali? 

P.uč.: Každý ročník ma svoje čaro a 
ani tento nebol nudný. Mali sme 25 
detí z 2-ho až 4-ho ročníka. Deti 
boli perfektné, spoločenské, 
súťaživé, múdre, výrečné...  

         (proste všetko tam bolo ) 
Zoško: Kto bol tento rok hlavný hosť? 
P.uč.: Výnimočná mladá dáma Hanka 

Lasicová, o ktorej sme sa dozvedeli, že píše aj scenár k obľúbenému seriálu 
„Oteckovia“, ktorý mnohí z Vás určite poznajú. 

Zoško: Vieme, že sa každý rok venujete aj kreatívnej aktivite. Čo ste tento rok vyrábali 
a aké materiály ste používali? 

P.uč.: Vrátili sme sa k staršej rozprávkovej knižke „O psíčkovi a mačičke“, ktorú nám 
prečítala Janka Cabadajová. Vyrobili sme obrovskú papierovú narodeninovú tortu a 
akrylovými farbami sme kreslili psíčka a mačičku. Úžasné výtvarné práce skvelých detí 

si môžete pozrieť vo vestibule prvého stupňa. 
Zoško: O koľkej sa išlo spať a kedy sa ráno vstávalo?  
P.uč.: Ešte o 2:30 niektorí veselo džavotali v spacákoch.  

A budíček? Presne o 6:00.  
Zoško: Stalo sa vám niečo vtipné, či nepredvídateľné? 
P.uč.: Nepredvídateľné? Keď sa vo dverách objavil reportér 

z Rádia Regina a po celý čas s nami robil rozhovor.  
Zoško: Bude Noc s Andersenom aj budúci rok? 
P.uč.: Určite s pani knižičiarkou Jankou Ščepánkovou a p. uč. 

Mirkou Hrodekovou niečo vymyslíme. 
Zoško: Veľká vďaka za Váš čas.                  (pokrač. na strane 4) 
                                           

  

Viac fotiek a celý tento časopis nájdete na www.zszohor.sk 
VÁŠ ZOŠKOV TÍM  
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Tak čo, uhádli alebo ste vylúštili naše triedy z minulého 
čísla? Boli to triedy 5.B. a 9.A. A tu sú naše nové indície. 
Ide o posledné 2 triedy z druhého stupňa, na ktoré sme si   

ešte neposvietili. 
 

1.    TRIEDA: Zvláštna črta – Patríme k vám, ale nie sme s vami. 

- staráme sa o 7 psov, 2 škrečkov a 1 mačku 
- sme starí 158 rokov a meriame 1 996 cm 
- 3 z nás majú okuliare 
- najdlhšie nám cesta do školy trvá 35 minút 

a najkratšie 3 minúty (jeden z nás chodí len 
autom a cesta mu trvá 2 minúty ) 

- sme veľká rodina s 10 bratmi a 5 sestrami 
- najradšej máme telesnú, ale páči sa nám aj 

informatika, technika, angličtina a biológia (2 sa 
nepáči nič ) 

- náš najneobľúbenejší predmet je matematika 
- 5 z nás nerobia poobede nič, ale v triede máme hokejbalistov, futbalistov, 

mažoretky, cyklistu, výtvarníčku, hasičku, koniarku a plavkyňu 
- 5 z nás má najradšej pizzu, 4 „rýzky“ , 2 halušky, ale máme radi aj kuracie 

nugetky, špenát, šalát a špagety  

2.  TRIEDA: Zvláštna črta  
                                                     – Sme najmenšia trieda v najnovšej triede  
 

- chováme 9 psov, 5 mačiek, korytnačku a rybu  
- žijeme už 173 rokov a sme 2 079 cm vysokí 
- 2 z nás nosia okuliare 
- najdlhšie do školy ideme 30 minút a najkratšie 2 
minúty 
- máme 13 súrodencov 
- najradšej máme výtvarnú, informatiku a matematiku 
- netešíme sa hlavne, ak zazvoní na dejepis, biológiu a   
matematiku 
- naša naj počítačová hra je Rainbow six siege 
- poobede máme najradšej kolobežky, hokejbal, vodné 

pólo, futbal, basketbal, lyže, volejbal, korčule a ležanie   

Tajná trieda 

Ak náhodou nemáte dosť indícií, ako vždy krížovky na strane 8 vám pomôžu. 
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   Čo sa deje na našej škole..... 
 

