
 

  

Č.2 



 

Redakčná rada:  

   

 Peter Palidrab 

 Filip Rompila 

 Marek Kravčišin 

 Petra Kuzmiaková 

 Timea Kseničová 

 

Milí čitatelia ! 

 
Práve sa Vám do rúk dostáva druhé číslo nášho školského 

časopisu. Neviem, či sa ku každému z Vás dostalo naše prvé 

číslo, ale zatiaľ sa k nám nedostali žiadne Vaše ohlasy ani 

kladné, ani záporné. A to nehovorím o príspevkoch, na ktoré 
sme sa veľmi tešili. 

 

 

 

Zažili ste niekedy niečo podobné ako ja? Som asi jediný z celej 

triedy, kto nemá nový mobil. Nedostal som ani nové značkové 

oblečenie. Považujem sa za najväčšieho chudáka na svete. To 

sa už nedá vydržať! Dostávam malé vreckové a doma makám 

ako otrok – musím vyniesť smeti, povysávať, upratať svoju 



 

izbu. Keby len to, ale ja musím chodiť spať najneskôr 

o desiatej. Mama tvrdí, že najdôležitejšie pre mňa je vzdelanie 

a že mám všetko, čo potrebujem k pohodlnému životu. Vraj 

existujú deti, ktoré nemajú rodičov alebo ich bijú, chýba im 

jedlo, šaty, no proste reči ako z prvej svetovej vojny. Viete, čo 

ma  ale najviac naštvalo? Na internete som totiž našiel aj 

takéto informácie: 

Ak si dnes ráno vstal z postele skôr zdravý ako chorý, si 

šťastnejší než 1 milión ľudí, ktorí sa nedožijú budúceho 

týždňa. 

Ak si nikdy nezažil vojnu, nepocítil osamelosť vo väzení, 

umieranie od hladu či týranie, potom si šťastnejší než 500 

miliónov ľudí nášho sveta. 

Ak môžeš vyznávať náboženstvo bez strachu, že budeš 

zatknutý alebo zabitý, si šťastnejší než 3 miliardy ľudí na 

Zemi. 

Ak máš jedlo v chladničke, si oblečený, máš strechu nad 

hlavou a svoju posteľ, si bohatší než 75% obyvateľov tohto 

sveta. 

Ak máš účet v banke, nejaké peniaze v peňaženke alebo 

kôpku mincí v škatuľke, patríš k 8% blahobytných ľudí na 

svete. 

Ak čítaš túto správu, si požehnaný, lebo nepatríš k  

2 miliardám ľudí, ktorí nevedia čítať. 

 

 

Tak čo, stojí to za zamyslenie? 



 

 

V druhom polroku žila naša škola pestrým životom, o čom 

svedčia rôzne súťaže a akcie, ktorých sa zúčastnili naši žiaci (a 

myslíme si, že celkom úspešne):  

Basketbal -  okresná súťaž – Sivák T, Sivák R., Kuzma K, Simko T, 

Leňo M, Pavelčák J, Ferenc R, ,Humeník R. – 4. miesto  

Tenis - okresná súťaž – dievčatá – Smoligová N, Leňová A, 

Nováková V, Raganová ;      chlapci – Kuzma K, Simko T, 

Humeník R 

 

Biblická olympiáda - okresná súťaž – Fridrichová T, 

Holodňaková K, Dulinová M (4. roč.) – 5. miesto 

Kuzmiaková P, Palidrab P, Gardoš J (8.roč.) – 3. Miesto 

 

Pytagoriáda –   okresná súťaž – Alexovičová T, Fridrichová T, 

Kravčišin A,  

úspešný riešiteľ 

Geografická olympiáda -   okresná súťaž – Palidrab P – 2. miesto  

                                       -   krajská súťaž – Palidrab P – 5. miesto  

Chemická Palidrab P – účasť 

Petraško P – olympiáda    -   okresná súťaž –  Raganová S –1.miesto, 

Baranová V – 2. miesto 

                                     -   krajská súťaž –   Raganová S, 

Baranová V – úspešné riešiteľky  



 

Malý futbal – okresná súťaž –chlapci: účasť;  súťaž celkom 

nevyšla podľa našich predstáv, ale veď už dávno niekto 

povedal, že nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa. A niečo 

sme urobili pre svoje zdravie. 

