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Ďakujem všetkým žiakom a vyučujúcim, ktorí prispeli svojimi textami k vzniku nášho občasníka.       
M.Petriková 
 



Aký bol školský rok 2016/2017 
A máme tu koniec školského roka a s ním tradičné slávnostné ukončenie spojené 

s vyhodnotením školských súťaţí a rôznych aktivít. 

Školský rok 2016/2017 bol Rokom čitateľskej gramotnosti a niesol sa pod heslom 

„Myslenie je pohyb“. Učitelia spolu so ţiakmi realizovali na jednotlivých vyučovacích 

hodinách rôzne tradičné, ale aj netradičné aktivity, zamerané na podporu čítania. Cieľom 

týchto aktivít bolo prilákať ţiakov k čítaniu, a keďţe takto spestrené vyučovanie malo 

úspech, pevne veríme, ţe všetci začnú siahať po knihách častejšie. 

Aj v tomto školskom roku sa ţiaci našej školy zapojili do mnoţstva športových, 

výtvarných, recitačných a speváckych súťaţí a musíme povedať, ţe sa nám naozaj darilo 

a v niektorých kategóriách sme dosiahli aj veľmi pekné umiestnenia. Všetkým ţiakom,  ktorí 

aktívne reprezentovali našu školu srdečne ďakujeme a ţeláme veľa úspechov aj do 

budúcnosti.  

K najobľúbenejším podujatiam v našej škole 

určite patrí karneval a oslava MDD.  Ani tento rok to 

nebolo inak  a škola v tomto čase oţila hrami a skvelou 

zábavou.   

Nechýbali ani výlety. Akoby šibnutím čarovného 

prútika sa naši ţiaci I. stupňa ocitli v lone čarokrásnych 

Tatier a odmenou za celoročnú prácu bol školský výlet 

do ZOO v Košiciach. Nesmieme zabudnúť ani na 

lyţiarsky kurz, ktorý mal zas veľký úspech u ţiakov II. stupňa. Ţiaci aj učitelia si priniesli 

domov kopec nových záţitkov a mnoţstvo fotografií.  

Učitelia sa naţili vyplniť aj popoludňajšie chvíle, a to záujmovými útvarmi, ktorých 

bolo vyše tridsať. Krúţky mali rôzne zamerania – literárne, matematické, relaxačné, 

spevácke, športové či turistické. Musíme vyzdvihnúť aj spoluprácu so ZUŠ Vojčice. Naši 

ţiaci navštevovali tanečný a výtvarný krúţok. Tešíme sa aj na spoluprácu v novom školskom 

roku. 

Zaţili sme toho mnoho pekného, ale musíme povedať, ţe aj zlého. Niektorí ţiaci nás 

totiţ poriadne potrápili svojím správaním, neskorými príchodmi a častými absenciami na 

vyučovaní. Veríme, ţe tieto negatívne javy sa z prostredia našej školy vytratia. 

           Mgr.L.Ďurovčíková 

 

 

 



 

 
 
 
Školský rok 2016/2017 bol Rokom čitateľskej gramotnosti a niesol sa pod heslom „Myslenie je 

pohyb“. V našej škole sa uskutočnili rôzne tradičné i netradičné aktivity. 
  
      Ako prvé sa v našej škole "zmobilizovali" žiačky 8.A triedy spolu so svojou triednou učiteľkou. Zapojili sa 

do Knižnej šifry, ktorú organizovala ZŠ Skýcov. Išlo o pátranie po knihách, lúštenie hádaniek a indícií, ale 

aj o následnú internetovú komunikáciu. V hre proti sebe stáli žiaci zo ZŠ Jakubov, ZŠ s MŠ Brezovica, ZŠ 
Holíč a ZŠ s MŠ Dobrá Voda. Našu školu zastupovala Jožka Sándorová, Lea Kalhousová a Ivana Mačová. 
Žiačkam bol zaslaný aj pamätný list zo ZŠ Skýcov, ktorej aj touto cestou ďakujeme za super aktivitu. 

