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Jar k nám prišla ... 

Po chladných zimných dňoch sa konečne na 

nás usmieva slniečko. Jar cítime všade okolo 

nás, všetko zelenie, všetko rozkvitá, všetko 

ukazuje svoju milú tvár. 

A v našej škole život plynie, učíme sa, súťaží-

me, dobré výsledky dosahujeme. Prečítajte si aj v tomto čísle, čo sme do-

siahli, čo pekné sme vytvorili,  čím sa môžeme pochváliť. 
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Zapísali sme budúcich 
prváčikov ... 

Zápis do 1. ročníka našej ško-
ly na školský rok 2015/2016 
sa uskutočnil v piatok, 16. ja-
nuára 2015.  Pre budúcich pr-
váčikov  je prostredie školy 
dobre známe, pretože sa sem 
chodievali hrať ešte počas dní 
otvorených dverí, ktoré pre-
biehali v novembri. Úlohy, 
ktoré deti plnili, aby boli 
„schované“ v rozprávke O troch prasiatkach. Pani učiteľky tak nepozoro-
vane sledovali, či poznajú deti farby, geometrické tvary, ako kreslia 
a vyjadrujú sa. Všetky deti smelo predviedli, že sa toho v škôlke aj 
s rodičmi veľa naučili a do školy sa veľmi tešia.   

Ella Semanská sa zapojila do výtvarnej súťaže Čarovný odkaz Vianoc.  

Z 236 súťažných prác bolo 36 ocenených a medzi nimi 

aj naša Ella!   

 

A jej sestra Karolín-

ka Semanská bola 

ocenená vo výtvarnej 

súťaži Enviropro-

jekt 2014. 

Blahoželáme!!! 



   Predstavujeme naše mladé redaktorky a mladých redaktorov 

... dnes z radov našich šiestakov a ôsmakov ... 

Milí moji spolužiaci,       vo-
lám sa Michal Vajla, Som 
veľmi rád, že sa z môžem 
podieľať na tvorbe škol-
ského časopisu. Chodím do 
6. triedy a mám 11 rokov. 
Celý náš tím by sa veľmi 
potešil, ak by ste nám do 
časopisu občas napísali člá-
nok o niečom, čo sa deje u 
vás v triede, alebo nejakú 

básničku či príbeh. Už vopred Vám ďakujem, 
lebo verím, že radi prispejete.                      
Tak zatiaľ, dovidenia! 

Ahojte!                                       
Volám sa Ema Romano-
vá  a chodím do 
6.triedy. Rada zbieram 
kaktusy. Budem vám s 
mojimi spolužiakmi vy-
tvárať školský časopis. 
Ale prispieť môžete aj 
vy! Básničkou, obráz-
kom, ale aj hocičím 
iným. Časopisy si môže-
te prečítať vo vestibu-
le, kde sú vystavené aj časopisy z minu-
lých rokov. 

Dobrý deň!                                                                                                                              
Volám sa Radovan 
Blaha.  

Navštevujem 8. triedu. 
Do školského časopisu 
píšem už štyri roky. 
Každým rokom sa štýl 
časopisu mení spolu s 
učiteľmi, ktorí dohlia-
dajú na činnosť redak-
torov. Minulý rok sme dokonca mali 
stredne úspešný internetový časopis s 
tímom správcov zloženého z členov žur-
nalistiky.  

Moje meno je Linda Černinová.                           

Mám 13 rokov a chodím do 8. ročníka. Rada kreslím a tancujem. 
Na žurnalistiku chodím štvrtý rok. Každý rok sme mali inú pani učiteľku, takže sme tie štyri 
roky robili vždy niečo iné. Napríklad minulý rok sme si každý vybrali tému, na ktorú sme ná-
sledne celý rok písali články. Ja som sa venovala móde.  

Dobrý deň, volám sa Juliana Vajlová a mám 14 ro-
kov. Chodím do ôsmej triedy. V škole ma baví an-
gličtina. Do mojich mimoškolských aktivít patrí 
tancovanie a kreslenie. Taktiež sa rada prechá-
dzam, jazdím na kolieskových korčuliach alebo 
niečo vyrábam. Na tento krúžok chodím už štvrtý 
rok. Každý člen našej skupiny mal jednu vec, kto-
rou sa zaoberal celý rok. Napríklad ja som mala 
hudbu, Linda módu a Radko písal básne. Aj keď 
sme mali každý svoju tému, do každého čísla sme 
písali aj niečo články ohľadne školských aktivít 
alebo rôzne rozhovory a ankety. Okrem toho sme 
aj založili internetovú stránku. 

