
  



  

 

                     

 

SPOLOČNÉ 

FOTKY 



  

Milí moji deviataci 

Je tu koniec školského roka a  

zároveň Vaše posledné dni na  

našej škole. Jedna deväťročná 

kapitola Vášho života sa končí a čaká na Vás ďalšia. 

Posledné štyri roky som bola Vašou triednou učiteľkou, sprevádzala, 

učila Vás, snažila sa formovať a pripraviť na život. Videla som ako 

rastiete na tele aj na duchu a tešila sa s Vami. Máte pred sebou celú 

budúcnosť a mne zostáva  iba popriať Vám šťastie. 

Spolu sme prekonali fenomén celosvetovej pandémie a situáciu, ktorá 

ešte v dejinách civilizácie nebola. Učili ste sa ju zvládnuť a podarilo sa 

Vám to výborne. Dali ste mi mnohokrát dobrý príklad, pocit hrdosti 

a šťastia, za čo sa Vám chcem poďakovať. 

Keď sa cez tieto dvere školy rozletíte do väčšieho sveta, necháte ma tu 

s pocitom dôvery, že ste pripravení. 

Ďakujem Vám za Vašu každodennú statočnú snahu, napriek 

prekážkam, problémom a občasným pádom. 

Som na Vás hrdá. 

VIOLA 

KIŠŠOVÁ 



 

 

  

Ema, dieťa vtipné, milé, 

nezažiješ s ňou smutné 

chvíle.  

Síce tichá vie byť aj,  

no kamarátstvo s ňou je 

dar. 

EMA BENKOVÁ 

PEŤA DUJČÍKOVÁ 

Peťka tá každému úsmev 

vyčaruje,  

úprimnosť, dôvera, no aj 

láskavosť̌ z nej vyžaruje. 

 



  

Kto to v tanci vyniká, 

predsa naša Valika. 

Dlhá je jak storočie,  

všetko sa jej prepečie. 

Aj keď úlohu musí vždy 

odpísať, 

nemôžeš ju nemať rád.  

Daniela  tá smiech má 

krásny, 

jej štýl obliekania, wow, 

famózny. 

 

VALIKA GABAJOVÁ 

DANIELA GÍROVÁ 



 

DÁVID tiež vtipkár veľký, 

okrem úsmevu aj 

priateľský. 

máme ho my všetci radi, 

prelomí on všetky zlé 

ľady 

Povie vtipky veľmi rád, je 

to veľký špekulant. 

DÁVID HECHTBERGER 

JANKA HOLBIČKOVÁ 

 Janka veľká 

výletníčka je, 

ona vždy iba srandy 

spôsobuje. 

Futbalovú loptu rada 

kope, 

A na motorke rýchlo 

jede  



  

   

Dada dobré hlášky 

dáva, 

s nimi sa deň lepšie 

zvláda. 

Za učiteľkami stále 

chodí, vymýšľa si ako 

sa jej to hodí. 

DANKA HRONSKÁ 

Ešte keď bol maličký,  

kúpili mu kopačky. 

Erik rýchlym závozníkom 

už od malička, 

najväčšou láskou pre neho 

vždy motorečka. 

 

ERIK JANOŠIK 



  

Ten náš dobrý Timotej 

s ním nám bolo vždy hej 

tichý je no super kamarát, 

dá sa s ním dobre smiať. 

CSGO, Minecraft,GTA5 

Tak toto je epic gamer 

moment 

 

 

TIMO 

KANDELA 

Klaudia je baba skvelá, 

O ňu by sa strhla mela. 

Obliekať sa krásne vie, 

Avšak svoje tajomstvá 

nepovie. 

 

 

 

KLAUDIA LALINSKÁ 



Zase prišiel Maroš, 

Vyzerá ako veľký 

spachtoš. 

Avšak má rad hokej, 

Bude z neho džokej. 

Maroš je tiež umelec, 

za jeho diela si zaslúži 

hore palec 

MAROŠ KOPERA 

Je to dobrý chlapec,  

má dobré srdce, 

Kubo, rád hrá, kreslí, to je 

taký tip. 

Natočí ti aj vtipný video skit. 

YQ, Medveď s klobúkom, 

zabaví sa Crashom 

Bandicootom 

  

KUBO KUBIČKA 



  

  
Naša milá spolužiačka 

Kika, 

kreslí pekne a je 

strašne kreatívna. 

Má prezývku giga, veď 

je strašne vtipná. 

žije v rozprávkovom 

svete, so svojimi 

maľbami v jednom 

momente 

 

KIKA 

KUČERÁKOVÁ 

Simona je skrátka, 

veľmi dobrá 

kamarátka. 

Simona není hlava 

hlúpa, 

len na desiatu je 

vždy skúpa. 

SIMONA KVASNICOVÁ 



 

  
Veronika, dievča so 

srdcom veľkým ako 

zem 

škoda že ju nemôžem 

vidieť každý deň. 

U nej doma nájdete 3 

malé zlatíčka, 

všetko je tam po 

nemecky, aj filmové 

CDčka. 

VERONIKA 

MAGOVÁ 

Marcus šibalom vždy 

bol,  

Niečo ako triedny 

diabol. 

Keď sa povie meno 

Marcus, 

Učiteľom radšej daruj 

optimizmus. 

MARCUS RUDZAN 



    

Smejko je to veľký, aj 

keď pred matikou 

chytá depky. 

Aďko taký tajnostkár 

Len aby sme sa  

Nečudovali keď sa 

z neho stane milionár. 

 

AĎO OBŽERA 

S Naďkou vždycky 

kopec srandy, 

každý by ju chcel do 

svojej bandy. 

s ňou ťa opustia 

všetky starosti, pri 

nej nájdeš veľa 

blízkosti 

 

NAĎA PAPÁNOVÁ 



  

Zoran ten bol s nami iba 

krátko, 

ale do partie zapadol 

hladko. 

Už je z neho veľký 

chlapec 

Vždy bude mať hore 

palec 

 

 

ZORAN POLGÁR 

Domča, básne, príbehy, 

to všetko ide dokopy. 

Dominika u tej úsmev 

krásny,  

dúfajme, že v Rajci sa 

bez nás nezblázni. 

DOMINIKA RANDÍKOVÁ 



   

Emma je kreatívna a 

šikovná, nik na svete 

sa jej nevyrovná. 

Veselá je, veľmi milá, 

s ňou je zlatá každá 

chvíľa. 

EMMA STAŇOVÁ 

Maťo, to je trochu 

pletko, 

no niekedy prekvapí 

a vie všetko 

Síce nevie čo je 

nákres 

Na dopravnej, to 

bude nález 

MARTIN SÚĽOVSKÝ 



  

Nata veľká judistka, 

avšak taktiež srandistka 

Natálka  tej kreativita nechýba, 

nedaj sa pomýliť, aj v jude má na 

profíka 

Judom sa obráni, keď je potreba, 

zahrávať si s ňou netreba. 

Komu za zásluhy v športe 

patrí stupeň víťazov? 

Natáliu voľte! 

Získa pohár víťazov. 

 

NATÁLIA ŠKVARENINOVÁ 


