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Ahojte decká! 
 

Je tu pre vás nové číslo tohto naj 
časáku, ktorý bol minulý rok 
ocenený na súťaži časopisov 
Novinári tretieho tisícročia. Získali 
sme 2. miesto. Sme dobrí! 
Haha! Foto: http://www.kniznicapetrzalka.sk/ 
 

Prečítajte si nás. Pobavíte sa, a aj sa niečo naučíte. 
 

V ďalšom čísle sa môžete tešiť na veľký článok o našej škole 
a o tom, ako naša škola starla. Je to totiž už 35. ročná dáma. 
 

Tak dočítania, priatelia. 
 

Vaša Sára H. 
 

PS: Cením si, že sa do výroby nášho Dudováčika zapájate aj vy, 
čitatelia. Svoje príspevky môžete posielať aj e-mailom na 
adresu: 

 

dudovacik@gmail.com 
S. H. 



 
 
 
 

Pani riaditeľka 
 

Hanka Závodná 
 
 
 

1. Kam ste chodili do základnej školy a ako sa volala? 

Pani riaditeľka: V Piešťanoch a volala sa 7. ZDŠ. Volali sme ju sedmička. 

Pani zástupkyňa: V Banskej Bystrici, do ZDŠ na Kuzmányho ulici. Hovorili sme, že 
chodíme na Kuzmányčku. A čo znamenalo ZDŠ? Základná 
deväťročná škola. 

 

2. Chodili ste rada do školy? 

Pani riaditeľka: Pokiaľ si dobre pamätám, tak áno. 

Pani zástupkyňa: Na prvom stupni áno, mali sme úžasnú pani učiteľku. Neskôr už nie. 
 

3. Aké predmety ste mali najradšej? 

Pani riaditeľka: Telesnú výchovu a dejepis kvôli pani učiteľke. 

Pani zástupkyňa: Výtvarnú výchovu, hudobnú výchovu a na druhom stupni pozemky.  
 

4. Akú ste mali pani učiteľku na prvom stupni? 

Pani riaditeľka: Mala som dve pani učiteľky. Prvá sa volala Anna Odkladalová. Bola 
prísna, ale mala som ju rada. 

Pani zástupkyňa: Veľmi dobrú, volala sa Alena Aláčová. Keď bola chorá, vždy sme ju 

išli navštíviť a doniesli sme jej darček. 
 

5. Bola škola Vášho detstva iná, ako škola teraz? 

Pani riaditeľka: Určite áno. Nebola horšia, ale iná. 

Pani zástupkyňa: Rozhodne. Myslím si, že učitelia boli prísnejší, ale podľa mňa to bolo 
dobré. 

 
 

 
Pani zástupkyňa 

 
Ľudovika 

Vyskočová 

 
 
 

 
Rozhovory pripravili: Simon Šinka a Filip Fecko, 3. B 



   

 

 

V septembri, v jeden slnečný deň, sme sa vybrali zo školy na výlet na farmu. 

Boli tam pekné zvieratká, ktoré sme si mohli pozrieť, napríklad kôň, húsky, zajkovia, 

divá sviňa, prasiatko, sliepky, ba aj kohút. 

Potom sme sa zložili na tráve a jedli. Keď sme dojedli, tak sme sa hrali. Chalani 

hrali futbal. 

Nakoniec sme sa zbalili a išli naspäť do školy. Pani učiteľka nám povedala, že 

sa za nás nemusela hanbiť. Výlet sa nám veľmi páčil. 

Viktória Mocková, 2. A 

 

 

 

Za nazbierané plastové 

fľaše sme navštívili ZOO. Videli 

sme rôzne zvieratá. Napríklad tigre, 

leopardy, žirafy, zebry, hrošíka 

a hrošiu maminu, medvede a veľa 

iných zvierat. 

V Dinoparku sme si prezreli 

napodobeniny pravekých dinosau-

rov. Dozvedeli sme sa, že okrem 

suchozemských, žili na našej Zemi 

aj vodné dinosaury. Veľmi zaují-

mavé bolo, že väčšinou boli bylino-

žravce väčšie ako mäsožravce. 

 

Výlet bol super!!! 
 
 
 
Nelka Jánošová, 2. A 
 



 
 

V októbri žiaci 3. B triedy, Lara Tublerová, Simon Šinka a Filip Fecko, 
reprezentovali našu školu na dopravnej súťaži Integráčik 112. Veľmi sa im darilo, 
preukázali svoju zručnosť a vedomosti, a získali pre našu školu cenné 1. miesto!!! 
Gratulujeme! O svoje dojmy sa podelili aj s nami. 