Matematická olympiáda –  Palidrab P – 2. miesto    

Petraško P –  2. miesto  

 

Floriánka – okresná súťaž – dievčatá Fridrichová T, 

Holodňaková K – 1. miesto 

chlapci – Haninčík P, Maček J 

 

Duchnovičov pamätník – recitačná súťaž v ukrajinskom 

jazyku – okresná súťaž – Baranová V – 1. miesto 

Potičná Michaela – 2. miesto 

 

Recitačná súťaž z rusínskeho jazyka – Potičná Miriam –  

1. miesto, Suváková N – účasť 

 

Hasičská súťaž Plameň  – okresná súťaž – 2. miesto – 

dievčatá : Potičná M, Potičná M,  Smoligová N, Leňová A, 

Holodňaková K, Fridrichová T, Džubáková N, Kupcová V, 

Pipasová V, Ferencová B 

6. miesto – chlapci : Haninčík, Džubák, Leňo, Pavelčák, 

Maček, Durkot, Pavlišin, Ragan, Arendáč, Kupec,  

 

Medový deň – Naše dievčatá si zmerali svoje sily v zdobení 

sladkých perníkov – I. kategória – Alexovičová T, 

Holodňaková K, Potičná Michaela – 1. miesto 

              II. kategória – Potičná Miriam, Leňová B, Paligová K 

 



 

Žiaci našej školy sa zúčastnili aj mnohých iných okresných či  

internetových súťaží, o ktorých pre obmedzený počet strán 

nášho časopisu sa už nebudeme rozpisovať. Tí, ktorí prejavili 

záujem a chceli by sa dozvedieť viac , môžu nazrieť na stránku 

našej školy: www.zscernina.edupage.org. 

Pridávame komentár jedného účastníka. Koho? To určite 

uhádnete aj sami. 

Tento rok sa mi vodilo veľmi dobre, zúčastnil som sa na 

okresnom kole geografickej a matematickej olympiády, ale aj 

na pytagoriáde. Po týchto slovách asi viete povedať, kto som, 

a preto to písať nebudem – škoda atramentu. Niekto si myslí, 

že som úžasný a niekto zasa, že som ****.Ja si pripadám ako 

každý iný žiak a všetko ostatné sa snažím ignorovať. Na záver 

poviem jednu radu: Snahou dosiahneš aj nemožné. 

Okrem okresných a krajských súťaží sa 

mnohé akcie udiali aj na pôde našej školy 

Náš bežný školský život nám spríjemnilo  divadlo Portál 

s rozprávkovým predstavením O pyšnej princeznej, Cirkus 

Muzikus – nám ukázal, aká dokáže byť hudba veselá, ale aj 

zázračná a tajomná. Mladším žiakom sa najmä páčilo, že sa 

sami mohli zúčastniť diania na javisku. Jednoznačne z 

účinkujúcich medzi nimi vyhral černoch v pestrom oblečení 

s bubnom. 

Recitátorské umenie si v školskom kole Rozprávkové 

vretienko vyskúšali žiaci 1. – 4. ročníka. Za ich snahu 

a umelecký zážitok boli odmenení sladkou odmenou. 



 

Stalo sa už tradíciou, že žiaci našej školy si začiatkom 

mája  pripomínajú sviatok Deň matiek. Nebolo to inak 

ani v tomto roku.  Žiaci si pripravili pre mamky a 

babičky pekný kultúrny program, malý upomienkový 

darček a kolektív zamestnancov školy príjemné 

posedenie pri káve a čaji.  

