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  Milí čitatelia, 
 
nemáte aj vy občas pocit, že všetko okolo nás je 
iba čierne či biele? Nanajvýš možno šedivé. 
Človek je špecifický práve tým, že sa na svet 
pozerá zvláštnou optikou. Nečudo, veď napriek 
prvým jarným dňom sa zima nie a nie s nami 
rozlúčiť... Maturanti i učitelia mali plné ruky a 
hlavy práce z písomných maturít... Dni sú 
šedé...Slnko nám svoje zlatisté lúče neukázalo už 
pár mesiacov... Vianoce dávno za nami, letné 
prázdniny ešte v nedohľadne...Pesimistické, 
depkovské! Nadávame, sťažujeme sa, nevieme 
sa zastaviť a pritom zabúdame na najmenšie 
maličkosti. Že sa ráno zobudíme, že sme zdraví, 
že žijeme práve tu a teraz  :) A že naozaj žijeme a 
žije aj naše gymnázium vám potvrdíme na 
nasledujúcich stránkach venovaných minulým 
budúcim aj aktuálnym akciám našej školy. 
Nebude chýbať zaujímavý rozhovor, športové 
aktivity, či klasická rubrika vtipných výrokov. A je 
úplne jedno, či si nás prelistujete cez prestávku, 
cez hodinu, či doma v papučiach... Určite 
nezabudnite, že s nami žijete! 
Tak príjemnú jar majte   
 

Mgr. Tatiana Vavríková 
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Navždy sa zachová . . . 
Naša stužková slávnosť sa konala 30.11.2012 
na Hotelovej akadémii v Piešťanoch. Plánovali 
sme ju už mesiace dopredu, pretože sme 
chceli mať originálny program, luxusnú 
výzdobu a hlavne dobrú zábavu. Program sme 
skúšali už mesiac pred termínom, pretože 
sme nič nechceli nechať na náhodu. V piatok 
stačilo ráno prísť vyzdobiť sálu, pretože sme 
chceli mať vlastnú výzdobu a potom už len 
navštíviť kozmetické a kadernícke salóny a 
obliecť sa do našich princeznovských šiat. 
Chlapci to mali jednoduchšie, tým stačilo sa 
len obliecť do obleku. Slávnosť sa mala začať 
o siedmej hodine večer, ale my sme museli 
prísť skôr nech si podokončujeme čo sme 
potrebovali a nech si vysvetlíme ako za sebou 
nasledujú scénky z programu. 
Boli sme plní očakávania, nadšenia no aj 
nervozity. Veď to mal byť jeden z najkrajších 
večerov v našom živote. Pred očakávaným 
nástupom do sály sme sa dohodli, že sa 
nebudeme tento večer hádať a že si ho 
užijeme spoločne najlepšie ako to len pôjde. 
V pozadí počuť hudbu a už do sály vstupujú 
dvojice dievčat v sprievode jedného chlapca, 
presne tak ako sme si to nacvičili. Pohľady 
rodičov a učiteľov sú upriamené na nás, 
študentov, ktorí si dnes večer prevezmú dlho 
očakávanú zelenú stužku – stužku nádeje. Po 
našom "ostužkovaní" nasledovala večera, 
ktorá bola veľmi chutná. Keď sme sa všetci 
najedli, nasledoval náš program, kde rodičia a 
profesori mohli vidieť naše spolužiačky v 
spoločnom speváckom duete, ktoré na gitare 
sprevádzal spolužiak, úryvky z filmov, 
"pidiženičky", dogdancing, scénka zvaná 
choroby a mnoho ďalších. Čas medzi 
scénkami bol vyplnený tanečnými kolami, 
kedy si rodičia a profesori mohli zakúpiť 
tombolové lístky, pretože ceny do tomboly 
boli naozaj skvelé. 
Keď sa blížila polnoc, všetci sme sa 
zhromaždili a mohol sa začať polnočný 
pochod. Po zapálení sviečok sme si zaspievali 
Stužková a Nie sme zlí. Naša triedna 
profesorka rozbila krčah a každý si zobral 
kúsok, potom sme jej dali darček od nás zato, 
ako poďakovanie, že nám bola vždy oporou. 

Prevzali sme si tortičky od našej triednej 
profesorky a zahájila sa tombola, rozdali sa 
ceny a voľná zábava sa mohla začať. Poslední 
rodičia odišli okolo tretej hodiny ráno a my 
študenti sme pokračovali až do vyčerpania. 
 