 

Ráno sme si zobrali do školy kolobežky. Za chvíľu k nám prišla pani 
vychovávateľka Levická a vybrali sme sa na súťaž. Všetci sme sa veľmi tešili. 
Prišli sme na ZŠ Pankúchova. Bolo tam veľa detí. 

 

Najprv sme išli na stanovište 1. Tam nám dali papier, na ktorom boli 
napísané čísla 158,155,150 a obrázky: sanitka, polícia a hasiči. Mali sme 
spojiť číslo s obrázkom. Vyriešili sme to správne, takže sme dostali 10 bodov. 
Na ďalšom stanovišti sme mali prvú pomoc. Zdravotník z Červeného kríža 
nás naučil dávať prvú pomoc. Potom bolo dopravné ihrisko. Každý z nás si 
zobral kolobežku, prilbu a jazdili sme. 

 

Potom sa vyhodnocovalo a my sme boli veľmi zvedaví. Mysleli sme si, 
že budeme na 3. mieste, ale nakoniec sme mali 1. miesto. Dokonca sme sa 
previezli v policajnom aute. Za odmenu sme išli na zmrzlinu. 

 

Tento deň bol perfektný. Nikdy naň nezabudneme. 
 

  

Tak, poďme na to! Zvládneme aj prvú pomoc. 
 

  

Sme jednotky!!! A ešte sa povozíme v policajnom aute! 
 

Simon Šinka, 3. B 



 
 

Pri príležitosti Svetového dňa zvierat sme v 3. A 
usporiadali akciu Deň domácich zvieratiek. Na vyučovanie 
sme si priniesli svojich zvieracích miláčikov. Ja mám doma 
andulku vlnkovatú a rybičky. Rozhodol som sa, že si do 
školy donesiem andulku. 

 
 
 
 

V škole som o nej porozprával všetky dôležité 
informácie – o potrave, ktorou sa živí,  o starostlivosti 
s ďalšími členmi rodiny i veselé príhody, ktoré sme s ňou 
zažili. O andulku sa starám 2 roky, najradšej jedáva 
senegalské proso, čistím jej klietku a vymieňam vodu. 

 

Aj ostatní si doniesli svojich obľúbených miláčikov. 
Najviac sa mi páčila Simonova surikata. Na zvieratká sa 
prišli pozrieť aj spolužiaci z 2.B a 3.B. 

 

Tento deň sa mi veľmi páčil. Pani učiteľka nás 
pochválila a za prezentáciu odmenila diplomom a sladkou 
odmenou. Všetci sme načerpali veľa príjemných 
i poučných zážitkov. 
 

Patrik Rybár, 3.A 
 

 
 

Na hodinu vlastivedy sme mali vytvoriť vlastný plán ZOO. Každý z nás si pripravil 
zaujímavý projekt v rôznej podobe a porozprával o ňom. 

 

Spolužiaci odprezentovali svoje práce veľmi pekne, páčili sa aj pani učiteľke a všetci 
sme dostali jednotky. 

 

Najkrajší plán ZOO vytvoril Martin Chochula. Z našich projektov pripravila pani učiteľka 
výstavku v našej triede. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Daniela Lukáčová, 3.A 
ClipArt: internet 



 

Volám sa Nikolka Zádoriová 
a chodím do 3.B triedy. My, tretiaci, 
tento rok navštevujeme plavecký 
výcvik na ZŠ Turnianska, na ktorom sa 
učíme základné štýly plávania. 
V bazéne cvičíme cviky ako hríbik, 
sviečku, bombu, „kraulové nohy“ alebo 
„znakové ruky“, fúkame bubliny do 
vody, splývame pomocou dosky... Je 
nám tam veľmi dobre.  

Ale viete ako plavecký výcvik 
prebieha? Na ZŠ Turnianska cestujeme autobusom č. 
98 alebo 99. Po príchode do školy sa v šatni 
vyzlečieme, vyzujeme, vždy sa osprchujeme, oblečieme 
si plavky, potom sa zhromaždíme pri bazéne a čakáme 
na pani trénerky.  

5 minút máme rozcvičku na rozohriatie, alebo sa 
hráme s loptami. Potom sa už musíme venovať nácviku štýlov plávania. Pani 
trénerky nás sledujú, kontrolujú, upozorňujú, ale aj pochvália, keď sa snažíme 
a poslúchame. 