  
      Druhá, veľmi pekná a zaujímavá bola aktivita 

"Čítajú starší mladším". Žiačky Lea Kalhousová a 

Jožka Sándorová (obidve z 8.A) si pripravili text Pipi 
Dlhej Pančuchy a predniesli ho našim najmladším 
žiakom z 1.A triedy. Dievčatá sa prispôsobili čítaniu 
o Pipi aj svojím kostýmom či výzorom. Čas to bol 
veľmi pekný, nešlo len o prečítanie, ale aj o 
príjemnú komunikáciu, ktorú dokázali viesť staršie 
žiačky. Tie nabádali prvákov k rozhovoru, pýtali sa, 
pomáhali im. A prvákom to išlo!  

V druhej časti aktivity mali prváci pripravené 
omaľovánky, ktoré vyfarbili už na základe prečítaného textu. V závere si deti vyskúšali svoju pozornosť a 
zahrali si  interaktívne pexeso Odmenou pre všetkých boli sladké, lentilkové mafiny, ktoré si dievčatá deň 
predtým pripravili na krúžku a spoločné fotky s Pipi Dlhou Pančuchou, o ktoré mali záujem najmladší 
čitatelia. 
   

26.januára 2017 žiaci 6.A triedy 

„prežili“ zaujímavý trojhodinový 

„Maratón gréckych bájí“ rôznymi 

aktivitami. Od práce s knihou či pracovným 

listom, cez súťažné kolo v zemepise 

bájoslovia, pozorným čítaním spoznávali 

mýtické tvory...čas to bol ozaj veľmi 

pekný, užitočný, slovami žiakov – zabitý. 

Končil potešujúcou otázkou – 

ktorú knihu budeme čítať 

nabudúce!? 

 



Naši najmladší žiaci ... žiaci 1.A 
Rozžiarené očká a vzrušenie z prvého dňa v škole, malý človiečik plný energie, 

zvedavosti a chuti pustiť sa do práce... Takto pôsobí väčšina prváčikov na začiatku 

školského roka. Prechod do školského sveta, do sveta pravidiel 

a povinností, bol pre nás prváčikov ozaj  zmena životného štýlu. 

Ranné vstávanie, škola so všetkým, čo do nej patrí – noví spolužiaci a s nimi nové 

vzťahy, nový dôležitý dospelý - prvá pani učiteľka a samozrejme samotné 

vyučovanie... 

To všetko sme zvládli veľmi dobre. I keď ani nám sa nevyhli slzičky a ranné bolenia 

bruška. Veríme, že to už máme úspešne za sebou. Denno-denne zažívame malé radosti 

z úhľadne napísaného písmena, slova, vety... Darí sa nám v matematike. Máme za 

sebou už aj prvé úspechy. Ako trieda sme pri našim prvom cvičení v prírode – 

Ochrana života a zdravia – 

získali prvé miesto. Predbehli 

sme aj starších spolužiakov. 

Prvé miesto sme získali aj v 

zbere gaštanov. Naša trieda 

nazbierala 443 kg. Ďakujeme 

spolužiakom Samkovi a 

Brankovi Kalhousovcom a 

Miloškovi Kešeľovi.  Náš 

spolužiak Samko Kalhous 

získal 3 miesto v súťaži o 

naj...šarkana.   

V novembri sme mali byť pasovaní za „ozajstných prvákov“. Premohli nás vírusy a 

bacily a tak sme „imatrikuláciau“ posunuli na neskôr. Veríme, že nás čaká ešte mnoho 

nového. Držte nám palce a keď nás stretnete na chodbách našej školy, pomôžte nám. 

Niekedy stačí len pozdrav a úsmev. My Vám želáme úspešný školský rok a v tomto 

predvianočnom období aj pokojné Vianoce a dobrý vstup do nového roka. 

 

Prváci z I.A s tr.p.uč.Mgr.Z.Gnipovou 



 

..prváci na 2.stupni?! 
Naša škola každý rok privíta aj nových žiakov, akoby „prvákov“ na 2.stupni. Ide o žiakov, ktorí 

doteraz navštevovali ZŠ Markovce. Ako sa im u nás zapáčilo, čo by možno zmenili?  

Napísali sami. 