23.3. Noc s Andersenom –   pokračovanie… 

O tejto úžasnej akcii ste si určite prečítali na prvej strane. A tu sú sľúbené odpovede 
detí na otázky: “Čo nám povieš o „Noci s Andersenom“? Čo ste robili? Ako sa ti páčilo?” 

1. Najviac sa mi páčila beseda z Hankou 
Lasicovou. 

2. Čítali sme o Psíčkovi a Mačičke a kreslili 
sme o tom. 

3. Vyrábali sme 2 obrovské papierové torty. 
4. Pred spaním sme si  čítali knihu „Fazuľka 

a popol“.  
5. Išli sme spať o polnoci.  
6. Jedli sme fantastické koláčiky a pizzu. 
7. Jeden spolužiak strašne chrápal.  

Za infošky ďakujeme priamym účastníčkam Adrianke, Eliške a Laure.  
                                                                                      A už sa tešíme na budúci rok . 

27.3. Dual day – v Malackách 

Naši siedmaci a ôsmaci sa s p.uč. B. 
Štefanovičovou, ktorá na našej škole pôsobí aj 
ako výchovná poradkyňa, zúčastnili prezentácie 
duálneho vzdelávania v Malackách, pod názvom 
“Dual Day”.  Išlo o predstavenie možností štúdia 
na takých stredných školách, ktoré spolupracujú 

s výrobnými spoločnosťami tak, aby študenti získali počas štúdia zároveň aj prax a po 
skončení strednej školy majú už zabezpečené pracovné miesta. Naše decká mali veľký 
záujem a poobzerali si jednotlivé prezentácie a zástupcov škôl a podnikov sa pýtali veľa 
zvedavých otázok.  

8.4. Ping-pongový turnaj 

Pri príležitosti Medzinárodného 
dňa stolného tenisu sa naša škola 
zapojila do projektu „...poď hrať 
ping – pooooong...“. V nedeľu 
doobeda sa v telocvični našej 
školy odohral turnaj žiakov a ich 
rodičov. Zúčastnilo sa ho 11 detí 
a 7 dospelých. Športovci a diváci 
mali možnosť stretnúť a zahrať 
si s bývalými reprezentantkami 
stolného tenisu s Alicou Grófovou-Chládekovou a Irenou Bosou – Mikócziovou.  
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Na 3 ping-pongových stoloch prebiehal turnaj vo výbornej atmosfére od 9.00 do 13.00. 
O občerstvenie bolo postarané. A ako celé ping-pongové súperenie dopadlo? 

       Výsledky jednotlivcov: 
1. Adam Boškovič 
2. Simona Kožíková 
3. Samuel Mundok 

 
A tu je interview so Simonkou Kožíkovou,zo 6.B, ktorá obsadila fantastické druhé miesto 
v silnej konkurencii chlapcov. 

Zoško: Ako sa ti hralo? 
Simonka: Dobre 
Zoško Porazila si veľa chlapcov? Trénuješ? 
Simonka: Áno, každý utorok na pingpongovom 
krúžku. 
Zoško Čo si vyhrala? 
Simonka: Ceny boli úžasné – dostala som 
ruksak, tričko, ping-pongové loptičky, 
čokoládu, kľúčenku a šnúrky do topánok. 
Zoško Zúčastníš sa aj na budúci rok? 
Simonka: Určite áno  

Za podrobnosti a fotky ďakujeme hlavnej organizátorke pani učiteľke N. Handlovej. 

13.4. Deň narcisov - zbierka 

Naši žiaci z 3.A, 3.B a 6.A spolu s pani 
učiteľkami M. Hrodekovou, I. Dufkovou 
a A. Hubekovou vyzbrojení originálnou 
pokladničkou, žltými narcismi a dobrou 
náladou, chodili po škole a aj po Zohore 
a zbierali peniažky pre deti trpiace 
onkologickými chorobami. Každému, kto 
prispel, dali malý narcis, ktorý sme si 
mohli pripnúť na tričko. Celá škola bola plná žltých narcisov. Spolu sa nám podarilo 
vyzbierať až 825,- Eur, ktoré boli odoslané na účet Ligy proti rakovine. Každému, kto 
prispel, úprimne ďakujeme. 

