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Čo nájdete v tomto vydaní Komenského kamaráta?

Sme naozaj veľmi radi, že sa nám podarilo v „bojových podmienkach
koronavírusovej hrozby“ pripraviť obľúbený školský časopis. Obávali sme sa,
že Komenského kamarát po 22 rokoch (!) pravidelného vydávania neuzrie
svetlo sveta a nedostane sa k svojim čitateľom. Dnes si ho môžete prečítať a
ak sa nám aspoň trochu podarilo spríjemniť vám deň – naša práca mala
zmysel a to je tá najväčšia odmena.
Po úvodnom príhovore čitateľom (str.3) sa o slovo prihlásili dievčatá z 8.B a
svojím príspevkom ponúkajú pohľad do histórie obce Habura. (str.4).
Vždy sa snažíme o niečo nové, a tak vám Adam Šimovič a Martina
Dimunová pripravili návod, ako zabiť nudu. Ponúkajú vám super počítačovú
hru, ktorú si môžete nainštalovať a zahrať (str. 5) a dva seriály, ktoré si
môžete pozrieť (str.- 6).
V pravidelnej rubrike, kde uverejňujeme vlastnú tvorbu žiakov, sa Martina

Dimunová zamyslela nad tým, aké je krásne venovať niekomu obyčajný
úsmev (str.7).
Tri strany časopisu (str. 8,9,10) patria našim milým deviatakom, s ktorými sa
takýmto spôsobom lúčime a želáme im veľa úspechov v ďalšom štúdiu.
Nechýba ani anketa o tom, ako žiaci prvého stupňa prežívali obdobie, keď
sa neučili v škole, ale doma. Pýtali sa ich Vivien Kantuľaková a Marek
Mochnač (str.11).
Aký by to bol časopis bez srandičiek? Pozrite si najlepšie memes, ktoré
kolujú po internete (str.12).
Tipy na výlety do blízkeho okolia pripravila Lea Suchá (str.13) a pridala aj
recepty na výrobu domácej zmrzliny (str.14).
Zábavnú stránku pre chytré deti mal na starosti Stano Rohač (str.15).
Návrh titulnej strany časopisu a grafická úprava je výsledkom spolupráce
Martiny Dimunovej a Niny Bickovej. Nina pridala aj ilustráciu k textu o
seriáloch.
Viac sa nám do letného vydania Komenského kamaráta nevmestilo, takže
už ostáva len zaželať

príjemné čítanie, priatelia!

Pre chytré hlavy

Výsledky nájdeš na nasledujúcej strane
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Čo nám korona vzala a čo nám dala... 

(Príhovor k čitateľom)

To, čo sa udialo v uplynulých mesiacoch, nečakal nikto z nás. Neviditeľný vírus postavil

do pozoru celé ľudstvo. Občas to vyzeralo ako v zlom sne, ako v sci-fi filme alebo ako

v knihe od spisovateľa s poriadne uletenou fantáziou. Bola to však skutočnosť, ktorá

zastihla všetkých, nevynímajúc našu komunitu žiakov a učiteľov familiárne nazývanú

Komeňáci. Museli sme sa okamžite prispôsobiť vzniknutej situácii, bolo potrebné

pohotovo a rozumne reagovať, pomenovať priority a zadefinovať úlohy, ktoré nás v tomto

náročnom období čakali. Zdá sa, že sme to dobre zvládli. Aj keď je ešte stále veľa

otáznikov, na ktoré príde odpoveď až potom, keď sa všetko – a teda aj náš spoločný

školský život – dá do normálu.

Jedno je však isté, v krízových časoch to býva tak, že o niečo prídeme a niečo naopak

získame. Aj u nás v škole to platí.