Rada chodím na plavecký výcvik a teším sa, že už budem vedieť plávať. 

 
Nikola Zádoriová, 3.B 
 
 
 

 
 

 

Ja, spolu s mojou triedou (IV.A), sme 
boli v Kitsee v Rakúsku. Boli s nami: 
moja mama, Jakubova mama, Miškina 
mama, Tinkin otec a, samozrejme, naša 
pani učiteľka Alenka Lampertová. 

 

Navštívili sme tam čokoládovňu a 
detské ihrisko. Nakúpili sme čokolády a 
časť z nás si tam kúpila nápoj z 
marhuľového nektáru. 

 

Na čokoládach sme si veľmi pochutili. 
 

Sára Hlavačková, 4. A 



 
 
 
 

V škole sme mali súťaž, ktorá sa 
volala iBobor. Tá súťaž nebola len 
dobrá, bola úžasná. Bolo to super! To 
ste mali vidieť, súťažili sme na 
počítačoch a spĺňali sme rôzne úlohy. 
Niektoré boli dosť ťažké, ale nám to 
nevadilo. 
 

Jasmína Hatalová, 3. B 

8.11.2011 sa konala súťaž iBobor. 
Museli sme vyriešiť 12 úloh. Niektoré 
boli ľahké, iné ťažké. Zvládla som to 
za 16 minút. 
Súťaž sa mi veľmi páčila, lebo úlohy 
sme robili na počítači. 
 

Simona Kratochvílová, 4. B 

Súťaž Ibobor sa mi páčila. Pred tým, ako som to videl, som si myslel, že bude 
ťažká, ale nebola. Vymysleli dobrú súťaž a ostatným deťom sa určite tiež 
páčila. Aj úlohy boli zábavné. Takže by mohlo byť takých súťaží viac. 
 

Sebastián Marák, 4. B 

8.11.2011 bola na našej škole súťaž 
iBobor. Bola to vedomostná súťaž. 
Museli sme splniť 12 úloh na počítači. 
Mali sme na to 30 minút. Na konci 
nám počítač ukázal, koľko sme mali 
bodov. 

 

Chiara Šimeková, 4. B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 

Prísady: 
 

jemný tvaroh, smotana na šľahanie, 
puding, ktorý sa nevarí ( Dr. ÖTKER), 
šťava z kompótu. 
 

Všetko zamiešame, kompót odložíme bokom. Zo-
berieme si misku. Na spodok dáme piškóty. Na piš-
kóty ananás (alebo aký kompót chceme) a na vrch 
dáme zamiešaný TERMIX. 
 

Ozdobíme TOPINGOM, trubičkami , gumenými medvedíkmi – alebo čím chceme. 
Fantázii sa medze nekladú. 
 Pripravil: Simon Šinka, 3. B 

A TERMIX je hotový. Obrázok varechy, recept: internet 

 

Deň jablka bol pekný. Mali sme zábavu, jedli 
sme, pili sme a bolo nám veselo. Mali sme deky, 
na ktorých sme sedeli a jedli. Nelka Jenčová 

 
Jedli sme jablčné 
jedlá. Veľmi mi 
chutilo, že som si 
dala zo všetkého. 
Veľkí chlapci nás 
kamerovali a fotili. 

Miška Botíková 
 

 
 

Na deň ja-
blka sme mali 
veľa dobrôt, ko-
láčov a aj džús. 
Bolo tu pohod-
lie. 

 

Silvia Budová

Maľovali sme jabĺčka. Aj sme trochu písali a počí-
tali. Ale veľmi sme sa zabávali. Mali sme aj jabl-
kový džús. Simonka Bíliková 

 

Jedli sme samé 
dobré jedlá, až sa 
mi krútila hlava. 
Chlapci sedeli na 
zelenej deke 
a dievčatá na 
červenej deke. 
Chutili mi kyslé červíky. Veronika Vajglová 

 
 

Mali sme sa 
dobre. Mal som 
zapálené ucho. 
Bolelo a bolelo. 
No a čo. Aj tak 
som sa zabá-
val.  

Ľubko Pašek



 

 
 

Keď zo stromu vyteká miazga hovoríme, že stromy plačú. Je to ako keby sme sa 
pozerali a videli svoju krv. Ak zo stromu vytečie miazga iba raz ročne, je to akoby nám 
zobrali iba trošku krvi, ktorá sa obnoví. Napríklad, z miazgy stromu sa vyrába javorový 
sirup. 