13.4.-14.4. Zápis prváčikov 

V piatok poobede a v sobotu sa prišlo so svojimi rodičmi 
zapísať 43 budúcich prváčikov zo Zohora a blízkeho 
okolia. Pani učiteľky „prváčky a druháčky“ spolu s našou p. 
špeciálnou pedagogičkou A. Prečúchovou im všetko 
poukazovali, všeličo sa ich popýtali, niečo si spolu nakreslili 
a už bola „ruka v rukáve“. A keďže čas letí veľmi rýchlo, 
ani sa nenazdáme a po letných prázdninách tu budú s nami. 

Milé deťúrence, už sa na vás veľmi tešíme . 

Výsledky družstiev: 
1. rodina Ďatková 
2. N. Handlová – M. Chmela 
3. rodina  Bodová 
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17.4. Olympiáda z matematiky – 6-ci až 8-ci 

Okresného kola MO v Malackách sa zúčastnilo 11 superhlavičiek z našej školy. Na 
vypočítanie 3 príkladov mali 2 hodiny. Bolo treba napísať nielen výsledok, ale aj presný 
postup do najmenšieho detailu. Viedli ich pri tom p. uč. M.Mackovičová a A.Goliašová. A ako 
to dopadlo? Blahoželáme Alexandre Vilkusovej zo 7.A a Tomášovi Dudekovi zo 7.B, ktorí 
skončili spolu na úžasnom 2 mieste. Úspešnými riešiteľkami boli ešte Simona Kožíková 
zo 6.B a Timea Valovičová z 8.B, ktoré skončili na 5. mieste. SUPER, GRATULUJEME !!!  
 
25.4. Beseda s p. Jurajom Štefanovičom 

Pán J. Štefanovič je známy ako veľký milovník histórie, 
organizátor výstav a zberateľ historických predmetov. 
A to, že má dejiny Zohora (a nie len Zohora) v malíčku, 
prišiel ukázať aj našim žiakom – tretiakom v rámci hodín 
vlastivedy a piatakom na hodinu dejepisu. Priniesol nám 
cennosti zo svojej zbierky, porozprával o starej škole a 
o živote v našej dedine počas prvej a druhej svetovej vojny. 
Deti jeho rozprávanie veľmi zaujalo a pýtali sa ho veľa zvedavých otázok. Veľmi pekne 
ĎAKUJEME.  

25.4. Slávik Slovenska – šk. kolo v speve ľudových piesní 

A prečo by sme si nezaspievali? To si povedalo 19 detí – prvákov až 
piatakov, aby sa stretli a zasúťažili si v speve ľudových piesní. A ako to 
dopadlo? Odborná porota, zložená z našich pani učiteliek, ktoré učia 
hudobnú výchovu, vybrala najlepších z najlepších.  

 

   1.kategória: 1. Sofia Cuperová, 2.A 
         (1-3ci)       2. Igor Rovný, 1.B 
                          3. Aneta Skuhrová, 3.A 

Ale ako sme počuli, úžasní boli všetci. Tak sa nebojme a veselo si spievajme, veď také 
krásne ľudové pesničky nemajú nikde inde na svete, iba my tu na Slovensku.  

Za podrobnosti ďakujeme p.uč. Kolesíkovej. 

25.4. Malý futbal mladších žiakov „Školský pohár SFZ“  
 

Okresné kolo Školského pohára SFZ sa konalo 
v Stupave. Mohli sa ho zúčastniť žiaci narodení 
po 1.1.2005. Naši chlapci – G. Fekete, M. 
Gbelský, M. Kavický, S. Kavický, P. Orth, T. 
Selič, D. Vaškovič, H. Zálesňák a P. Zeman 
bojovali ako draci. Síce im to na popredné 
umiestnenie nestačilo, ale to vôbec nevadí. 
Prežili krásny športový deň a uliali sa zo školy . 
Za zorganizovanie a za fotky ďakujeme p. uč. R. 
Bukovinovej a tiež obetavým oteckom.  