Začiatkom júna (6.6) našu školu navštívila polícia. 

Preľakli ste sa? Nie, nebojte sa, nič sme nevyparatili. 

Policajti nám prišli predviesť ukážky výcviku 

služobných psov PZ SR. Pre všetkých to bolo zaujímavé 

i poučné. Psy, ktoré sa nazačiatku zdali hrozivé, keď 

chytali nebezpečného zločinca, na konci boli milými 

spoločníkmi, najlepšími priateľmi detí.   

 



 

Deň vody 

Voda je isto najrozšírenejšou látkou na Zemi. Možno to 

znie prehnane, keď sa povie, že voda je všade okolo nás, 

ale po hlbšom zamyslení každý zistí, že je to skutočne 

tak. Je v ovzduší, vo forme oblakov, hmly, je na 

zemskom povrchu aj pod povrchom, v každom živom 

organizme, rastlinách. Bez pochýb je voda 

najdôležitejšou zlúčeninou na zemskom povrchu, 

podstatnou zložkou biosféry a má popri pôde význam pre 

zabezpečenie výživy ľudstva. Je základnou zložkou 

biomasy, hlavným prostriedkom pre transport živín, pre 

ich prijímanie a vylučovanie, podmienkou čistoty, 

hygieny a zdravia, dôležitou priemyselnou surovinou, 

predpokladom úspešnej poľnohospodárskej  a lesnej 

výroby, dôležitým energetickým, dopravným a 

rekreačným prostriedkom a tiež plní funkciu kultúrnu 

a estetickú pri skrášľovaní krajiny a životného prostredia. 

Dňa 22. marca 2012 sme si prostredníctvom 

rozhlasového zariadenia pripomenuli dôležitosť vody. 

Dozvedeli sme sa, koľko percent je na zemi vody, koľko 

je jej v ľudskom tele alebo koľko by sme jej mali vypiť 

na deň. 
 

Výstup na Čiernu horu 
Na deň detí sme sa zo školy vybrali turistickou trasou na 

Čiernu horu. Cestou hore sme sa párkrát stratili, ale 

všetko dobre dopadlo, našli sme sa a všetci sme sa stretli 

na hore pri vyhliadkovej veži. Keď sme prišli, hneď 



 

všetci dostali občerstvenie: horalku, malinovku, 

špekáčiky a k tomu chlieb. Tak sme opekali, keď sme sa 

nasýtili, obzreli sme si vyhliadkovú vežu. Neskôr sa 

konalo preťahovanie lanom, kde súťažili všetky triedy. 

Potom nasledovala súťaž, v ktorej dostali 

príležitosť päťčlenné družstvá každej triedy, boli to hry, 

ako hod granátom, zloženie školského motta, 

rozpoznanie listov stromov 

a kostolov v blízkych 

dedinách a pod. Po súťaží 

sa varil guľáš, ktorý 

všetkým veľmi chutil. To 

už bol signál, že sa  máme 

chystať na spiatočnú cestu 

domov. Naspäť do školy 

sme išli turistickým 

chodníkom, vedúcim na 

Makovicu. Spod tejto slávnej hory sme zišli po poľnej 

ceste do Cerniny a odtiaľ každý šiel domov.  

Deň zeme 

24. apríla sme sa pri príležitosti Dňa zeme rozhodli 

urobiť niečo, čo pomôže nášmu prostrediu. Pomocou 

učiteliek sme sa rozdelili do skupín, ktoré sa rozišli do 

jednotlivých časti obce Cernina, aby zbavili prírodu toho, 

čo tam nepatrí. Zbierali sme odpadky, fľaše, sklo, papiere 

a častokrát i kusy oblečenia. Sme radi, že aj my sme tak 

pomohli životnému prostrediu a teda aj sebe. 