Museli sme oželieť veľa skvelých školských podujatí, na ktoré sa všetci iste tešili. Je nám

ľúto, že sa naši predškoláci nezabavili na tradičnom Dni otvorených dverí, že naši

divadelníci nezahrali premiéru rozprávky Šípková Ruženka, že recitátori nemohli súťažiť

na okresnom kole Hviezdoslavovho Kubína, že žiaci prvého i druhého stupňa nemali

svoju obľúbenú noc v školskej knižnici, že naše talentované deti veľmi chceli vystupovať

v programe na Deň matiek i na festivale, ale... K stratám treba zarátať aj koncoročné

triedne výlety, nezabudnuteľný a megaúspešný Envirocamp – stanovanie pod hviezdami

a deviataci prišli o svoju „rozlúčkovú“.

Vraj všetko zlé je na niečo dobré, tak sa pozrime na to, čo nám kríza priniesla: najprv sme

sa pocvičili v disciplíne, lebo sme nesmeli vychádzať von a povinnosťou bolo nosenie

rúšok. Po počiatočnom chaose, ktorý našťastie trval len niekoľko dní, sme sa naštartovali

a spustili on-line vzdelávanie. Kreativite učiteľov a žiakov nič nebránilo, a tak sa

vzdelávalo jedna radosť, napríklad cez spoločné konferenčné videohovory, sms správy a

hlasové správy. Písali sa cvičné diktáty, počítali sa príklady, preberalo sa učivo všetkého

druhu, dokonca boli aj testy a skúšanie, ale nie na známky. Našou súčasťou sa stal

messenger, skype, zoom, edupage, bezkriedy a iné vymoženosti informačno-

komunikačných technológií. Novinkou v oblasti dištančného vzdelávania boli on-line

triednické hodiny i rodičovské združenia (keď bolo treba napomenúť a usmerniť zopár

lenivcov). ☺ Šťastie prialo deviatakom, zrušili im celoštátne testovanie a prijímacie

skúšky. No a stalo sa aj niečo neobvyklé, ba až neuveriteľné: my všetci školopovinní

(žiaci, rodičia a učitelia) sme zistili, že nám začala škola chýbať!♥

V úprimnom presvedčení, že od septembra sa nový školský rok vráti do svojich obvyklých

koľají, želám všetkým čitateľom to najkrajšie leto, aké si môžeme priať.

Vedúca mediálneho krúžku PhDr. N. Hriseňková
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3 najlepšie recepty na domácu zmrzlinu a nanuky

6 porcií                                   30 min.

BROSKYŇOVÁ DOMÁCA ZMRZLINA 

S JOGURTOM

• 600 ml plnotučný biely jogurt

• 3 PL práškového cukru

• 1 balíček vanilkového cukru

• 250 ml smotana na šľahanie

• 6 ks broskyne

podľa chuti môžete pridať trošku 

čerstvej mäty, šalvie či bazalky

POSTUP (broskyňová):

Broskyne ošúpeme, odkôstkujeme,

nakrájame na menšie kúsky a v mixéri

pomixujeme na kašu. Zo smotany

potom vyšľaháme tuhú šľahačku.

Biely jogurt vymiešame s práškovým a

vanilkovým cukrom, následne opatrne

primiešame šľahačku a broskyne.

Zmes nalejeme do akejkoľvek plastovej

nádoby, ktorá sa nám zmestí do

mrazničky. Počas mrazenia zmrzlinu

niekoľkokrát premiešame, bude krásne

nadýchaná. Servírovať môžeme na

tanieri so strúhankou, šľahačkou...

POMARANČOVÁ DOMÁCA 

ZMRZLINA S KYSLOU SMOTANOU

• 2 ks pomaranč

• 4 PL krupicový cukor

• 650 g kyslá smotana pochúťková

• 50 g práškový cukor

• 2 ks vanilkový cukor

• podľa chuti môžete pridať trošku 

čerstvej mäty, šalvie či bazalky

•

POSTUP (pomarančová):

Pomaranče dobre ošúpeme (dbáme

na to, aby sme odstránili všetky biele

časti, ktoré by mohli byť horké),

vyberieme kôstky a pomaranče

pomixujeme na hladkú kašu.