Pripravili Stanislava Michnová a Katka 
Cigániková, 4.A 



 

 



Vianočný turnaj vo futbale 

Dňa 21. decembra 2012 sa uskutočnil šiesty ročník vianočného turnaja v halovom futbale. Zápasy sa 
odohrali v telocvični II.ZŠ Vrbové. 

Turnaja sa zúčastnilo 6 mužstiev. Našu školu reprezentovali tri tímy jednotlivých tried, učitelia s 
rodičmi žiakov hrali v mužstve Starci, ktoré bolo jasne najstarším na turnaji. Bývalí študenti, ktorí 
turnaj vyhrali, hrali ako každý rok pod názvom Kúzelníci. Na druhom mieste skončil druhý tím 
bývalých študentov – Machačkala. 

 Výsledky:  

1. Kúzelníci  12B 4. B-Team- 2.A  7B 
2. Machačkala  10B              5.  4+1-+1.A+1.BB  3B 
3. Starci  9B                               6. Najkrajší- 3.A  2.A 
 

Najlepší strelec – Martin Jančovič /Kúzelníci/ - 10 gólov  

  

Vianočný turnaj vo volejbale 

Dňa 20.decembra 2012 sa na našej škole uskutočnil 1.ročník volejbalového turnaja zmiešaných 
družstiev. 1.miesto si vybojovali študenti 2.A triedy v zložení: Lukáš Konkuš, Šimon Duračka, Filip 
Petényi, Kristián Nosko, Lea Baladová, Lea Lejla Marušicová, Dominika Netschová. 

Výsledky:       Tabuľka 

Prváci – Druháci      0-2   7/15, 7/15    1. Druháci 5-2 7 bodov 
Tretiaci – Starci       2– 0  15/11, 15/9    2. Tretiaci 4-2 6 bodov 
Prváci – Tretiaci      0 – 2  11/15, 10/15    3. Starci 4-4 4 body 
Druháci – Starci      1 – 2  15/11, 7/15    4. Prváci 4-4 1 bod 
Prváci – Starci         1 – 2  15/11, 9/15 
Druháci – Tretiaci  2 – 0  16/14, 15/13 



Zloženie tímov  

Prváci:  Igor Zelenay, Patrik Žilka, Veronika Gacková, Kristína Miklovičová, Ema Kurucová,  Šimon 
Šurín, Filip Tomáška 

Druháci:  Šimon Duračka, Lea Lejla Marušicová, Lukáš Konkuš, Lea Baladová, Kristián Nosko, 
Dominika Netschová, Filip Petényi,  

Tretiaci:  Adam Skaličan, Tomáš Boldiš, Pavol Dudok, Patrik Sabo, Daniel Brňo, Martina Kochanová 

Starci: Pavol Koiš, Jana Filanová, Karina Mišurová, Izabela Vallová, Andrea Snohová, Denisa Klátiková  

Pripravila Andrea Čavojská, 2.A 



Online poradňa 
ipcko.sk je tu pre teba... 

Dobrovoľníctvo. Pre niekoho neznámy 

pojem a pre iného možnosť pomôcť 

niekomu. Skutočnú realitu stále viac a viac 

nahrádza virtuálna. Veľa mladých ľudí trávi 

čoraz viac času na internete. Takmer každý 

z nich  má nejaký problém,  no mnohí 

nevedia, komu sa so svojimi problémami 

zveriť. A práve pre nich je tu bezplatná 

online poradňa- www.ipcko.sk .V tejto 

poradni pracujú dobrovoľníci, ktorí 

neváhajú svoj čas venovať niekomu inému.  

Sú k dispozícií prevažnú časť dňa, aby 

vypočuli  a poradili mnohým mladým 

ľuďom.  

„IPčko, to je tím priateľov, ktorí sú 

predovšetkým ochotní ponúknuť svoje 

priateľstvo iným mladým. Sme tu pre nich, 

venujeme im svoj čas a vytvárame priestor 

pre dôveru, podporu a povzbudenie bez 

súdenia, pre porozumenie a súcit, 

a predovšetkým skúsenosť, že je tu pre 

nich niekto, kto má na nich čas, dá im 

najavo, že majú veľkú cenu a venuje im 

svoju pozornosť.“ hovorí Marek Madro, 

koordinátor projektu a zároveň predseda 

občianskeho združenia Inštitút prijatia, 

ktoré celý projekt zastrešuje.  