Peter Šenki: „Mám rád dedinku Markovce – chodil som tam do školy od 1. po 4.ročník. Mojím 

obľúbeným predmetom tam bola výtvarná výchova, telesná či pracovné vyučovanie. Mal som rád aj 

matematiku či počítače. Tu v Malčiciach je to iné, chodíme do školy skoro ráno, v Markovciach o 11tej 

hodine..a tam sme mali v triede interaktívnu tabuľu, tu ešte nie.“ 

Sára Demeterová: „Do školy v Markovciach som chodila od nultého ročníka po štvrtý. Všetko tam 

bolo iné. Učila nás vždy jedna pani učiteľka, okrem angličtiny. No tu, v Malčiciach, chodí na každý predmet 

stále iná pani učiteľka. Tu máme telocvičňu, tam nie. Tu chodím do školy ráno, v Markovciach poobede. 

Mala som dobrú triednu učiteľku, aj dobrú triedu... len tu sa chlapci vždy bijú. Ale i tam sme boli zlí. Keď 

som sem išla do školy, mala som strach, či tu budem mať kamarátov...mám tu však dobrú triednu a mám ju 

rada.“ 

Sofia Dančová: „Chodila 

som do školy v Markovciach. Bolo 

mi tam dobre. Mala som veľmi 

dobrú triednu, ktorú som mala 

rada. Keď som išla do Malčíc, mala 

som trochu strach. Bolo to pre 

mňa všetko nové. Ale potom som 

si zvykla. Máme veľmi dobrú 

triednu, ktorú mám tiež veľmi 

rada. Mám tu aj nových 

kamarátov. Môj najobľúbenejší 

predmet je slovenský jazyk. Mám 

ho veľmi rada.“ 

 

Marianna Balážová: „Markovce som mala rada, a rovnako ako aj Malčice. Tam som mala najviac 

rada telesnú, tu výtvarnú, aj telesnú. Pán učiteľ Dobek je dobrý učiteľ. A teraz máme najdrahšiu pani 

učiteľku Máriu Kropuchovú, je k nám najmilšia.“ 

 

 

 

 



Školská burza 2016 
Už dvanásty ročník Vianočnej burzy rozhýbal druhé poschodie našej školy 

12. decembra. Čo priniesol? Výborne pripravené predavačky (ôsmačky), 

množstvo výrobkov, ozdôb, medovníčkov a vianočných dekorácií, ktoré sa na 

stoloch objavili už počas „veľkej“ prestávky a organizátorky, p. uč. Petrikovú 

a p.uč. Gnipovú. Návštevníkov, ktorí obzerali a nakupovali. Veselých a 

odvážnych prvákov, ktorí nevedeli, ako „to funguje“. A ešte dlhé rady 

čakajúcich. Na čo? No predsa na voňavý koláčik, ktorý prichystali chlapci zo 

VI.A spolu s p.uč.Petrikovou. Určite by Vás ani nenapadlo, že koláčik, ktorý ste 

si zakúpili, piekol Radko Adam, Majo Sándor, Martin Tancoš či Marián 

Ferenc. 

Ďakujeme im za tento príspevok do burzy. Touto cestou sa chceme 

poďakovať všetkým, ktorí   do burzy prispeli svojou snahou a venovanými 

výrobkom.. Ďakujeme.      Z.G. 

 

 

Húsenica a lienka 

Lienka sa vysmievala húsenici, že je tučná a škaredá. 

Húsenicu to veľmi trápilo a bola z toho nešťastná. Jedného 

dňa sa však stal zázrak. Lienka darmo hľadala zelenú húsenicu. 

Na jej mieste totiž našla nádherného motýľa. 

PONAUČENIE: Nevysmievaj sa druhým.  

 



Narcis a ruža 

Pohádal sa narcis s ružou: 

„Kto je najkrajšou kvetinou?“ 

Hádali sa deň i noc, 

až rozhodla vyššia moc. 

Do záhrady vošiel pán: 

„Najkrajší je tulipán!“ 

PONAUČENIE: Kde sa dvaja bijú, tretí vyhráva. 

Slon a veverička 

Slon a veverička bývali v lese vedľa seba a boli veľkí 

kamaráti. Veverička bola maličká a túžila byť veľká a silná ako 

slon. Jedného dňa prišli do lesa zlí ľudia a chceli chytiť všetky 

zvieratá. A chytili skoro všetky. Ostala iba veverička , ktorá bola 

maličká a rýchla. Slona lovci chytili a odviezli do cirkusu.  

PONAUČENIE: Nezáviď druhým. Uspokoj sa s tým, aký si. 

Mačka a pes 

Na jednom dvore žili mačka Cila a pes 

Dunčo. Cila bola lenivá a Dunčo zas verný.  