Pridáme ostatné suroviny, dobre

spolu vymixujeme. Zmes nalejeme do

akejkoľvek plastovej nádoby, ktorá sa

nám zmestí do mrazničky.

Počas mrazenia zmrzlinu niekoľkokrát

premiešame / prešľaháme.

ČUČORIEDKOVÁ DOMÁCA ZMRZLINA

• 300g čučoriedky

• 100g krupicový cukor

• 500 ml smotana na šľahanie

• 1 ks vanilkový cukor

• 60 g práškový cukor

• podľa chuti môžete pridať trošku čerstvej mäty, šalvie či bazalky

POSTUP (čučoriedková):

Čučoriedky dobre umyjeme a vymixujeme na kašu. Zo smotany potom

vyšľaháme tuhú šľahačku. Šľahačku následne opatrne primiešame do

čučoriedkovej kaše, pridáme opatrne aj cukor. Zmes nalejeme do akejkoľvek

plastovej nádoby, ktorá sa nám zmestí do mrazničky. Počas mrazenia zmrzlinu

niekoľkokrát premiešame.

Náš tip: zmrzlinovú zmes nalejte do nanukovej formy. Dobrú chuť!
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V tomto čísle školského časopisu Komenského kamarát Vám prinášame druhý diel

historického cyklu Po stopách našej minulosti. Ponúkame Vám pohľad do minulosti

malebnej obce Habura.

Habura sa nachádza necelých desať kilometrov od Medzilaboriec Najstaršia písomná

správa o Habure je z roku 1543. Okolo roku 1720 je v Medzilaborciach 39, v Čertižnom

55 a v Habure 26 opustených usadlostí. Národnostné zloženie obyvateľstva Habury bolo

v priebehu 18. storočia relatívne homogénne. O Habure a Rusínoch vôbec píše vo

svojich Notíciách Matej Bel, ktorý v rukopise Kapitoly o zemplínskej župe opisuje

Rusínov ako potomkov Sarmatov vyznávajúcich starú vieru a udržiavajúcich pôvodné

zvyky. Hovorí tiež o postupnom sťahovaní sa židovského obyvateľstva do okolia obce.

Prinášali obci značný hospodársky prospech, pretože vo svojich rukách sústreďovali

viacero zemepánskych práv, ako napríklad právo mýta, pálenia, výčapu atď. Cirkevný

život v obci sa začal naplno rozvíjať od druhej polovice 18. storočia. V roku 1740 bol

postavený prvý murovaný kostol, zasvätený Michalovi Archanjelovi. Okrem urbárskych

poddaných žili v Habure ďalší obyvatelia (napr. remeselníci, sluhovia, rôzni

prisťahovalci, židia a pod.), ktorých počet v niektorých obciach býval dokonca vyšší, ako

v urbáre zachytených poddaných. Z roku 1804 je súpis sedliakov a želiarov obce

Habury, v ktorom je uvedených 158 sedliackych rodín a štyri želiarske rodiny, obývajúce

161 domov. Tento súpis je zvlášť zaujímavý aj tým, že 24 priezvisk je vo viacerých

prípadoch totožných s dodnes žijúcimi haburskými rodinami.

Zaujímavé objekty

Socha kniežaťa Laborca

Drevený kostolík sv. Mikuláša

Kultúrna pamiatka Gréckokatolícky kostol Sv. Michala

Čertižňansko-haburská vzbura bola roľnícka vzbura, ktorá vypukla 13. marca 1935.

Bola reakciou na exekúcie roľníkov, ktoré začali v obci Borov, pokračovali v Habure a

nasledovali v Čertižnom. Pri exekúcii v Čertižnom chcel exekútor pre dlh 404 Kčs

Ivanovi Dimunovi odobrať kravu. Táto bola zdrojom obživy a pomocníkom pri prácach.