Dnes som súčasťou tohto dobrovoľníckeho 

tímu aj ja. Som tu spolu s ostatnými pre 

druhých, pre mladých ľudí, ktorí potrebujú 

pomoc. Majú  

problém a nevedia ho vyriešiť. Sme tu, aby 

sme ich vypočuli, poradili, no najmä 

povzbudili a pokúsili sa o hľadanie 

riešenia.   

Máš aj ty nejaký problém? Nevieš, s kým 

sa poradiť?  

Skús prísť na www.ipcko.sk, napísať 

dobrovoľníkovi a uvidíš. Poradňa je 

anonymná a my ti radi pomôžeme. Tak to 

neváhaj vyskúšať!  

Sme tu pre Teba.  

Pripravila Petra Filanová 

 

 

http://www.ipcko.sk/
http://ipcko.sk.data14.websupport.sk/
http://www.ipcko.sk/


Pridaj sa k nám – 

staň sa 

dobrovoľníkom! 

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, 
ktorý sme predstavili v predošlom čísle, sa ako 
jediná štátna inštitúcia v našej krajine venuje 
práci s mládežou. Do širokého spektra aktivít 
IUVENTY patrí aj program Mládež v akcii, 
ktorý  je určený mládeži od 13 – 30 rokov. 
Tento program zastrešuje niekoľko akcií, no 
v tomto čísle sa budeme podrobnejšie venovať 
hlavne Európskej dobrovoľníckej službe. 

Európska dobrovoľnícka služba (EDS) 
poskytuje mladým ľuďom: 

 príležitosť, ako stráviť v zahraničí 
až jeden rok vo všetkých krajinách 
EÚ, krajinách EZVO (Island, 
Lichtenštajnsko a Nórsko), 
programových krajinách a 
ostatných krajinách sveta, 

 urobiť niečo pre seba, 
 pomôcť druhým, 
 spoznať inú krajinu, kultúru a pri 

tom sa niečo naučiť. 

Pobyt dobrovoľníka v zahraničí sa 
financuje z prostriedkov Európskej únie, 
dobrovoľník pôsobí v neziskovej organizácii a 
vykonáva činnosti v prospech miestneho 
spoločenstva. Viac o tom, ako to celé funguje, 
sa dozviete na nasledujúcich riadkoch. 

Vďaka Európskej dobrovoľníckej 
službe a jej vzdelávaciemu rozmeru tak môžu 
dobrovoľníci: 

 objaviť svoj osobný potenciál, 
 získať schopnosti a zručnosti, 

ktoré potom môžu využiť v praxi, 
 nadobudnúť nové kompetencie 

do života, 
 vybudovať si postoje, ktoré im 

pomáhajú presadiť sa 
v pracovnom živote, 

 formovať svoju osobnosť a postoj 
k svetu okolo. 

 

Všetky nadobudnuté skúsenosti 
v závere svojej dobrovoľníckej služby 
zhodnotia a zahrnú do osvedčenia - 
Youthpass, ktoré je potvrdením výsledkov 
neformálneho vzdelávania počas 
dobrovoľníckej služby  a má dobrovoľníkom 
poslúžiť v ich ďalšom živote, napríklad pri 
žiadosti o prijatie na štúdium alebo pri hľadaní 
si zamestnania. 

Dobrovoľníci Európskej dobrovoľníckej 
služby sú zároveň akýmisi neformálnymi 
„veľvyslancami“ Slovenska v zahraničí. Často 
sa dostanú do takých kútov sveta, kde 
obyvatelia o Slovensku sotva počuli. Pre 
dobrovoľníka je to vždy príležitosť, aby 
predstavil svoju krajinu. Európska 
dobrovoľnícka služba zásadným spôsobom 
obohatila životy tisícok mladých ľudí a vy máte 
možnosť sa k nim pridať.  

 
Všetky informácie o EDS sa dozviete 

na: http://www.iuventa.sk/sk/Mladez-v-
akcii/O-nas/Akcie-programu/Akcia-2-

Europska-dobrovolnicka-sluzba.alej. 
 

