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Naša trieda 

TRIEDNA 

Naša triedna pomôže nám, poradí, k tabuli nás zoradí. 

Geografiu a dejepis nás učí, o ich čare nás vždy poučí. 

VÝROKY: „Chceš sa prísť vyrozprávať?“ 

    

LENKA 

Lenka je na hodinách ako mucha, keď jej niečo povieš, je ako hluchá. 

Na vysvedčení nikdy dvojku nemala, na školskú sa vôbec nebála. 

Na matike sa nudí, hodina dejepisu ju prebudí. 

PS: „Neviem!“ 

PS1: „Mám jednotku!“ 

 

 JAKUB 

S Kubom sa nudiť nedá, chémia je pre neho veda. 

Je to dobrý hokejista, futbalista, ba i florbalista. 

Vyzerá ako jeho brat, na matike však nastáva skrat. 

PS: „Tididi!“ 

PS1: „Timo, ši trápny!“ 

 

SABÍNA 

Sabínka je často chorá, Olivera stále volá. 

Stres ju nikdy neobchádza, pred písomkou  z matiky ju sprevádza. 

Vybíjanú nemá rada, počas futbalu na lavičku sadá. 

PS: „No!“         PS1: „Jooj, zas štyrka!“ 
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PATRIK 

Hlas má ako šmolko, každodenne hrá lolko. 

Každú biológiu ho brucho bolí, za trojku z nej sa modlí. 

Angličtina mu sem-tam ide, vo futbalovom tíme sa určite zíde. 

PS: „Óooo!´´ 

PS1: „Hmm, určite!“ 

 

TIMOTEJ 

Na matike srandy bokom, keď sa ide na obed, pridá krokom. 

Z Viktórie si srandy robí, neskôr Vitinu tvár úsmev zdobí. 

K tabuli často pochoduje, na slovenčine si pospevuje. 

PS: „Šak to ne ja!“ 

PS1: „Rozprávame  sa o matike.“ 
 

KLAUDIA  

Bez školy by sa obišla, najradšej by z nej hneď odišla. 

Domáce nikdy nepíše, radšej ich od suseda odpíše. 

Selfie si robí na každom rohu, zmienila to aj vo svojom slohu. 

PS: „Neznam.“            PS1: „A  to na co?“ 

 

ANTON 

Prišiel k nám minulý rok, od tej doby spravil pokrok. 

Tichý je až priveľmi, nerozpráva sa s nami veľmi. 

Učí sa na taký stred, od minula sa dostal vpred. 

PS: „Jooj.“                  PS1: „Prestaň!“ 
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DANIEL Z 

Telesnú má rád veľmi, veľa času trávi v dielni. 

Na lyžiarsky sa s nami nechystá, stojan na stromček nám prichystá. 

O bažantoch často rozpráva, informácie o prístrojoch podáva. 

PS: „Co ja?´´ 

PS1: „Nenormálna.“ 

 

OLIVER 

Oliver je naša hviezda, na svoj vek sa vôbec nezdá. 

Všetci sme radi že ho máme, jeho výzor často klame. 

Je to anjel s rožkami, pravítko vždy požičia mi. 

Keď do školy nepríde, sranda nás hneď obíde. 

Vlasy mu svietia na celú triedu, pokožku má Oli bledú. 

PS: „Ja to nechápem!“ 

PS1: „Jakú sme mali domácu?“ 

PS2: „Dab.“ 

 

NIKOLETA  

Nika je naša trubka. Na slovenčine po prezuvky rýchle zdupká. 

Ronalda vždy v hlave máva. Na biológii často zaspáva. 

Fyzika ju veľmi nebaví. Na Bánskom stráca obavy. 

Na matike sa k tabuli hlási, neskôr s ťažkými príkladmi zápasí. 

PS: „Šak to haňba!“ 

PS1: „Kedy zvoní?“ 

PS2: „Idzem na Baňské.“ 
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TAMARA.  

Na biológii nám želá pekné sníčky. Napísala všetky básničky.  

Pil ciho vždy v hlave máva, v ušiach  jej cez prestávky hráva.  

Na dejepise  sadá dozadu, má tam vážnu poradu.  

S Nikou sedáva, o chlapcoch sa rozpráva. 

 Prehováranie učiteliek jej ide,  na matike sa zíde. 

 

SAMUEL 

Samo rád odvráva, neskôr s triednou problémy máva. 

Loptu rád vykopuje, žinenku on preskakuje. 

Riaditeľňa pre neho nie je nová,  

na veľkej prestávke sa za katedru schová. 

Jablkovú vojnu vyvoláva, Oliver to často  schytáva. 

PS:  „Čo robíme na telige?“ 

PS1:  „Oliver, poc ku piatakom!“ 

PS2:  „Učil ši še daco?“ 

 

MAREK 

Marekovi futbal ide, v tíme sa určite zíde. 

Miluje FC Barcelonu, dresov má určite tonu. 

S Oliverom sedáva,  chémie  sa obáva. 

Telesná ho veľmi baví, o jednotku z nej sa rád staví. 