2.kategória: 1. Zuzana Marošová, 4.B 
    (4-5ci)     2. Erik Esterle, 4.B 
                      3. Viktor Barcík, 5.A 
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23.4.-27.4. Jarný týždeň zdravej výživy 

V rámci týždňa zdravej výživy sa konali viaceré aktivitky: 
 Vyrábanie a ochutnávanie rôznofarebných smoothie 

nápojov z ovocia a zeleniny – šiestaci a tretiaci 
s p.uč. M. Hrodekovou a A. Goliašovou 

 Nosenie zdravej desiaty – ovocia alebo zeleniny – druhý stupeň (kontrola prebiehala 
ráno v utorok, stredu a piatok). A ako to dopadlo? 

1. miesto – 6.B (78,3 %),  2. miesto – 9.A (57,1 %), 3. miesto – 6.A (51,3%) 
 
3.5. Na bicykli bezpečne – okresné kolo v Lábe 

Dopravná súťaž je určená pre piatakov – z našej školy sa jej zúčastnil 
tím v zložení Alexandra Krebsová a Júlia Kovárová z 5.A, Miško Dudek 
a Martin Kavický z 5.B. Museli si poradiť s 2 časťami – teoretická 
časť preverila ich vedomosti z dopravných predpisov, značiek 
a križovatiek. V praktickej časti museli ukázať jazdu na bicykli cez 

prekážkovú dráhu. Po výbornom výsledku v teórii nás v praxi trošku pribrzdil príliš veľký 
bicykel. Ale to vôbec nevadí, piate miesto je pekný výsledok a to čo sme sa pri tom naučili 
nám už nikto nezoberie. Za prípravu detí patrí vďaka p. uč. E. Reszkovej a pánovi Krebsovi. 

4.5. Deň Zeme – zber papiera 

V rámci Dňa Zeme sme mali tradičný zber papiera – od 7:00 do 14:00. Ochotné deti, 
rodičia a starí rodiča nelenili a prišli aj niekoľko krát – autom, bicyklom, s káričkou, či 

fúrikom plným papiera. Naplnili sme 
tradičné dva kontajnery úplne doplna.  
Prinášame Vám teraz vyhodnotenie 
najlepších tried a jednotlivcov za prvý 
a druhý stupeň, ako nám ich poskytla 
naša p. zástupkyňa J. Koporcová. 

 
 
 

Na prvom stupni prebehli v rámci dňa Zeme 
ďalšie sprievodné aktivitky - čítalo, kreslilo, 
či počítalo sa o našej planéte a tretiaci si p.uč. 
Hrodekovou vyrábali napríklad aj takýchto 
„žeruchových panáčikov“ z plastových fliaš. 
A keď žerucha vyrastie, budú mať krásne 
zelené vlásky. Dobrý nápad, však? 

 

      Druhý stupeň 

 Jednotlivci 
Trieda a 

priemer na 
žiaka 

1. M. Kovárová, 8.A., 1 310 kg 8.A., 97,06 kg 

2. O. Beseda, 5.B., 708 kg 5.B., 82,81kg 

3. L. Bodor, 7.A., 405 kg 6.B., 68,12 kg 
 

Ďakujeme všetkým, čo priniesli 
papier. S vašou pomocou sa nám 
podarilo nazbierať spolu 13 620 kg.  

 

Prvý stupeň 

   Jednotlivci 
Trieda a 

priemer na 
žiaka 

1. N. Havranová, 2.B., 879 kg 3.B., 83,76 kg 

2. B. Bandura, 1.B., 317 kg 1.B., 56,82 kg 

3. Z. Marošová, 4.B., 222 kg 3.A., 55,52 kg 
 

 



7 
 

Ako sa učíme .....   

              INFORMATIKU 
 
Ovládanie moderných technológií je v dnešnej dobe 
veľmi dôležité. A ruku na srdce, decká sú v nich oveľa 
zbehlejšie ako ich rodičia či niektorí učitelia  . Lenže 
pre život nie je treba len vedieť perfektne hrať počítačové hry, „četovať“ s kamošmi, či 
nahrávať a komentovať svoje super fotky.  Preto sme radi, že máme predmet Informatika 
povinne od 3.triedy a hlavne aj úžasne šikovného pána učiteľa Branislava Šteffeka, ktorý 
nás ju na druhom stupni učí.  