 

http://www.iuventa.sk/sk/Mladez-v-akcii/O-nas/Akcie-programu/Akcia-2-Europska-dobrovolnicka-sluzba.alej
http://www.iuventa.sk/sk/Mladez-v-akcii/O-nas/Akcie-programu/Akcia-2-Europska-dobrovolnicka-sluzba.alej
http://www.iuventa.sk/sk/Mladez-v-akcii/O-nas/Akcie-programu/Akcia-2-Europska-dobrovolnicka-sluzba.alej


To, čo ti nikdy nepoviem 
Odo dňa, keď si mi pred rokom 
prvý krát napísal, 

nenávratne si sa do môjho srdca 
vpísal. 

nepriznal si sa hneď kto si, 

no i tak moje srdce mi vravelo 
osud to byť musí. 

Vtedy nečakala som nič zvláštne, 

a už vôbec, že by ma mohlo 
postretnúť niečo tak krásne. 

Vtedy mala som pocit, že život 
môj je o tom istom, 

akoby som bola len 
nepopísaným listom. 

Stačil však jeden okamih a ty si 
to zmenil, 

môj nudný život na 
dobrodružstvo premenil. 

Ty priznal si sa a povedal mi 
svoje meno – to šokujúce 
priznanie. 

Koho by napadlo, že ti budem 
písať takéto vyznanie? 

Ani neviem, ako sa to celé stalo, 

veď len namotávanie to byť 
malo. 

Povedz, dobre sa ti so mnou 
hralo? 

Prišiel mesiac nový a s ním naše 
stretnutie prvé, 

ty už po chvíli pýtal si sa: 

Kedy bude druhé? 

Pamätáš? Nedeľa, február, len ty 
a ja, 

smiešne, ako dvaja po prvý krát 
spolu sa boja. 

Zrazu chcela som len jedno 
s tebou byť, 

pri našom prvom bozku mi srdce 
na sekundu prestalo biť. 

No všetko sa raz skončiť musí, 

bola som si istá, že to nepotrvá 
dlho a pôjdeš k inej na skusy. 

Myslela som, že sa viac neozveš 
a zostanú len spomienky na naše 
chvíle spoločné 

a že už viac nebudú ani rp 
polnočné. 

No prekvapil si to je isté, 

keď si napísal, že bezo mňa nič 
nie je také isté. 

Neklamem ti mám ťa rád 

A nie ako tvoj kamarát. 

Odvtedy sme boli ako na 
hojdačke raz hore, raz dolu, 

ani bez seba, no ani spolu. 

Ako veľmi ti chýbam si hovoril 

a tým viac do môjho sveta sa 
ponoril. 

Vždy, keď som myslela, že 
navždy si preč, 

vrátil si sa a zobral mi reč. 

Vraj zíde z očí, zíde z mysle. 

Ktorý blbec toto vymyslel? 

Chcela som zabudnúť a byť silná, 

no moja predstava bola mylná. 

To je koniec bola som pevne 
rozhodnutá, 

no o deň neskôr už na ďalšom 
stretku s tebou dohodnutá. 

Ja bola som len tvoja a ty môj 
len, 

no dnes si želám kiežby to bol 
len sen. 

Už viem, že to celé bola chyba, 

ty ani nevieš, ako mi budeš 
chýbať. 

Odohnal si ma od seba už 
navždy, 

zrejme dôležitý okrem mňa pre 
teba je každý. 

Nehnevám sa na teba. Načo aj? 

Nechceš mať so mnou nič 
spoločné? 

Fajn, tak sa maj! 

Už aj z priateľov vymazal si si ma.  

Tak aký toto celé zmysel má? 

Už nedovolím tým spomienkam 
naďalej ma mučiť. 

Začnem odznova bez teba 
a budem sa učiť. 

Nebudeš o mne počuť to ti 
môžem sľúbiť, 

A hoci neviem ako ja prestanem 
ťa ľúbiť... 

 

 

 

 

Pripravila Michaela Mihoková, 4.A 



 

 

 

 



Interview 
Prečítajte si zaujímavý rozhovor so 

zahraničnou lektorkou žijúcou v USA, ktorá 

momentálne učí na našom gymnáziu, Emily. 

 

Redaktor : Povedz mi niečo o sebe. 

Emily : Moje meno je Emily, mám 22 rokov 

a prednedávnom som dokončila vysokú školu 

a teraz som po prvý krát v strednej Európe. 

Redaktor: Prečo si sa rozhodla navštíviť práve 

Slovensko? 