Susedia sa zastali jeho syna Pavla, ktorý sa snažil dražbe zabrániť. Nasledujúci deň sa

vzbura rozhorela aj v susednej Habure a Borove. Vzbura bola potlačená policajnými

zložkami o sile 230 – 240 žandárov. Došlo k bitiu zadržaných a tiež aj k súdu a

žalárovaniu občanov Habury a Čertižného, ktorí boli pri zásahu zadržaní. Celkovo bolo

zatknutých 105 osôb (63 z Čertižného, 29 z Habury a 13 z Borova). Boli eskortovaní do

väznice v Košiciach. Odsúdených bolo nakoniec 62 osôb, medzi nimi boli 2 ženy.

N. Kahancová, S. Jalčová, N. Hnatová, M. Divišová, 8.B

- 4 -

Kam na výlet v okolí Medzilaboriec?

ZOO Park - STROPKOV
Kúpalisko - HUMENNÉ

Dvor Kamenec - Bardejov

Spievajúca fontána - BARDEJOV

Kaštieľ - SNINA

Escape room
tajomná komnata 

VRANOV NAD TOPĽOU

Monastier Zostúpenia Svätého Ducha

Múzeum moderného umenia A. Warhola 
MEDZILABORCEČertov kameň
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Poznáte to, ľudia na všetko celkom prirodzene reagujú humorom. Žartovanie je

ideálny spôsob, ako sa vyrovnať s psychickým tlakom a zachovať si nadhľad a

optimizmus. Výnimkou nie je ani momentálna situácia s koronavírusom.

                                                         3 tipy na zabitie nudy 

1. Cuphead  

Cuphead je skvelá run n´ gun hra z veľa boss-ami a dlhým predlhým  gameplay-om. Za tie asi dva týždne, čo hrám 

túto hru, som si ju úplne zamiloval. Má nádherný štýl z 30-tych rokov, čo vás môže trocha odradiť, ale nebojte sa, 

táto hra má veľký zmysel pre detail a nádhernú grafiku. Gameplay je úplne skvelý, mne osobne trocha vadí 

ovládanie, ale to je ľahko zmeniteľné. O tejto hre by som mohol písať celé dni, ale už viem, že sa ti to nechce čítať, 

takže už končím článok o tejto hre. Chápem, že máš otázky, tak prečo by si si túto hru nevyskúšal sám? 

Možno sa pýtaš - Adam, ako si túto hru nainštalujem? Neboj sa, je to veľmi veľmi jednoduché. Sleduj! 

             

                                                 trocha poskroluj a neboj sa kliknúť na toto tlačidlo   

   ani na toto.

vybehne ti toto malé políčko, len si počkaj. Klikni na všekto 

povolit, aaa.... hra je nainštalovaná. Uži si ju :D :D :D. 
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Simon Kuzma, 1.A

1. Pozeral som telku. Hral som sa na mobile, ale aj so škrečkom a zajacom.

2. Tešil som sa na kamarátov – Peťa, Sabinku, Radku, Karinu a Cynthiu.

3. Budeme chodiť na wellness, asi pôjdeme aj do Bratislavy. V Oľke máme starý dom, tam budeme štyri

týždne.

Sabinka Chomová, 1.A

1. Počas karantény som sa doma hrala a pozerala telku. Chodila som von pred bytovku a tam sme sa hrali.

2. Do školy som sa veľmi tešila, najviac na pani učiteľku.

3. Neviem, čo budem robiť cez prázdniny. Možno pôjdeme na kúpalisko, budem sa tam šmýkať na

toboganoch. Možno pôjdeme aj na nejaký výlet, napríklad do Košíc.

Matúš Pačuta, 2.B

1. Učil som sa, bicykloval som sa, pozeral som televízor a dosť som sa nudil.

2. Najviac som sa tešil na kamarátov, na učiteľku a na matematiku.

3. Pôjdeme na dovolenku, budeme oddychovať, kúpať sa, dáme si zmrzlinu...

Dávid Lukačik, 2.B

1. Chodil som s kamarátom vonku a vozil sa na bicykli. Pozeral som televízor a hral rôzne hry.

2. Áno, tešil som sa do školy, lebo tu mám dobrých kamarátov.