 

Miazga ihličnatých stromov sa volá živica. Ak živica stuhne a zostane 
v pôde dlhý čas, postupne skamenie. Tak vznikne jantár. Často v ňom 
môžeme vidieť rôzne drobné živočíchy, ktoré ostali uväznené v živici. 
 

 

 
Presnú teplotu meria teplomer. Teplomer vznikol pre 250 rokmi. Teplomer vymyslel 
Anders Celsius. Do sklenenej rúrky dal ortuť a pripravil studenú a teplú vodu. Najprv dal 
rúrku do teplej vody a označil kam siahala ortuť. Potom dal rúrku do studenej vody 
a označil kam siahala ortuť teraz. Miesto medzi značkami rozdelil na sto dielikov. 
 

 

 sú: pevné 
 kvapalné  Anders Celsius  
 plynné a jeho teplomer 
 

Pevné – betón, drevo, plast, kov, sklo... 
Kvapalné – voda, malinovky, alkohol, olej, ocot, mlieko... 
Plynné - vzduch, dym, para, oxid uhličitý... 
 

Zima Leto 

  

Toto je Štrbské pleso. 
Vzniklo tak, že tam bol ľadovec, ktorý sa roztopil a vzniklo pleso. 
 

Na prvom obrázku máme Štrbské pleso v zime. 
Na druhom obrázku máme Štrbské pleso v lete. 
 

Voda sa mení podľa toho, aké je ročné obdobie. Keď je leto, nie je voda zamrznutá, keď je 
zima, voda je zamrznutá. Voda je tekutina, ktorej sa mení tvar. Vedci volajú vodu H2O. 
 

Radovan Bánoczký, 3. B 
Obrázky: internet 



Robostroj je robot, ktorý pomáha ľuďom. 
Napríklad, keby ste nevedeli urobiť oheň, on by 

to urobil za vás, lebo je to robostroj. Ďalej by 
dokázal poupratovať, oprať, ožehliť.... Ešte by 
vedel aj koláčiky upiecť. Mohol by za deti písať 
domáce úlohy. Mohol by dospelým pomáhať 
štrikovať, vyšívať a háčkovať. Vozil by deti na 
krúžky, do školy a domov. Mohol by sa s deťmi 
hrať rôzne spoločenské hry. A pred spaním by 
im prečítal rozprávku. 

To by bol super robostroj. Aj vy by ste chceli 
takého pomocníka? 

Alexandra Guštafíková, 3. B 

 

 

Je to voňavé, Jeme to, Žije to vo vode 
má to jednu nôžku je to dobré a má to veľké zuby. 
a je to aj farebné. a je to aj kyslo-sladké.  
 
Čo je to??? Čo je to??? Čo je to??? 

Vymyslela: Nelka Jánošová, 2. A Vymyslela: Viky Mocková, 2. A 

 

 
 

Kde bolo, tam bolo, bol raz jeden domček a v tom domčeku žila rodinka 
červených jabĺčok. V tej rodinke bol tato, mama a veľa malých jabĺčok. 
Jedného dňa jedno malé jabĺčko ochorelo. Tak sa vybrali k doktorovi. Ale ten 
doktor neordinoval. Mama s tatom si povedali: „Kam teraz pôjdeme?“ 

 

„Pôjdeme k nášmu doktorovi a spýtame sa ho, či zoberie aj naše 
choré jabĺčko.“ Tak išli k svojmu doktorovi a spýtali sa ho: 

„Pán doktor, môžete zobrať aj naše jabĺčko?“ 
 

„Áno, môžem.“  
„Ďakujeme, pán doktor.“ 
 

Ako si tak pán doktor malé jabĺčko pozerá, zisťuje, že je choré, lebo sa pod 
jeho krásnu červenú šupku nasťahoval škaredý malý červíček. Ale našťastie 
sa to dalo ľahko zachrániť. Doktor nasadil malému jabĺčku dobrú medicínku 
a za dva dni sa jabĺčko mohlo opäť hrať. 

 

Jasmína Hatalová, 3. B 
Obrázky: internet 



 
 

 

 
 

Kryštálová sústava: Trigonálna 

Tvrdosť: 7 

Vzhľad a lesk: 
Ametyst vytvára bohaté drúzy kryštálov v dutinách sopečných 
hornín alebo zrnité agregáty. 