MIKULÁŠ, MIKULÁŠ, ČO MI DÁŠ? 

Aj tento rok zavítal do našej školy Mikuláš so svoji-

mi pomocníkmi, aby sa po roku presvedčil, či všetky 

deti poslúchajú tak, ako sľúbili. Navštívil všetky 

triedy, vypočul si básničky a pesničky v slovenskom 

i anglickom jazyku a bol veľmi spokojný. Za odmenu 

rozdal deťom sladkosti a rozlúčil sa, pretože mal 

ešte veľa práce :-).  

http://8.ro/


                     PRVÁCI, NA SLOVÍČKO! 

Otázka č. 1: 

Viete mi vysvetliť, čo je to zemeguľa ? 
Maťko B. 

Zemeguľa je planéta. 

Monika. 

Je to jediná planéta, na ktorej je život. 

Maťko K. 

Veľká guľa. 

Emka B. 

To je taká planéta. 

Viktor 

Planéta, na ktorej sa dá žiť. 

Thomas 

Zemeguľa je, kde my bývame. 

Kristínka U. 

Ja neviem. 

Miško 

Zem. Naša. 

Laurinka 

Normálna planéta, ale sa líši tým, že je veľmi fa-

rebná. 

Zuzka 

My sme na Zemeguli. 

Anetka S. 

Je to guľa a zaujímavé je, že na nej žijú ľudia. 

Dorotka 

Je to taká planéta, tuším tretia od Slnka, na kto-

rej je život. 

Nelinka 

Neviem. 

Sofinka 

Zem. A Zem je to, na čom sme. 

Otázka č. 2: 

Akým zvieratkám ho-

voríme ošípané ? 
 

Maťko B. 

Jáj, prasatám! 

Maťko K. 

Netuším 

Emka B. 

Neviem, ale myslím, že baranom. 

Viktor 

Ja si myslím, že ježkom. 

Anetka S. 

Ošípané? Tak to teda neviem. 

Kristínka 

Predstaví sa mi zvieratko šimpanz. 

Thomas 

Ovečkám? 

Miško 

Ja ani neviem čo to znamená. 

Laurinka 

Ja si predstavujem také huňaté zvieratko. 

Zuzka K. 

Delfíni? 

Nelka 

Neviem 

Sofinka 

Ony sú akože ošúpané??? 

Ďakujem za rozhovor.  

                                                                      E. Kosová 

 Domáce úlohy 

Určite poznáš, že robiť si domáce úlohy nie je žiadna sranda. Ale treba si ich robiť. Určite 

sa už aj tebe stalo, že si si zabudol domácu úlohu. Stalo sa aj mne, keď som prišiel do školy 

bez úlohy z ruštiny. Ruština bola, bohužiaľ, 1. hodina, tak som si rýchlo sadol a začal som pí-

sať. Nebola to však žiadna výhra, pretože úloha bola načarbaná a za nič nastála. Preto aj te-

be radím, aby si si robil/a domáce úlohy doma. Ak tak nie je, tak sa ospravedlň učiteľovi ale-

bo učiteľke. (Mám s tým skúsenosti).                     

                                                                                             D. Masaryk 



Zúčastnili sme sa viacerých školských olympiád a súťaží  

GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA - okresné kolo 

DEJEPISNÁ OLYMPIÁDA - okresné kolo 

OLYMPIÁDA V ANGLICKOM JAZYKU - okresné kolo 

... a v olympiáde v anglickom jazyku prebehlo už aj krajské kolo, v ktorom Radko Antálek získal  so 

svojimi vedomosťami  krásne 3. miesto. BLAHOŽELÁME!!! 



- PREDSTAV SA 

NÁM, PROSÍM!  

  Rudolf Antálek, 

ako už zrejme 

tušíte. 

 

 KDE BÝ-

VAŠ? ... V malej 

dedine Brodské. 

 AKÉ MÁŠ 

ZÁUJIMY? His-

tória, mapy, šach, 

matika, cudzie 

jazyky, lego, čítanie kníh, počúvanie klasickej hudby. 