Jedného dňa prišiel gazda a poprosil ich, aby 

mu postrážili veľký kusisko slaniny. Cila mu 

hneď skočila do rečí a sľubovala mu, že 

o všetko sa postará ona sama. Dunčo však 

rozhodol, že sa pri strážení vystriedajú. 

Dunčo strážil slaninu ako oko v hlave. Cila pri 

strážení od únavy zaspala. Medzitým sa gazda 

vrátil domov a vidí, že Cila si spokojne spí. 

Zobudil ju a poriadne jej vyprášil kožúšok.  

PONAUČENIE: Never sladkým rečiam.  

Kolektív autorov pod vedením Mgr.L.Ďurovčíkovej - Iveta Kaloková, Laura Lončáková, Laura 

Tancošová, Roman Gábor, Samuel Kalok 

 



Nadišiel čas, kedy sa máme rozlúčiť s našou 

školou. S miestom, kde sme prišli ako deti 

a odchádzame ako takmer dospelí ľudia. Otvára sa 

pred nami nová cesta, ktorou sa  máme pripravovať 

na svoje budúce povolanie. Každý z nás v sebe stále 

skrýva ten neopakovateľný pocit, keď sme spolu 

s našimi rodičmi  ešte trochu nesmelo, aj keď 

zároveň zvedavo, vchádzali prvýkrát do školy. V hlave 

nám vírilo množstvo otáznikov, aj sme sa tešili a aj 

báli, či to bez našich najbližších v škole vydržíme. 

Naučili ste nás prvé písmená i číslice. Čítať a kresliť 

sme vedeli vďaka pani učiteľke Váradiovej asi 

najlepšie. Niekedy nás potrápila matematika, 

inokedy tvrdé a mäkké i, niekedy vypadla nejaká tá 

slzička, ale bez toho by sme si asi nemohli vychutnať 

dosiahnutý úspech z naučeného. Vybudovali sme si 

krásne priateľstvá a spoznali mnoho nových ľudí, 

ktorí nás sprevádzali počas celého nášho štúdia na 

ZŠ. 

Každý učiteľ vniesol do nášho života nové 

zrnká poznania a tým rozšíril naše obzory. Niektorí 

z nás to prijali ľahšie, s nadšením, iní to zase 

tvrdohlavo odmietali. Či urobili správne, ukáže až budúcnosť. A tú si tvorí každý z nás. Nastal čas 

rekapitulácie. 

Milí naši učitelia a asistenti, ďakujeme vám, že ste sa nám vždy snažili podať pomocnú ruku, hoci 

sme to v danej chvíli cítili možno aj ako útok. Ďakujeme za všetko dobré, aj za to zlé, lebo aj to nás posúva 

dopredu. Ďakujeme za ochotu, trpezlivosť a obetavosť. Ale aj za nezaplatený čas či odvahu, keď ste si 

vybrali poslanie byť učiteľom. Prepáčte nám, keď sme vám v návale chvíľkovej zlosti povedali niečo, čo vás 

možno zabolelo či nahnevalo. Naše poďakovanie patrí pánovi školníkovi, tetám upratovačkám 

a kuchárkam. Vieme, že nám na ďalšej životnej ceste držíte palce a vedzte, že budeme ich držať aj my vám, 

lebo až teraz sme si uvedomili, aké krásne a zároveň ťažké je vaše učiteľské povolanie. 

Brána školy sa zatvára, ale brána života sa otvára. 

Dovidenia.       IX.A spolu s tr.uč. Mgr.D.Kostelníkovou 

 

Žiaci 9.A sa v nasledujúcom školskom roku rozhodli pokračovať v štúdiu na stredných školách v Michalovciach a na dvoch 

súkromných stredných odborných školách v Malčiciach. Z niektorých budú zdravotní asistenti, administratívni pracovníci, kuchári či 

kaderníčky. Ďalším sa zase zapáčila práca  v stavebníctve, alebo pomoc v domácnosti. Všetkým končiacim žiakom prajeme na "ich" 

nových školách veľa pracovného elánu, nových kamarátov, a aby si v budúcnosti našli prácu svojich snov. 

Mgr.Z.Angušová, vých.poradkyňa 
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..a rozlúčkou pokračujeme...pretože v tomto školskom roku sa rozhodol ukončiť 

svoju aktívnu činnosť v našej školy p.učiteľ Jaroslav Kušnír. 