3. Budeme chodiť do Maďarska na kúpalisko a oddychovať.

Nela Suchá, 2.B

1. Cez karanténu som veľa kreslila a čítala.

2. Tešila som sa na matematiku.

3. Cez leto sa budem hrať s kamarátkami.

Sofia Kuzmová, 3.A

1. Ja som sa učila, hrala som sa s hračkami i zvieratkami, jazdila som na bicykli.

2. Tešila som sa na spolužiakov, pani učiteľku a aj na učenie .

3. Cez leto si plánujeme prenajať chatu a tam budeme mať kone a bazén.

Veronika Hrabovčínová, 3.A

1. My sme sa doma učili, ale potom sme sa začali nudiť. A ešte sme chodili k nášmu domu a tam sme sa

hrali.

2. Do školy som sa tešila.

3. Budeme chodiť na kúpaliská a na výlety.

Evelyn Chomová, 4.A

1. Chodila som von, čítala som veľa kníh, varila som s mamou polievky, hlavné jedlá a piekli sme koláče.

2. Veľmi som sa tešila na učiteľky, na spolužiakov, na všetkých kamarátov v škole, lebo je to veľká zmena

oproti tomu, čo bolo cez karanténu doma.

3. Asi pôjdeme na dedinu – do Borova. Dúfam, že si kúpime psa, že si postavíme stan, kde by sme v noci

prespávali. A ešte spomeniem bazén, zmrzlinu a nanuky...

Ema Kuliková, 4.A

1. Počas karantény som sa nudila. Keď sa dalo, trávila som čas vonku. Väčšinou som však bola na mobile

alebo som čítala knihy. Často sme doma piekli dobroty.

2. Najviac som sa tešila na pani učiteľky Holienčikovú, Fučilovú a na kamarátku Kristínku.

3. Kúpili sme si bazén, takže sa budeme kúpať. Na dovolenku do zahraničia nemôžeme ísť, lebo je

koronavírus.

Otázky: 1. Ako si trávil čas počas karantény?
2. Tešil / tešila si sa do školy?
3. Aké máš plány na letné prázdniny?

2. STRANGER THINGS

Žáner: dráma, sci-fi, horor, mysteriózny

Vhodné pre žiakov 2. stupňa

Stranger Things je americký sci-fi seriál, ktorý sa vysiela na Netflixe. Príbeh sa

odohráva v osemdesiatych rokoch dvadsiateho storočia. Seriál má už 3 série. Dej

sa odohráva v meste Hawkins v Indiane. V neďalekej inštitúcii Hawkins National

Laboratory sa zaoberajú vedeckým výskumom pre Ministerstvo energetiky

Spojených štátov amerických, no v skutočnosti robia tajné paranormálne

experimenty na ľuďoch. Z nedbalosti sa im podarilo vytvoriť portál do alternatívnej

dimenzie zvanej "Upside Down". Táto dimenzia však začne vplývať na nič

netušiacich obyvateľov Hawkinsu katastrofálnym spôsobom.

Prvá séria začína v novembri 1983, keď Willa Byersa unesie tvor z Upside Down.

Jeho matka Joyce spolu s policajným náčelníkom Jimmom Hopperom po ňom

začnú pátrať. Medzitým z laboratória utečie mladé dievča zvané Eleven a pomáha

Mikovi, Dustinovi a Lucasovi nájsť ich strateného priateľa. O deji ostatných sérií

sa dočítate na internete.

3. RICK and MORTY

Žáner: animovaný, sci-fi, čierna komédia

Rick and Morty je americký animovaný sci-fi televízny seriál. Séria sleduje

neúspechy cynického šialeného vedca Ricka Sancheza a jeho vnuka Mortyho

Smitha, ktorý rozdelil svoj čas medzi domáci život a interdimenzionálne

dobrodružstvá. Vznikol pôvodne ako paródia sci-fi filmu Návrat do budúcnosti.