Emily: Moji predkovia kedysi emigrovali zo 

Slovenska, takže tu kedysi žili a moja rodina 

stále praktikuje všelijaké slovenské tradície – 

oplátky na Vianoce, slovenská vianočná večera 

(kapustnica a ryba) a potom som chcela vidieť 

aký by bol život ak by moja rodina nikdy 

neemigrovala do USA 

Redaktor: Čo ťa napadlo ako prvé keď si prišla 

na Slovensko? 

Emily: Aké je malé. Školy sú omnoho menšie, 

ale je to lepšie pretože študenti poznajú 

všetkých svojich učiteľov a prístup učiteľa 

k žiakom je viac osobnejší. Bolo to veľmi vidieť 

na Stužkovej, veľmi sa mi páčilo ako žiaci 

dávajú učiteľom darčeky. Užila som si to. 

Redaktor: Čo máš rada na Slovensku? 

Emily: Prírodu. A to že Slováci majú prírodu 

veľmi radi ako som si všimla. A páčia sa mi tiež 

Tatry. 

Redaktor: Mohla by si porovnať život v SR 

a USA 

Emily: To je veľmi ťažké. Slováci sú veľmi 

orientovaný na rodinu a tradície. V USA 

členovia rodín žijú väčšinou ďaleko od seba 

takže sa až tak často nestretávajú, ako 

slovenské rodiny.  Potom som si všimla že 

Američania sú na rozdiel od Slovákov veľký 

patrioti a sú pyšný že sú Američania. 

Redaktor: Prečo si myslíš že je to tak, že 

Američania sú pyšní na svoju krajinu a Slováci 

nie sú? 

Emily: Američania vyrastajú tým, že všade 

vidia aké úžasné a veľké sú Spojené štáty.  

Pýcha je veľmi dôležitá pre Američanov a našu 

kultúru. Vždy nás učili, aby sme boli pyšní na 

všetko čo robíme. Možno preto je to tak. 

Avšak slovenská história je tiež zaujímavá, pre 

všetko, čím si Slovensko ako krajina prešla. 

Ako napríklad boj o svoju nezávislosť a je fajn 

vidieť tú zmenu, ktorou táto krajina prešla 

od roku 1993. 

Redaktor: Porovnaj slovenských a amerických 

teenagerov. 

Emily: Sú skoro úplne rovnakí. Zaujímajú sa 

o módu a sú stále na telefóne, smskúju a sú na 

facebooku. Mám ale rada tú úprimnosť, keď 

mi študenti hovoria čo robili cez víkend a ako 

sa bavia. V USA by to nebolo akceptovateľné. 

Vec, ktorú nemám rada je ale opisovanie. Ani  

to nie je v USA povolené, dokonca ťa zato 

môžu vylúčiť zo školy.  

Redaktor: Sú americkí teenageri takí ako ich 

popisujú vo filmoch? 

Emily: No, niektoré dievčatá sú ako v tom 

filme Mean Girls, ale nie všetky filmy sú 

pravdivé. Je pravda že Američania sú 

emocionálni ľudia. Veľmi dobré vyjadrujú 

svoje emócie. Vždy je vidieť kedy mám zlú či 

dobru náladu.  

Redaktor: Bola slovenská kultúra pre teba 

šokujúca? 

Emily: Myslela som si, že to nebude až taký 

veľký šok, ale potom som zistila, že veľa vecí je 

iných. Je to ťažké žiť, tu úplne sama, ale nikdy 

by som neoľutovala to, že som sem prišla. 

Redaktor: Učíš sa od nás? 

Emily: Mám veľmi rada keď mi študenti 

hovoria svoje nápady a myšlienky. Milujem 

učenie a mám veľmi rada učenia od vás, od 

študentov. 

Redaktor: Ako sa ti vyslovuje slovenčina? 

Emily: Niektoré písmená sú pre mňa úplne 

nové (dz, š, č..), takže je to trošku ťažké, ale 

ako som povedala - milujem sa učiť. 

Redaktor: Myslíš si, že je angličtina na našej 

škole dobrá? 

Emily: Je úžasná, nikdy som neučila nikoho 

angličtinu ako druhý jazyk 



Redaktor: Čo by si poradila mladým ľuďom, ak sa chcú učiť angličtinu? 

Emily: Trénujte, cestujte do krajín, ktoré hovoria jazykom, ktorý  sa chcete naučiť, pozerajte filmy 

s titulkami.  