 PÁČI SA TI V NAŠEJ ŠKOLE? ... Hej. Myslím si, 

že je progresívna a veľa som sa v nej naučil. 

 ČO ŤA BAVÍ NAJVIAC? ... Ako kedy... 

 SI DOBRÝ VO VIACERÝCH SÚŤAŽIACH  -   V 

OLYMPIÁDACH, V ŠACHU, V ŠKOLE DOSAHU-

JEŠ VÝBORÝ PROSPECH. AKO TO? ČO PRE 

TO ROBÍŠ?  

Niekedy sa učím, ale väčšinu vecí som sa naučil z čítania rôz-

nych kníh a článkov, ktoré si čítam pre zábavu. 

 KAM CHCEŠ ÍSŤ NA STREDNÚ ŠKOLU? LÁKA 

ŤA NEJAKÁ?  

Veľmi rád by som išiel na bilingválne gymnázium v Sučanoch, 

ak sa mi, pravda, podarí spraviť prijímacie skúšky. 

 ČÍM CHCEŠ BYŤ? AKÉ POVOLANIE? … Huh, to 

ešte presne neviem. Ale určite chcem ovládať veľa 

cudzích jazykov a pokiaľ možno ich aj uplatňovať vo 

svojom budúcom povolaní. 

 KTO JE TVOJÍM VZOROM? ... Mustafa Ke-

mal Atatürk. 

 NEJAKÉ KRÉDO PRE TVOJICH SPOLUŽI 

AKOV, NEJAKÝ ODKAZ... 

Es gíbt keine verzweifelten Lagen, es gibt nur verzweifelte 

Menschen. 

(Neexistuje žiadna zúfalá situácia9, existujú len zúfalí ľudia - 

pozn. redakcie :) ) 

Ďakujem za rozhovor.        

                                                Veronika Antálková  

     ... a keďže máme medzi sebou viacerých šikovných spolužiakov,  

                                                                    spýtali sme sa: 

Terka Tichá

Terka, prezradíš nám niečo o sebe? 

 

              K športu ma priviedol otec.                                        

Začala som chodiť na tenis a keď zistili, že 

mám talent, tak ma prihlásili na atletiku.    

 Mojím trénerom je pán Zapletal. Mojím 

prvým umiestnením bolo 3. miesto v Trnave 

v hode oštepom. Moja najobľúbenejšia dis-

ciplína je hod štepom. Okrem atletiky ma ba-

ví kreslenie, najradšej tetovanie. Vo voľnom 

čase rada trénujem, chodím von s kamarátmi. 

Trénujem každý deň.  

                                                    IV 

RUDKO ANTÁLEK  



MAJSTROVSTVÁ SKALICKÉHO OKRESU 
V STOLNOM TENISE 

 Ping, pong, ping, pong .... ozýva sa cez prestáv-
ky vo vstupnej  hale našej školy.  Aby to pinkanie ne-
bolo len také k ničomu, bolo potrebné zistiť, čo vedia naši pingpongisti. A 
tak sme sa 27.2.2015 zúčastnili okresného kola v stolnom tenise v ZŠ Stráž-
nická ul. Skalica.                                                                                                                   
 Naša hra bola bojovná, snažili sme sa vyhrať, ale športové šťastie 
tentokrát nestálo tak úplne pri nás. Napriek tomu sme získali výborné 
umiestnenie. Žiaci – Jurko, B. , Radko D. a Denisko M. vybojovali 2. mies-
to a žiačky – Ema R., Saška J. a Barbora J. vyhrali svoju kategóriu 
a postúpili na krajské majstrovstvá do Trnavy.  

    Držte nám palce, nech sa nám darí!  

Po uzávierke:  

Dievčatá sa zúčastnili Krajských majstrovstiev v stolnom tenise v Trnave 
10.3.2015 a získali 4. miesto v konkurencii družstiev z miest ako Hlohovec, 
Trnava, Sereď, Piešťany. Rozhovor s našimi dievčatami prinesieme v budú-

com čísle. 