Rick Sanchez je vedecký génius a alkoholik, ktorý sa prisťahoval ku svojej dcére,

chirurgičke Beth. Väčšinu svojho času trávi výletmi naprieč multiverzom spolu so

svojím vnukom Mortym, prípadne aj s vnučkou Summer.
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Úsmev

V čase, kedy zmrzlinové poháre boli omnoho lacnejšie, sa jeden 10-ročný chlapec vybral do

cukrárne. Sadol si za stôl a po niekoľkých minútach k nemu prišla čašníčka.

,,Prosím vás, koľko stojí zmrzlinový pohár?“ opýtal sa chlapec.

,,50 centov,“ odpovedala čašníčka.

Malý chlapec vytiahol zo svojho vrecka mince a začal ich rýchlo počítať.

,,A prosím vás, koľko stojí obyčajná zmrzlina?“

,,35 centov.“ povedala rýchlo. Niektorí ľudia netrpezlivo čakali za svojimi stolmi a ona začala byť 

nervózna.

Chlapec ešte chvíľu pozeral na svoje peniaze.

,,Tak si dám obyčajnú zmrzlinu,“ usmial sa napokon.

Servírka mu priniesla zmrzlinu, položila na stôl účet a odišla. Keď ju chlapec dojedol, zaplatil 

pokladníkovi 35 centov a odišiel. Keď sa čašníčka vrátila upratať stôl, sťažka prehltla.

Na stole hneď vedľa prázdnej misky od obyčajnej zmrzliny ležalo 15 centov – jej sprepitné.

Chlapec si v ten deň mohol dovoliť zmrzlinový pohár, no rozhodol sa pre obyčajnú

zmrzlinu, aby čašníčke mohol nechať sprepitné. Byť sebeckým naše životy krajším

nespraví. Veď čo je lepšie? Vlastniť úplne zbytočnú vec alebo spraviť niekomu radosť?

Však napokon je úsmev, ktorý vyčaríme druhým na tvári omnoho lepší ako zmrzlinový

pohár.

Martina Dimunová, 6.A

- 7 -Deti moje!

Nadišla chvíľa lúčenia sa. Ťažko sa skladajú slová do viet. V každej rozlúčke je veľa smútku i nostalgie.

Ale roky sa zastaviť nedajú. Ani vrátiť späť – iba v pekných spomienkach. Spomínajte len na tie krásne

chvíle, ktoré sme spolu prežili - a verím, že ich nebolo málo. Držte sa svojich snov, pretože bez snov je

život ako vtáčik s polámanými krídlami, ktorý nemôže lietať. Želám vám, aby vás zdravie a šťastie

neopúšťalo, aby ste v živote nachádzali len radosť, šťastie a porozumenie, málo okamihov zo

sklamania a neúspechov, ale všetko, čo prežijete, nech Vás posúva vpred a nech vaše úspechy a

neúspechy z vás urobia vždy len dobrých ľudí.

A pamätajte: „Nie je dôležité, čo si dokázal v škole, ale to, čo dokážeš v živote.“ Albert Einstein

Vaša triedna Mgr. Mgr. Michaela Lukačiková
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PRÍHOVOR RIADITEĽKY

Milí naši deviataci,

pretože všetky veľké kroky v živote sa skladajú z malých krokov, tak aj vy

ste sa postupne malými krôčikmi v podobe jednotlivých ročníkov dostali až

k tomu poslednému – deviatemu ročníku. Tým veľkým krokom je odchod zo

základnej školy, ktorá sa na deväť rokov stala vaším druhým domovom. Tu

sa formovali vaše názory i celá vaša osobnosť. Z malých nesmelých

prváčikov vyrástli mladí šikovní ľudia plní snov a chuti do života.

Končíte svoje pôsobenie v základnej škole, lúčite sa s najkrajším

bezstarostným obdobím a otvára sa Vám niečo nové, zatiaľ nepoznané.