Dokonca pre nás vytvoril na našej školskej stránke 
www.zszohor.sk podstránku INFORMATIKA, kde sa môžeme 
dozvedieť veľa zaujímavých vecí. Napríklad  tam nájdeme rozvrh 
obsadenia našej PC učebne, originálne videokurzy, ako vypracovať 
niektoré cvičenia k príprave na pisomky, zadania domácich úloh 
z informatiky pre jednotlivé ročníky, elektronické testy a tiež 
programy na stiahnutie zadarmo. Tieto sa preberajú v škole a sú 
potrebné na vypracovanie domácich úloh. Takže aj keď niekto 
náhodou chýba, všetko dôležité si tam môže nájsť. 

 
V rámci učebných osnov sa venujeme nasledovným oblastiam: 

 Word – tvorba textov a ich úprava 
 Excel – práca s tabuľkami a grafmi 
 Power Point – tvorba prezentácií 
 Gmail – posielanie správ, prílohy 
 Audacity – úprava zvuku 
 Picasa 3 – úprava obrázkov a tvorba filmov 
 Gimp 2 – grafický editor 
 WinRar, 7Zip – komprimácia súborov 
 Imagine a Logomotion – základy programovania 
 Bezpečnosť práce na Internete 

 
Naša nová PC učebňa sa nachádza na dolnej chodbe v druhom pavilóne. Je dobre vybavená 
– nachádza sa tu dataprojektor prepojený s učiteľským počítačom a 18 žiackych 
počítačov so slúchadlami, ktoré sa používajú aj pri výučbe cudzích jazykov, či. Počítače 
sú pravidelne servisované a aj keď občas niečo nefunguje, do pár dní sa riešenie nájde. 
Na škole pracujú aj krúžky, ktoré sa vyučujú pravidelne v PC učebni v poobedňajších 
hodinách – Výtvarný s počítačom (pre 1-2kov s p. uč. Horváthovou), Počítačový krúžok (5-
7ci s p. uč. Šteffekom) a samozrejme náš Školský časopis (5-8ci s p. uč. Valovičovou). 
 

A čo dodať na záver? Aj keď vybavenie školy počítačmi, potrebnými programami a internetom 
nie je najlacnejšia záležitosť, sme veľmi radi, že vďaka našej šikovnej pani riaditeľke a p.uč. 

Šteffekovi všetko funguje tak ako má.  
Tak sa naučme na hodinách informatiky čo najviac, v živote sa nám to určite zíde. 
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  Krížovky o tajných triedach  
       (zo strany 2) 

 
Trieda 1        - ak vyškrtáš všetky školské predmety 

                                                       (po anglicky), dostaneš našu prvú tajnú triedu. 

      
 

Kryptogram – každému písmenku je priradené jedno číslo. Pre začiatok sme 
umiestnili N, S a O. Tak čo, dokážete prelomiť tajný kód? 

 

 
 
 
 

 BIOLÓGIA 
 GEOGRAFIA 
 HUDOBNÁ 

VÝCHOVA 
 CHÉMIA 
 DEJEPIS 
 FYZIKA 
 ANGLIČTINA 
 MATEMATIKA 
 SLOVENČINA 

 

S L O V A K M M Y 

M U S I C S M A E 

E N G L I S H T P 

Y R T S I M E H C 

P H Y S I C S S I 

G E O G R A P H Y 

A H I S T O R Y T 

A A B I O L O G Y 

 
            __ __   __ __ __   __ __ __ __ __   __ . 

 

 
 

 

      

 

Trieda 2 
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Teší nás, že máme na škole toľko múdrych a zvedavých 
hlavičiek. Tu sú správne odpovede: Naša obec sa v minulosti 

volal Sahur. Zohor sa nachádza od nášho hlavného mesta cca 30 km. A v Zohore 
máme 3 kaplnky. Zo správnych odpovedí sme vylosovali Samuela Matloviča z 5.A. 
Pre sladkú odmenu si môžeš prísť do zborovne za pani učiteľkou Valovičovou .  

Aj ďalšie otázočky sú o našej krásnej dedinke. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

Zoškova poradňa 

 

 

 

Problém :  

Stále mi na hodine 
chýba nejaký zošit. 