Farba: Fialová, priezračná. 

Vryp: Biely 
 

Geologické prostredie vzniku: 
Prímesou železa a titanu v štruktúrnej mriežke alebo 
rádioaktívnym žiarením sa kremeň sfarbuje na fialovo. 

Nálezisko v SR: Banská Štiavnica, Hodruša, Kremnica. 

Náleziská vo svete: India, Madagaskar, Brazília, Kalifornia, Kanada, Česká republika. 

 

Vznik názvu, zaujímavosť: 

Ametyst sa najčastejšie používa ako ochrana pred alkoholom 
alebo inými drogami. To sa odvodzuje od čias, keď Rimania, Gréci 
a Egypťania z neho robili poháre, z ktorých potom pili víno, aby 
sa neopili. (Iné nápoje sa v tých časoch bez chladničiek pomerne 
rýchlo kazili.) Ľudia, ktorí si nemohli dovoliť ametystové poháre, 
používali kúsok ametystu v normálnom pohári. Od tohto použitia 
sa odvodzuje aj meno kameňa: “ametyst” je z gréčtiny 
(amethustos) a značí “neopitý, neotrávený”. 

Poznámka: 
Kniha Nerasty a horniny, Leonie Jedickeová, Cesty 2003, str. 138 
Drahé a ozdobné kamene, Rupert Hochleiter, Slovart, str. 60 
Kameny od A do Z, Judy Hallová, Metafora 2006, str. 53 

 

Filip Fecko, 3. B 

NÁZOV NERASTU: AMETYST 
Skupina hornín: Kremeň 

Chemický vzorec: Silikón dioxid - SiO2 



 
 
 

 

Bol raz jeden vianočný stromček. Bol veľmi krásny 
a svietila na ňom hviezda. Pod ním boli darčeky. 

Prišli sme sa naň pozrieť. Svietil a vyzeral ako 
pravý vianočný stromček. Darčeky pod ním vyzerali 
strašne pekne. Rozbalili sme ich. 

 
Miška dostala bábiku, 
Viky a Maťko dostali psa, 
Hugo dostal ViFi, 
Sofia dostala chameleóna, 
Nelka dostala švihadlo, 
Tomáško dostal kocúra, 
David dostal hada, 
Samko dostal lego 
a Kvetka hojdacieho koníka. 
 
Boli to veľmi veselé 
a krásne Vianoce. 
Celá trieda sa tešila. 
 
 
 
 
Napísali žiaci 2. A: 
 
Sofia Baranová 
Samko Achs 
Nelka Jánošová 
Miška Kubová 
Viky Mocková 
Hugo Kollár 
Kvetka Hašáková 
David Praslička 
Tomáš Kerekeš 
Maťko Leška 
 
Obrázok: Nelka Jánošová 

 
 

 



 

V novembri, keď je Martina, Prišla zima, prišiel mráz, 
každý si kabát zapína. všetko je už v bielom. 
To, že k nám zima prichádza My dvaja zas a zas 
námraza všade prezrádza. pobežíme snehom. 

 
Vločky z neba padajú Budeme sa naháňať,  Klára Kubíková, 3. A 
na krajinu sadajú. vytiahneme sane, 
Doma sa všetko ligoce, Poobede s plným bruškom 
pretože prídu Vianoce. vysadneme na ne. 

 
A keď nám zamrzne jazero, Toto krásne obdobie 
budeme sa korčuľovať veselo. budeme si užívať. 
Celý svet je bielučký, Na sánky a guľovačku 
chytíme sa za rúčky. v lete s láskou spomínať. 

 
 
Jakub Lenárt, 4. A Martina Moučková, 4. A  Filip Szijjártó, 3. A 

 
 

 Danka Lukáčová, 3. A 

Svieti stromček, Na Vianoce na stromček 
svietia očká, nálada je sviatočná. zavesíme salónky. 
Mama varí, pečie, zdobí, A na druhý deň? 
sestra zase stromček robí. Aha, kde sú? 
Otec kapra naháňa Nie sú v skrini, v šuplíku, 
a ja mu s ním pomáham. na poličke. Žeby boli  
V telke ide Perinbaba, v stolíku? 
my sa strašne tešíme... Možno tam sú, možno nie. 
Kedy príde chvíľa šťastia Čo teraz, čo zbaštíme? 
a pod stromček skočíme? To nevie ani Janko, ani 
Darčekov je tam dosť veľa, Maťko, 
veď sme boli výborní. hádam to potrvá len krátko. 
Kapustnica bola skvelá, Príde Katka,  
všetci sme sa prejedli. otvorí vrátka. 
Hračky, knižky a mikiny, Tam sú naše salónky! 
všetko sme si želali. A ešte k tomu aj rozvešané 
Nálada je proste skvelá, balónky. 
krásne hrajú koledy.  