Keby sa mu učiť chcelo, jednotka by prišla vrelo. 

PS: „O jakej je tréning?“                  PS1: !Idzeme bavic futbal?“                             

PS2: „Jaká je hodzina?“ 
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VANESA 

Vanesa je ako naša mama, prerástla už aj Sama. 

Vo futbale je ako jej brat. S Viktóriou sú ako Pat a Mat. 

Nemčinu si zabúda stále. veľakrát už mala na mále. 

Z dejepisu jednotky dostáva, na telesnej úsmev rozdáva. 

PS: „Učila si sa dačo?“ 

PS1: „Ty ideš na vybíjanú?“      PS2: „Dobre mám vlasy?“ 

 

VIKTÓRIA 

Viki je náš triedny smejo, domáce jej dáva opisovať Mejo. 

Štyrky minulého roku mala, no tohto roku zamakala. 

Na dejepise jednotky máva, všetkým dobrú energiu dáva. 

S Vanesou sa kamaráti, nikde sa jej nestratí. 

Smutná často není, na hodinách knihy mení. 

Jablkami sa ohadzuje rada, potom na zem padá. 

PS: „Vanesa, poc na chodbu!“     PS1: „Še ukľudni!“ 

 

MARCEL 

Mejo je naša hlavička, no niekedy sa správa ako opička. 

Na hodiny matiky sa vždy teší, každú hodinu k tabuli beží. 

Nemá rád sladkosti, vraj sú to len blbosti. 

Od minulého roku schudol, dobrú váhu nadobudol. 

Spev mu celkom ide, v autobuse sa to zíde. 

PS: „Paštika Májka!“        PS1: „Hahaá!“ 
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DANIEL B 

Daniel má rád hry, na geometry dash sa pred ním radšej skry. 

Málokedy rozpráva, za to viac odvráva. 

Kinder maxi king si do školy berie, s Mejom o hrách melie. 

Na futbale robí kľučky, na chémii zase slučky. 

PS:  „Bože, zaš tota hodzina?“ 

PS1: „Neni suplovane?“             PS2: „Nepíšeme písomku?“ 

 

JULIÁNA 

Julka vždy domáce opísať dá, v taške stále kyslé hadíky má. 

Čistú vodu do školy nosieva, naše kvety v triede polieva. 

Gymnastiku nemá veľmi rada, na kladine často padá. 

Na všetkých hodinách je veľmi bystrá, 

v budúcnosti sa za učiteľku chystá. 

PS: „Chce dakto domácu?“ 

PS1: „Ta by ne!“                      PS2:  „Šak budzce cicho!“ 

 

NATÁLIA 

Pre Naťu je matika ako jadrová fyzika,  

oveľa jednoduchšia je pre ňu litika. 

Jahodové vreckovky do školy nosí, ihneď prevoňajú naše nosy. 

Na slovenčine pri Oliverovi nervy stráca,  

ale pri písomkách sa jej to opláca. 

PS:  „Haha!“                   PS1: „Lenka daj opisac!“ 
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HENRIETA 

Heňa na hudobnú chodieva, do školy pečivo z Kauflandu nosieva. 

Fialové okuliare jej tvár zdobia, a pekné písmo v zošite robia. 

Zo školskej jednotku dostala, na DOČ-ke prvé miesto vyhrala. 

Často sa s Marekom háda, k Paťovi do prvej lavice sadá. 

PS: „Šak vypadni!“ 

PS1: „Máte domácu?“ 

 

Španielsko 

 

Ako každý rok, aj tento sa na našej škole konal európsky deň. 

Témou  boli štáty Európy. My, siedmaci, sme si vybrali slnečné 

Španielsko .  

Postupne sme si začali rozdeľovať úlohy. Prvé čo napadlo 
našich chlapcov bol futbal a tak sa Marek, Kubo a Oliver 
rozhodli byť futbalistami. Ďalšie boli španielske tance, ktoré 
predviedli  dievčatá  Nikol a Viťa. Asi najťažšiu úlohu mali 
dievčatá Julka a Lenka, pretože  museli veľkú väčšinu 
informácií spísať a neskôr nás s nimi oboznamovať. Ak si 
spomeniete na Španielsko určite vám napadnú býčie zápasy, a 
preto  chlapci Timo a Paťo boli býkmi , Samo a Marcel zasa 
toreádormi.   

 Po rozdelení úloh nasledovalo samotné vystúpenie. Všetko išlo 

ako po masle,  úspešne sme to  zvládli a už sa tešíme na 

budúci rok. 

                                                                                    Timotej Čeremšák VII.A 
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Slepačia polievka pre dušu teenagerov 

(Rozprávanie) 

 

Jedného dňa nám pani učiteľka na literatúru priniesla vytlačené papiere, 

na ktorých boli napísané rôzne životné príbehy. Tieto všetky texty sa 

volali Slepačia polievka pre dušu teenagerov. Povedali sme si, ako dobre 

robí slepačia polievka telu a ako dobre spravia tieto príbehy našej duši. 