Čo mám robiť? 

Odpoveď :  

 Najlepšie je zbaliť si veci už 
večer pekne podľa rozvrhu na 
nasledujúci deň. 

 Vezmi si do školy zopár čistých 
zošitov navyše a daj si ich do 
lavice, či do skrinky vzadu. 

 Aspoň sa tvár skrúšene, keď sa 
ospravedlňuješ, možno ti to     
p. učiteľka ešte posledný krát  
                             odpustí  

3. Zohor leží na železničnej trati 
medzi: 

  a) Záhorskou Vsou a Skalicou 
          b) Malackami a Bratislavou 
                c) Lozornom a Lábom 
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                                                     Skúste pospájať, čo k čomu patrí. 

                                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Nikdy nie si úplne 
oblečený bez 

úsmevu. 

Môj život nie 
je sen, moje 
sny sú môj 

život. 

Ahojte, hlásime sa vám znova z módnej polície 
a prinášame vám piatu sériu tričiek našich spolužiakov 

s vtipnými anglickými heslami.  

Hlavu hore, 
nevzdávaj sa. 

Mám hviezdne 
vibrácie. 

Čokoľvek vedia 
chlapci robiť, 
dievčatá vedia 

lepšie. 

Ak máte na tričkách podobné poklady, ohláste sa nám do 8.A. 
Radi si ich odfotíme a zverejníme.. 
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     Hudobný kútik              
   

Zara Larsson 
 

Je švédska speváčka a skladateľka. Narodila sa 16. 12. 
1997. Po prvýkrát sa preslávila už ako 10 ročná 

v talentovej šou Talang. Medzi jej najznámejšie skladby 
patria: Lush life, Symphony a Never forget you. 

                                                 
 

     Symphony – Symfónia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Počúvala som symfónie. 
Predtým som počula iba ticho 

Rapsódia pre teba a mňa 
A každá melódia je nadčasová 

 
Život mi dával falošné nádeje 

A potom si prišiel ty a oslobodil  ma.  
Sama som spievala sólo. 

Teraz bez teba nemôžem nájsť tóninu  
 

A teraz tvoja pieseň hrá stále dookola. 
A ja tancujem na tlkot tvojho srdca 

A keď si preč, cítim sa neúplná. 
Takže pokiaľ chceš pravdu 

 
Chcem byť len súčasťou tvojej symfónie 

Budeš ma pevne držať a nepustíš? 
Symfónia 

Ako zamilovaná pieseň v rádiu 
Budeš ma pevne držať a nepustíš? 

  

 
I’ve been hearing symphonies 
Before all I heard was silence 
A rhapsody for you and me 

And every melody is timeless 
 

Life was stringing me along 
Then you came and you cut me loose 

Was solo singing on my own 
Now I can’t find the key without you 

 
And now your song is on repeat 

And I’m dancin' on to your heartbeat 
And when you’re gone, I feel incomplete 

So if you want the truth 
 

I just wanna be part of your symphony 
Will you hold me tight and not let go? 

Symphony 
Like a love song on the radio 

Will you hold me tight and not let go? 
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    Veselo a ešte veselšie 
 
 

   

 

 
 

    

                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 
 

 
 

             Z našich pisomiek ...  
 Plazma je tekutá tekutina. (BIO, 7 roč.) 
 Ako by mu z okna vypadol. (SJL, 5 roč.) 
 Vývojové štádiá človeka sú: 

- Homo habilis – menej chlpatý 
- Homo erektus – chlpatý  trocha 
- Homo sapiens – chlpatý, ale malý 
- Homo sapiens sapiens – dospelý  

                                   (DEJ, 5 roč.) 
     

 

 

Tento časopis máme na svedomí MY: 

A tradične niečo zo zahraničia... 


 

 

Status chlapca na Facebooku: 
"Máme matiku a nudím sa :/" 

Komentár od učiteľa: "Poď k tabuli, 
Jožo!" 

Učiteľka sa pýta Jožka: 
- Vymenuj mi 5 živočíchov 
žijúcich vo vode.  
- Delfín... 
- A ďalej? 
- Jeho mama, otec, brat a sestra. 

 Prosím si pero, ktoré vie písať správne „i“ a „y“. 

FOOD WRAPPER 