Počas deviatich rokov ste si poradili s písmenami, matematikou, angličtinou

a získali vedomosti z mnohých ďalších predmetov Na druhom stupni to bolo

už o čosi náročnejšie, pribudlo učenia. Písomky, skúšanie, starosti rodičov,

pomoc i uznanlivé úsmevy učiteľov, úspechy, pády, výhry aj prehry,

priateľstvá, nezabudnuteľné zážitky... Toto všetko bol školský život a aspoň

niektoré neobyčajné chvíle sa Vám vryjú do pamäti navždy.

Tento školský rok 2019/2020 bol netypický a vy ste nemali šancu rozlúčiť

sa s nami slávnostne. Je veľkým želaním nás pedagógov, aby ste si všetky

vedomosti, zážitky a skúsenosti získané v našej škole zobrali so sebou do

ďalšieho života. Nezabudnite, svet sa neskladá len z materiálnych hodnôt,

z vecí merateľných, ale tiež zo snov, ideálov a túžob. Dokážte sebe aj iným,

že ste sa neučili pre školu, ale naozaj pre život. Prajem Vám, milí deviataci,

z celého srdca, aby sa Vám naďalej darilo v štúdiu, nech Vám nechýba

radosť zo získavania vedomostí, úcta a vďačnosť k svojim rodičom

a učiteľom. Nezabudnite na roky prežité v našej základnej škole a spomínajte

v dobrom!

PaedDr.  Emília Kocanová

riaditeľka ZŠ                                                              

PRÍHOVOR DEVIATAKOV

Vážení pedagógovia a milí žiaci!

,,Život je ako hodina matematiky - riešiš zadanie, zistíš, že ho máš zle,

chceš to opraviť, ale... Neskoro. Zvoní!“

O chvíľu budeme aj my počuť naše posledné zvonenie v tejto škole. Bude

znamenať, že je koniec hier, strachu, prvých lások, sklamaní či výhier.

Kľučka dverí, ktorú sme každý deň stláčali, ostane zrazu chladná. Schody,

po ktorých sme sa naháňali, budú zrazu prázdne. Brána, ktorou sme

prvýkrát prešli pred deviatimi rokmi, nebude viesť nikam. Nie! Nie je to

koniec. Deväť rokov nás všetci učitelia poctivo pripravovali na ďalšiu

cestu životom. Cez všetky písmená, čísla, vzorce či poučky. A dnes nastal

ten čas, kedy sme prešli všetkými lekciami a sme pripravení na ďalšiu

etapu nášho života a všetky zozbierané vedomosti budeme môcť využiť

v praxi. Každý z nás si odnáša krásne a nezabudnuteľné emócie a zážitky.

Spomienky na spoločné výhry, výlety, triedne hádky či vyjednávanie

s učiteľmi. S niektorými sa to dalo, ale našli sa aj takí, vďaka ktorým sme

občas mávali bezsenné noci. V učiteľoch sme si našli kamarátov či

druhých rodičov, ktorí vždy pri nás stáli a podporovali nás, s ktorými sme

sa deväť rokov predierali školou. Preto najmä vám učiteľom patrí obrovské

ĎAKUJEME. Vychovali ste z nás múdrych a cieľavedomých ľudí. Vždy

ste pracovali na 110 percent. No a teraz je na nás, aby sme vám ukázali, že

vaša usilovnosť, trpezlivosť a snaha neboli zbytočné. Zároveň

ĎAKUJEME aj pani kuchárkam, ktoré nám deň čo deň varili,

upratovačkám, ktoré stále po nás upratovali neporiadok pod lavicami alebo

našu ,,špecialitu“ nastrihané papieriky po zemi a školníkovi, ktorý vždy

prišiel opraviť to nešťastné umývadlo. Na záver nám dovoľte vysloviť

najväčšie ĎAKUJEME našej pani triednej učiteľke. Vďaka za jej milé

slová, porozumenie a obetavosť. Veríme, že na nás v tom veľkom svete

budete aj naďalej pyšná. ĎAKUJEME - vaši deviataci

NAŠI DEVIATACI