ŠPORTOVÉ OKIENKO 

VOLEJBAL 

 

                                                                

V jeden jesenný  den  sme mý, Skalič ania zo S tvorlí st-
ka, nastú pili vo volejbalovom za pase proti Kú tom. 
Hrali sme na zmens ene  ihriska , za kaz dý  tí m hrali 
traja hra č i. Ja, Mičhal V., Adam L., Júraj B. a Radko D. 
sme mali hrať na sýste m striedania. Lenz e Radko 
očhorel a mý sme zostali len traja. V prvom za pase 
sme výhrali prvý  set, ale doma či mali públikúm z ičh 
s kolý a tak sa psýčhičký vzčhopili a otoč ili sko re. 
Drúhý  za pas sme hrali proti najslabs iemú tí mú z ičh 
s kolý. Ten sme výhrali. Na ďals í  dúel proti na m nasa-
dili najsilnejs í  tí m. Prehrali sme... Potom sme znova 
narazili na tí m, ktorý  bol na nas ej ú rovni. Uz  na s raz 
porazil, tak sme mú to oplatili. Nakonieč sme hrali 
znova s najslabs í m, ale tentoraz úz  proti s týrom hra -
č om. Výhrali sme znova. Boleli na s rúký – dokonča 
som ani nemohol í sť na tre ning. Rúký som mal mod-
re  es te asi tý z den , ale za ten dobrý  počit to stojí . :-)  

                                                                              Michal Vajla 

MINICOOL  
     A MIDICOOL  
 
Minicool a Midicool je 
volejbalová súťaž určená pre žiakov 5. – 6., 
resp. 7. – 9. ročníka základných škôl. Od 
„šestkového“ volejbalu sa líši nižším počtom 
hráčov, menšími rozmermi ihriska 
a turnajovým spôsobom odohratia povin-
ných zápasov. Naši mladí volejbalisti sa do 
súťaže zapojili už účasťou v prvých turna-
joch.  Sú absolútnymi nováčikmi, čo sa týka 
volejbalových súťaží  i hráčskeho obsa-
denia. V súťaži Midicool odohralo družstvo 
dievčat prvé vzájomné zápasy 
s družstvami  zo ZŠ Vajanského Skalica. 
Dievčatá zbierajú ešte len volejbalové 
skúsenosti, a tak si ceníme ich snahu zahrať 
čo najlepšie. V súťaži Minicool odohralo zá-
pasy družstvo chlapcov so súpermi z Kútov, 
kde dosiahli  víťazstvo v troch zápasoch zo 
šiestich. Toto bolo veľmi potešujúce, preto-
že hrali so žiakmi, ktorí volejbal  hrajú už 
druhý rok. Svoj prvý turnaj odohrali aj mlad-
šie žiačky v ZŠ Unín. Vekovo staršie hráčky 
z Unína sice vyhrali, ale naše dievčatá sa 
hanbiť určite nemusia. Veď nabudúce  ich 
zasa porazíme my :-).  

Volejbalový turnaj očami nášho spolužiaka ... 

       VS 



         ČO NOVÉ V ZELENEJ ŠKOLE ... 

 ODPAD... 
  V druhom kroku sme s kolégiom Zelenej školy vypracovali pracovné lis-
ty  ,,Environmentálny audit školy" pre šesť oblastí: odpad, voda, energia, doprava a 
ovzdušie, zelené obstarávanie, zeleň a ochrana prírody. Do zbierania potrebných údajov 
sa zapájali aj ďalší žiaci, učitelia. Niektoré informácie sme potrebovali aj od vedenia 
školy.  

 Cieľom environmentálneho auditu je získať prehľad o vplyvoch prevádzky školy na životné pro-
stredie. Audit slúži ako východisko k výberu prioritnej témy pre aktuálny školský rok a podklad pre vytvo-
renie Environmentálneho akčného plánu (EAP). Po vypracovaní pracovných listov a prediskutovaní situá-
cie padlo rozhodnutie, že téma odpady nám v audite vyšla ako najproblematickejšia. Zvolili sme si teda 
prioritnú tému: ODPAD. 
 Momentálne sme v štádiu kompletizácie EAP (Environmentálneho akčného plánu), ktorý je po-
trebné do 10.3. 2015 zaslať na schválenie. Držte nám všetkým palce, aby sa nám tento druhý krok na ceste 
k Zelenej škole podarilo úspešne prejsť.  
  

                       A KTO TVORÍ  KOLÉGIUM  ZELENEJ  ŠKOLY? 
 