 Samko Milan, 3. A 

Rastislav Trška, 4. A Sára Hlavačková, 4. A 



 
 
Martin vyhodil svoje hodinky z okna a rýchlo bežal dole. Mama ho zastaví a pýta sa: 
- Načo bežíš pre tie hodinky? Tie už dávno dopadli. 
- Ále, tie určite ešte nedopadli, ony totiž meškajú o minútu!“ 

Zdroj: Fifík 

 

Slon sa kúpe vo vode. Príde mravec a presviedča ho, 
aby vyšiel von. Slon nakoniec vyjde a mravec mu hovorí: 
- Dobre, len som chcel vedieť, či nemáš moje plavky.  

 

Príde Janko do školy s veľkou hrčou na hlave a pani učiteľka sa pýta: 
- Prečo máš také veľkú hrču??? 
- Chcela ma uštipnúť osa. 
- A stihla to? 
- Ále, ocino ju zbil lopatou. 

 

Veverička sa pýta medveďa: 
- Medveď, hádaj, čo mám v pästičke??? 
- Oriešok? 
- Nie!!! 
- Medveď, hádaj, čo mám v pästičke???? 
- Veľký oriešok??? 
- Nie! KŔČ!!! 

 

- Jožko, čo tam gumuješ?  
- Prosím, pán učiteľ, veď ste mi povedali, aby som si tú 5-ku opravil! 

 

Lev rozdeľuje zvieratá do dvoch skupín. 
- Tie, čo sú pekné napravo, tie, čo sú múdre naľavo. 
Nastane trma-vrma, všetky zvieratá sa rozmiestnia, 
iba žaba zostane sedieť. Lev sa jej pýta:  
- Prečo si sa nezaradila? 
- Čo sa mám roztrhnúť? 

 

- Slečna, vy ste ako z rozprávky. Vaše vlasy, nos, zuby... Skrátka celá Baba Jaga... 

 

Učiteľka sa pýta Jožka: 
- Ktorý cicavec nemá zuby? 
Jožko odpovedá: Zdroj, obrázky: internet 
- Môj starý otec, prosím. Vyhľadala: Jasmína Hatalová, 3. B 



 
1. Omylom vyťukáš svoj PIN-kód na mikrovlnku. 
2. Na 3-člennú rodinu máš 15 rôznych telefónnych čísel. 
3. Človeku sediacemu vedľa seba posielaš e-maily. 
4. So známymi nemáš kontakt, pretože nemáš ich e-mailovú adresu. 
5. Na pokeci máš 300 priateľov, ale najlepšieho kamoša v skutočnosti nemáš. 
5. Zavoláš mame, či je doma, zatiaľ čo vchádzaš bránkou do dvora. 
6. Na konci každej reklamy je internetová adresa. 
7. Keď odídeš z domu bez mobilu spanikáriš, a okamžite sa poň vrátiš. 
8. Ráno zapneš počítač skôr, ako si urobíš raňajky. 
10. Keď prídeš zo školy zapneš najprv telku, až potom si vyzlečieš bundu. 
11. Zatiaľ čo toto čítaš, usmievaš sa a prikyvuješ. 
12. Si príliš zaneprázdnený, aby si zbadal, že na zozname chýba bod 9.  
13. Naozaj si sa pozrel, či v zozname chýba bod 9. 
14. Zdá sa, že si nezbadal ani to, že na zozname je dvakrát bod 5. 
15. Opäť si sa pozrel, či je to pravda. 
16. A teraz sa smeješ sám na sebe. 
17. Prečo asi? 
 

Vyhľadala: Jasmína Hatalová, 3. B 
Zdroj: internet 

 

 
 
Bludiská vytvoril Čiko Ágh zo 4. A a jeho mamina. Určite 
vám spríjemnia čakanie na Vianoce. 
Ďakujeme za dobrú zábavu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  

  
Obrázky: internet Elizabeth Bugyiová, 3. B 
 