Keďže to bolo v októbri a ten je mesiacom úcty k starším, mali sme 

každý deň jeden príbeh prečítať babke, dedkovi alebo mamke či ockovi.  

Keď nám o tom pani učiteľka povedala, vyzeralo to veľmi lákavo. Mali 

sme si to vymieňať medzi sebou každý deň. Z tých všetkých príbehov, čo 

som doteraz čítala, sa mi najviac páčil „Dnes som sa nečesala.“ Najprv 

som ho prečítala sama sebe a potom babke. Bol to príbeh o plavčíčke, 

ktorej postupne vypadal všetky vlasy z choroby, ktorá sa u nej prejavila. 

Lenže choroba ju nezlomila tak, aby padla na dno, práve naopak. 

Využívala ju ako odrazový mostík, aby kandidovala na prezidentku školy. 

Babka naň povedala, že je to veľmi pekný príbeh, že sa to pokojne môže 

stať každému a hlavne sa netreba smiať z druhých. My sme sa totiž 

smiali jednému spolužiakovi, ktorý si raz na klávesnici poplietol 

písmenká. Veľa vecí si uvedomíme, keď ich už stratíme. Zdravie 

považujeme za bežnú vec, tak ako vzduch, ktorý dýchame. Keď 

dostaneme chrípku, ležíme v posteli a celé telo nás bolí, až vtedy si 

uvedomíme, ako nám bolo dobre zdravému. Veľa ľudí sa nevzdáva pri 

chorobe a bojujú do poslednej chvíle. Krehkosť života som si uvedomila 

až vtedy, keď nám zomrel spolužiak zo 6.A triedy. Je zvláštne, že ho už 

na školskej chodbe nestretnem. 

Uvítala by som, keby sme tieto skutočné príbehy čítali aj na ďalších 

hodinách literatúry a slovenského jazyka. Som rada, že nám pani 

učiteľka niečo také vymyslela. 

                                                                           

Viktória Žulkovičová VII.A 
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Futbalový turnaj  Coca Cola Cup 

 

Aj  tohto roku sme sa my- siedmačky, zúčastnili futbalového turnaja  

Coca Cola Cup v Sačurove, na veľkom ihrisku. Boli sme vystresované, 

ale to predsa k futbalu patrí. 

V deň turnaja sme ráno prišli do školy, ale tentokrát plné pochýb a 

strachu z prehry. Keď sme sa všetky dievčatá v škole zišli, vybrali sme 

sa na ihrisko. Prišli sme ako prvé, a tak sme čakali na dve ďalšie školy  -  

Sečovskú Polianku a Bernolákovu. Prezliekli sme sa, a šli sme na ihrisko 

ešte trošku potrénovať, ale samozrejme strach ani trošku neubudol. Po 

chvíli trénovania už prišli zvyšné školy a zápasy mohli začať. Najprv sme 

hrali proti Bernolákovej, prehrávali sme 0:1. Naše obavy z prehry sa 

naplnili. Ale všetko sa zmenilo v momente, keď Veronika dala 3 góly, 

čiže sme vyhrali 3:1. A čakal  nás zápas so Sečovskou Poliankou. Opäť 

sme sa báli, že prehráme, ale naše obavy boli zbytočné.  Zápas skončil 

nerozhodne 0:0, a my sme postúpili ďalej. 

 Z ihriska sme  veselé vybehli   rovno do šatne. Z postupu sa tešil aj  pán 

učiteľ, ktorý nás na turnaj pripravoval. V jari nás čakajú ďalšie turnaje a 

ja pevne verím, že to zvládneme a postúpime ešte ďalej, pretože máme 

ten najlepší tím.   

                                                                             Vanesa Sabolová, VII.A 
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Boli sme v divadle 

 

 

Naposledy  sme boli v divadle na „Tri prasiatka“.  

Tohto roku sme dostali ponuku na divadelné predstavenie v Prešove 

„Jana z Arku“. 

 

V pondelok ráno sme sa všetci zišli v škole a čakali na príchod autobusu. 

Pred nami bola dlhá cesta, ale všetci sme si našli činnosť, ktorou sme sa 

zabavili.  

Následne sme vošli do divadelnej sály, ktorá bola väčšia ako naša 

telocvičňa. Boli sme veľmi prekvapení, koľko ľudí tam prišlo, dokonca 

niektorým sa skoro neušlo miesto na sedenie.                             

Pred začiatkom predstavenia nás upozornili, aby sme si vypli mobilné 

telefóny. Na predstavení sa nám páčil spev aj tanec hercov. Najkrajšie 

spievala Jana a najkrajšie tancovali čierni anjeli. V strede predstavenia 

sme mali krátku prestávku, počas  ktorej sme sa mohli občerstviť v 

bufete . Po prestávke nastala druhá polovica predstavenia, ktorá bola 

takisto vynikajúca.  Na konci predstavenia sme úžasných hercov 

odmenili  veľkým potleskom. 

Po skončení predstavenia sme išli domov a na celé predstavenie nám 

ostal veľmi pekný umelecký zážitok .  

                                                   

Lenka Haňová a Henrieta Bučáková VII.A 

 