Za žiakov: 
 

Leuška Hyžová 
Teuška Hyžová 

Karolínka Feriková 
Dianka Černinová 
Anetka Gučková 

Veronika Antálková 
Vendy Roháriková 
Terezka Švrčková 

 
 

Za učiteľov:    Viera Levočová,  Silvia Koišová              Za rodičov:      pani Pochylá 
A za ostatných dospelých :-) :  pán školník, pán zriaďovateľ František Štefanec 

VIANOČNÉ PREDAJNÉ TRHY 

Šikovné rúčky našich detí vyrábali už niekoľko týždňov vianočné ozdoby a iné 

„potrebnosti“, ktoré skrášlili naše domáce príbytky počas vianočných sviatkov. 

Vo štvrtok, 11. decembra, sa všetky ozdoby dokončili a pripravili na vianočné predajné trhy, kde si 

rodičia, pani učiteľky i deti mohli za symbolické ceny tieto výrobky zakúpiť. Časť vyzbieraných fi-

nančných prostriedkov bola poukázaná na účet projektu 

Škola priateľská k deťom, ktorého cieľom je podpora bez-

pečného prostredia v školách v rámci projektu UNICEF. 

Atmosféra bola výborná, vôňa vianočného punču 

a medovníkového pečiva sa šírila celou školou.  

 Ďakujeme všetkým rodičom i deťom za podporu tejto 

aktivity, ktorou sme pomohli deťom, ktoré to potrebujú.  



Tvorba vašich spolužiakov 

Biela zima 

Jednu tmavú noc prišiel našej malej Filoménke do sna duch. Pýtate sa, kto je Filoménka? Je to malé 6-

ročné dievčatko, ktoré býva na rohu Strmej ulice. Jej mama zomrela pri jej pôrode a otec je už 2 roky na 

pracovnej ceste v Holandsku. Filoménku aj s jej 2-ročnou sestrou stráži a vychováva ich teta. Duch to 

bol veľmi čudný, mal veľmi drahé topánky, šašovskú čapicu a ružové šatôčky.  

Filoménka sa zľakla, vyskočila z postele, ale duch ju zastavil. ,,Kto si ?´´ spýtala sa prekvapená Filo-

ménka. ,,Som duch menom Všeuch. A stále rýmujem, lebo to milujem.´´ ,,A mohli by sme byť kamará-

ti? ´´ spýtala sa Filoménka. Filoménka sa celý deň nevedela dočkať, lebo dúfala, že aj túto noc ju navští-

vi duch Všeuch. Už o šiestej skočila do perín a čakala. Čakala tak dlho, že zaspala. O ôsmej Všeuch pri-

šiel, ako Filoménka očakávala. Zatiaľ čo si duch prezeral Filoménkine hračky (bolo ich naozaj málo), 

zadívala sa na duchove zaujímavé ružové šatôčky, ktoré už dlho veľmi chcela, ale teta je veľmi chudob-

ná a šatôčky si nemôže dovoliť. ,,Chcela by si ísť do krajiny večného snehu a zimy? Vidieť deti 

a pohrať sa s nimi?´´ spýtal sa duch a ďalej dôverne si prezeral Filoménkine veci. ,,Samozrejme! Tu 

u nás cez zimu je snehu iba trochu a iba na chvíľu, potom sa roztopí  a zase je len zima,´´ tešila sa Filo-

ménka. ,,Ale nemám šál, teplú bundu ani topánky do snehu,´´ smutne pozrela na ducha. ,, Tie ti chýbať 

nebudú,´´ povedal duch a už držal Filoménku, aby išli spolu do krajiny večného snehu.  

A Filoménka si pomyslela, že to je prvá veta, ktorá nemala rým. Filoménka sa len obzerala a čudovala. 

Stála po kolená v snehu, deti okolo boli v krátkych tričkách a krátkych nohaviciach, hádzali po sebe 

sneh, ale Filoménke a aj deťom okolo nebolo vôbec zima! A navyše všetok sneh naokolo bol pekne rov-

ný aj keď Filoménka na vlastné oči videla, ako po ňom deti chodili. ,, Au,´´ povedala Filoménka, keď ju 

trafila snehová guľa, ktorá jej prerušila myšlienky. ,,Hihihi,´´ smiali sa deti a ďalej pokračovali vo svo-

jej trochu čudnej hre.  

Filoménka sa zamyslela. ,,Tak čo, našla si si niečo?´´ opäť jej niekto prerušil myšlienky. Bol to Všeuch. 