Pripravili Michaela Mihoková a Simona Tomčíková, 4.A 



 

Benátska noc 
Dňa 26.1.2013 sa na Gymnáziu Jána Baltazára 

Magina vo Vrbovom uskutočnil 10. ročník 

školského plesu. Hostia hneď po príchode 

dostali na výber z krásnych, pestrofarebných 

škrabošiek, keďže tento rok sa ples niesol v 

duchu Benátskej noci. Ďalej dostali aperitív a 

dámy aj sladké perníčky.  

Ples otvorila žiačka prvého ročníka Judita 

Braunerová, ktorá zahrala známe klavírne 

skladby. Príhovor predniesla Tatjana 

Záhumenská (predsedníčka rodičovského 

združenia) a František Glos (riaditeľ gymnázia). 

Po príhovore naše oči potešili brušné 

tanečnice zo Shams. Niektorí páni sa nemohli 

vynadívať na ich trblietavé sporo odeté telá.  

Počas celej noci nás sprevádzala skupina Viva 

Band zo Žiliny. Na svoje si isto prišli mladí, ale i 

tí vekom starší, keďže hrali od tých najstarších 

piesní až po súčasné svetové hity. 

Samozrejme, vo svojom osobitnom prevedení.  

 



 

O polnoci bola tombola. Tombolové ceny boli 

rôzne. Niektoré nás veľmi pobavili, napríklad 

mech kukurice alebo vlečka hnoja. Iní mali 

šťastie a vyhrali fľaše vína, poukazy na umytie 

áut, či kuchynské spotrebiče. Po tomboly opäť 

vystúpili brušné tanečnice. Niektorí počas 

tancovania vyhladli a preto okolo 1 hodiny 

ráno prišlo prasiatko, Samozrejme nie živé, ale 

už naporciované na drevenom podnose. Plesu 

sa zúčastnili rodičia našich študentov, 

pedagógovia, ale i samotní študenti a primátor 

mesta Vrbové (Ing. Ján Jánoška). O hostí sa 

počas celého plesu starali naši študenti prvého 

až tretieho ročníka. Niektorí študenti 4. 

ročníka si pripravili scénku pidižienky, ktorá 

zožala veľký úspech. Skupina Viva Band nám 

hrala a spievala až do štvrtej hodiny ráno, 

keďže publikum si žiadalo prídavky. Osobne si  

myslím, že tento ples sa mimoriadne vydaril a 

za to patrí vďaka organizátorom plesu. Verím, 

že budúce ročníky sa budú niesť v podobnom 

duchu. 

                                                                                                        

Pripravila Katarína Bachárová, 2.A 

 



Valentín 
Valentín je sviatok všetkých zaľúbených. 

Prejaviť lásku niekomu môžeme urobiť 

mnohými spôsobmi. Svojmu milému/milej 

darujeme či už kyticu kvetov, bonboniéru, 

čokoládu alebo mu/jej kúpime nejaký darček 

v podobe hmotnej veci. Niektorý ľudia si 

posielajú zamilované listy, idú spolu na večeru. 

Sviatok svätého Valentína môžeme sláviť 

rôznymi spôsobmi, no nemôžeme zabudnúť 

ani na tých najbližších, ktorým prejavujeme 

našu lásku každý deň. Sú to naši rodičia 

a súrodenci. I tím môžeme kúpiť nejakú malú 

pozornosť. No lásku im vyjadrujeme každý deň 

slovami: „Mám ťa rád. Ľúbim ťa.“ 

V tento neobyčajný deň sa na našej škole 

konala tzv. Valentínska pošta. Zaľúbení, 

kamaráti i iní napísali na papierik pekné slová 

osobe, ktorú majú radi a ktorú si vážia. Potom 

tento papierik hodili do krabice. Počas 

5. vyučovacej hodiny, žiačky čítali niektoré 

Valentínky.  

Tu sú niektoré z nich: 

Krásnym sviežim maturantom 

želám veľa šťastia pri maturite, 

pevné nervy a pekného 

Valentína. Od Sašky  

Žiari Ti úsmev na líčku, keď 

čítaš túto básničku, a čuduješ sa 

trošičku, prečo Ti píšem potíšku. 

A ja Ti rýchlo odpoviem: „Píšem 

Ti lebo Ťa milujem.“  

Diabolskej šestke zo 4.A želám 

krásneho Valentína. 

Pripravili Daniela Peterková, Lenka Drobná 

4.A

                       

 

 