Mgr.Jaroslav Kušnír 
 Po úspešnom ukončení štúdia na PF UPJŠ v Prešove, aprobácia M- F pre 2. stupeň ZŠ, nastúpil do 

učiteľských služieb na ZŠ Malčice 1.9.1972, kde pôsobil až  doteraz. Počas  45 – ročnej učiteľskej praxe 

prešlo jeho rukami veľa žiakov.  Boli to roky naplnené svedomitou prácou, roky zamerané na plnenie 

náročných úloh vo výchove a vzdelávaní našich žiakov. Svojím vystupovaním a obetavým prístupom 

pozitívne formoval detské duše. Je vzorom pre mladších kolegov, ktorým ochotne odovzdával svoje bohaté 

skúsenosti. Angažoval sa v odborovej organizácii ROH,  kde pracoval 20 rokov ako predseda revíznej 

komisie.  

Počas svojho pôsobenia na ZŠ  vykonával viacero zodpovedných funkcií: 

Vedúci skladu učebníc – 35 rokov 

Vedúci PK matematiky – 28 rokov 

Výchovný poradca – 25 rokov 

Bol zvolený za prvého predsedu Rady školy.  

Na začiatku svojej učiteľskej kariéry bol členom 

vtedajšieho folklórneho súboru Malčičan, kde pôsobil 

v tanečnej aj v speváckej zložke. Bol  aktívny aj 

v mimoškolskej činnosti. Úspešne viedol krúžok 

spoločenských tancov pre žiakov 2. stupňa, astronomický 

krúžok a v posledných rokoch matematický krúžok. Ako 

vyučujúci matematiky a fyziky pripravoval a zapájal žiakov 

do matematickej a fyzikálnej olympiády, archimediády 

a pytagoriády.  

Učiteľské povolanie je zmyslom jeho života 

a nadovšetko ho napĺňa. 

Počas dlhoročnej praxe získal viacero ocenení za 

zodpovednú a obetavú prácu v školských službách. 

Veľa rokov zo svojho života PÁN UČITEĽ venoval práci 

s deťmi, preto mu v mene nášho zriaďovateľa, všetkých 

žiakov, rodičov, kolegov, zamestnancov i v mene vedenia školy  vyjadrujem VEĽKÝ OBDIV A VRELÉ 

POĎAKOVANIE ZA ODVEDENÚ PRÁCU. 

Všetci prajeme pánovi učiteľovi pevné zdravie, veľa pokojných rokov zaslúženého oddychu a 

radosti v kruhu svojich blízkych. 

         Mgr. M. Uhrinová, riaditeľka školy 

 

 

 



Osobitným spôsobom sa s p.učiteľom rozlúčili aj jeho tri „Lienky“..;) 

Dlhé roky, celú mladosť, 

bol si v škole len na radosť. 

Kaţdé ráno privítaš nás: 

,,Kolegynky, sme tu zas?“ 

 

V modrom plášti chodievaš, 

milo sa na nás  usmievaš. 

Vzorný prístup, milé reči, 

Jarovi to proste svedčí. 

 

V kabinete tráviš čas, 

po Tvoju radu zastaví sa kaţdý 

z nás. 

Ústretový, slušný, milý, 

pomohol si v kaţdej chvíli. 

 

Dnes nám je však veľmi clivo, 

ţe sa Tvoje pôsobenie ukončilo. 

No, chceme Ti aj tak priať, 

maj nás aj tak stále rád! 

 

Veľa lásky, viacej zdravia 

i Boţieho poţehnania. 

Šťastnú jeseň  ţivota 

a uţ ţiadna robota ! 

 

To Ti prajú 3 lienky,  

Tvoje krásne kolegyne Lenky ! 

 

Bc.Lenka Tomková, Mgr. Lenka Ďurovčíková, Mgr. Lenka Šaffová 
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KRÍŽOVANKY  pre najmladších 
 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

ČÍSLICOVÁ  KRÍŽOVKA 
Vylúštite, ktorý predmet v škole je pre niektorých najobľúbenejší, ale ktorý robí niektorým žiakom aj najväčšie 

problémy. 