,, Veď je tu len samý sneh, ktorého neubúda aj keď tu vôbec nie je zima,´´ premýšľajúc povedala Filo-

ménka. ,,Rozprávaj menej, snehuliaka postav, hej!´´  Filoménka sa teda vybrala za deťmi. Deti sa pote-

šili a už jej vysvetľovali pravidlá ich čudnej hry. Filoménka sa hrala, ale keď zazrela smutné dievčatko 

pár metrov od nej, zastavila sa a vybrala k nej. ,, Ako sa voláš?´´ ,, Som Alica,´´ povedalo smutne diev-

čatko. ,, Ja som Filoménka,´´ povedala a usmiala sa, ,, nejdeš sa so mnou hrať?´´  

Filoménka a Alica sa hrali sa v snehu, stavali snehuliaka a boli šťastné. ,, Filoménka, už musíme ísť 

a domov prísť!´´ ,,Nie, ešte nie!´´ smutne a trochu nahnevane povedala Filoménka. ,, Už musím ísť aj 

ja. Snáď sa niekedy ešte uvidíme!´´ kričala z diaľky Alica. Filoménka sa otočila a smutne povedala du-

chovi Všeuchovi: ,,Môžeme ísť.´´ Všeuch zobral Filoménku a ani sa nenazdali, už boli doma.   

Zrazu si Filoménka spomenula na tetu: ,, A čo moja teta? Nestrachovala sa o mňa? A prečo tam bol deň 

a tu je noc? To som tam bola celý deň? Ako to, že tam nebol studený sneh, a keď po ňom deti chodili, 

zostal stále rovný ako čerstvo napadaný? Prečo Všeuch? Prečo?´´ pýtala sa Filoménka, ale duch neod-

povedal a odchádzal preč cez stenu. Filoménka unavená z hrania a toľkých otázok si sadla na posteľ, 

keď zrazu zazrela na zemi krásne, ružové, trblietavé šatôčky, ktoré mal na sebe Všeuch a ktoré sa jej tak 

veľmi páčili. Zobrala ich do ruky a povedala, že ak aj zajtra večer príde Všeuch, vráti mu ich. 

Stihla si len obliecť pyžamu a ľahnúť, kým sa jej úplne nezatvorili oči. Sníval sa jej nádherný sen o kra-

jine večného snehu.  

                                                                                                     Ema Romanová, 6. roč. 



ŽIACI, ŽIAČKY, UČITELIA, ZBIERAJTE VRCHNÁKY Z FLIAŠ !!! 

Prečo? Chceme takúto stenu... 

 

Kedy? stále 

Aké? farebné, čierne i biele, veľké i malé 

Stenu chceme skrášliť v septembri budúceho šk. roka, tak dúfame, že budeme mať dosť vrchnákov. 

TAK POMO Ž TE AJ VY! 

... A PRIŠIEL AJ KARNEVAL ... 

A konečne bol tu. Kto alebo čo?  

                  No predsa náš, túžobne očakávaný, K A R N E V A L!           

 Nadišiel čas stretnutia princezien, tanečníc, zvieratiek, kov-

bojov, pirátov, kuchárov a rôznych rozprávkových bytostí, ktoré sa 

postupne v skupinkách predstavovali. Tanečnica Linduška im pred-

tancovávala a oni sa snažili ju verne napodobniť. Treba podo-

tknúť, že sa im da-

rilo! Vôbec nikomu 

neprekážalo, že bol 

piatok  trinásteho, 

telocvičňa a herňa 

praskali vo švíkoch, lebo boli 

plné tancujúcich, súťažiacich a hrajúcich sa detí. Zlatým klin-

com programu bola tombola, ktorú si všetci  za tie krásne 

masky a dobrú náladu zaslúžili. 

                                                        E. Kosová 

http://sk.wikipedia.org/wiki/%C3%94


FOTOOBJEKTÍVOM v skratke ... 

 
VOLEJBAL 

STARŠÍCH ŽIAČOK  

Majstrovstvá  

Skalického okresu  

2. miesto 
STOLNÝ TENIS STARŠÍCH ŽIAČOK 

Krajské majstrovstvá TRNAVA   

 4. miesto 

LEN TAK...PRE DOBRÚ 
NÁLADU VŠETKÝM :-)  

STOLNÝ TENIS STARŠÍCH 
ŽIAKOV 

Majstrovstvá Skalického okresu 
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