1. 4 + 4 =   

2. 7 + 3 = 

3. 5 – 2 = 

4. 3 + 4 = 

5. 10 – 2 = 

6. 4 – 2 = 

7. 1 + 2 =  

8. 9 – 5 = 

9. K 

10. 7 – 5 = 
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HÚSATKO SLIMÁČIK         PSÍČEK MAČIČKA    

MEDVEDÍK      KRAVIČKA     VTÁČIK 

SLADKÝ DOMOV - Jana Belašičová 

Jahodu dnes ................................ našiel, 
po priateľov rýchlo zašiel. 

V jahodovom byte žijú, 
sladkú šťavu ráno pijú. 

 

 

Krížovanky,krížovky,  jednosmerovky, osemsmerovky 

či  vpisovačky si pre našich najmladších žiakov 

pripravili žiaci 8.A triedy na hodinách Tvorivého 

písania v rámci takýchto „tvorivých dielní“. Celý 

výsledok ich práce je tiež uverejnený na 

www.zborovna.sk, kde tiež nezostal nepovšimnutý! 

Blahoželám, aj ďakujem!   

mp 



Tof-ko či hodiny tvorivého písania boli tvorivé! 

Ja, ako vyučujúca týchto hodín, musím a aj chcem vyjadriť spokojnosť, aj poďakovať.  Samozrejme, nie je nič 

stopercentné, ani ja,  moja práca, ani práca žiakov na týchto hodinách. No „dali sme to“! .. občas to bol určite aj boj – 

neviem, nechcem, nemám či zabudol som.  

No iba občas. Ale výstupy jednotlivých hodín tiež hovoria samy za seba. Veď posúďte sami!      mp 

TANKA - najstaršia forma japonskej poézie, jedna sloha s     

piatimi veršami vo forme: 5-7-5-7-7, teda 31 slabikami.    Metaforou o droge!  

 

 

 

 

 

 

 

 

Haiku je ţáner japonskej poézie pozostávajúci tradične zo 17 slabík usporiadaných do troch veršov 

obsahujúcich 5 + 7 + 5 mór. 

 
 

 

 

 

Frazeologické jednotky 21.storočia  

 Aké učenie, taká známka /Radko Adam,6.A/ 

 Kto urobí neporiadok, nech ho aj uprace. /Marián Ferenc, 6.A/ 

 Keď je vonku blesk, PC nejde. (Majo Sándor, 6.A/ 

 Keď je vonku dážď, z domu nevychádzaš. /Radko Adam, 6.A/ 

 Keď je vonku dážď, signál nechytáš. /Marián Ferenc, 6.A/ 

 Keď v zime na ľade bežíš, ortopéd za tebou letí. / Majo Sándor,6.A/ 

 Ja rád vidím teba, ale v zrkadle ešte radšej seba. /Slavo Petrušanský, 6.A/ 

 Ako sa na písomku pripravíš, na takú známku si zarobíš. /Radko Adam, 6.A/ 

 Kto loptu zakopne, ten nech si po ňu ide. /Radko Adam, 6.A/ 

 Aký učiteľ, taký žiak, taká hodina. /Radko Adam, 6.A/ 

Mliečko od kravičky 

Jož dojí kravu 

Terka donesie Ivke 

Ivy ho vypije 

Vanesa ho predáva 

Ôsmaci ho milujú 

/Terezka, Vanesa, Ivana, 

Jožka, 8.A/ 

Voňavá láska 

Ruža vôňa tŕň 

Pichá moje srdiečko 

V jeseni vzdychá 

Ťažké smutné časy mám 

Ale lásku jej vždy dám 

/Vierka, Edko, Jaro, 

5.B/ 

Zazrel som auto 

Malo značku bugaty 

Buchol som sa doň. 

/Edko, 5.B/ 

Nie drogy ale 

Krehký život si  váž on 

Jedinečný je 

/Marek, Jenny, 5.A/ 

Chráň si zdravie pred 

Drogou lebo ťa zničí 

Aj srdce tvoje 

/Maroš, Lenka, Anička, 

5.B/ 

Ľúbi nás rodina 

Ničí nás tableta 

Chráni nás mamina 

Zabíja nás cigaretka 

/Imko, Jenny, Sandra, 
Martuška, 5.A 

 skazonosná marihuana omamuje dymom 

 internet nás vábi do svojich sietí aplikácií 

 bridký dym z cigariet lúpi nefajčiarov o vzácny 

život     

    Majo Sándor, 6.A 