 

 

 
Rodina je ako plást medu,                                 
z ktorého steká láska. 
Je nežná, plachá, trpezlivá, 
niekedy aj trpko bolestivá, 
no prinášajúca do môjho srdca nehu. 
 
Tá láska dvíha ma do výšav 
a dáva mi silu vzlietnuť. 
Bez nej som ako vtáča bez dozoru, 
zranená, slabá, plná vzdoru, 
opustená hľadím do diaľav. 
 
Možno je až priveľká moja láska detská, 
svoje srdce jej však otváram dokorán 
a ona potom stúpa k nebu, 
aby Ti vravela:  Bože! Počuješ? 
Skrze lásku som uzdravená z mojich rán. 
 
Rodina je Tvojím darom Pane, 
veď na tejto zemi nie som sama. 
Stráž mi ju Bože môj neustále  
a ja Tvoje vďačné ľudské mláďa Ti ďakujem, 
že mi dávaš svoje požehnanie. 
 

                                       Petra Kuzmiaková    



 

 
 
Niekto chce byť veľký človek 
Niekto zlatom vystlať zem      
Niekto vynájsť večný liek 
Niekto keby zostať tu navždy smel 
 
Každý hľadá svoje šťastie 
Nádeje, tiene vlastných snov. 
V niekoho srdci šťastie rastie  
Mne však stačí to, že som. 
 
Hľadám šťastie v niečom veľkom 
V sláve šťastí iných ľudí 
Mali by sme však vedieť žiť 
Nie zajtra, ale dnes.  
 
Každú chvíľu si vedieť ceniť, 
Odpustiť a mať stále rád,  
K lepšiemu sa stále meniť, 
Len tak šťastnými môžeme sa stať. 
     
          Petra  Kuzmiaková               

                                  



 

Pokazený robot 

Starý pán Adis bol vlastne čudák. Deti z ulice ho vždy 

okrikovali a volali ho starý pomätenec. Ale nebola to celkom 

pravda.  

Zo svojho domu vychádzal veľmi málo a ak aj vyšiel 

nadýchať sa vzduchu tak len večer. Bol čudák a aj tak vyzeral. 

Jeho sivé vlasy boli dlhé, neupravené a večne strapaté. 

Nehovoriac o jeho dlhej a zafúľanej brade. Na konci nosa nosil 

staré okuliare, ktoré nosil len zo zvyku. Mal také zvláštne 

pruhované nohavice a obrovskú zelenú košeľu. Stále nad 

niečím hútal a niečo si hmkal. V dome mal vraj aj malé 

laboratórium a dielňu s rôznymi nástrojmi. Bol to taký 

zvláštny tvor, ale nikomu neublížil. Deti sa ho trošku báli, ale 

vzbudzoval v nich aj zvedavosť. 

 Jedného dňa sa rozchýrilo, že pán Adis zhotovil 

umelého človeka. Akéhosi robota. Bol z plechu a bol celý 

modrý, len oči mu svietili na červeno. Mal to byť jeho 

pomocník. 

 Aj tak bolo. Robot poslúchal svojho pána na slovo. Bol 

jeho spoločníkom a pomáhal mu aj pri ďalších vynálezoch. 

Predsa len pán Adis bol už starý a nevládal už. Robot robil 

všetku ťažkú prácu za svojho pána. Bolo by tomu možno ešte 

ďalších veľa rokov, ale pán Adis zrazu ochorel. Bol čoraz slabší 

a už ani nevychádzal z domu. Robot sa síce o svojho pána 

staral, ale aj on potreboval údržbu. Jedného dňa sa pokazilo 

akési koliesko a robot začal robiť všetko naopak. Svojmu 

pánovi už nepomáhal, ale všetko rozbíjal, ničil, naháňal deti 

a ubližoval zvieratkám, ktoré sa stali jeho najväčšími 



 

nepriateľmi. S veľkým žiaľom sa musel starý pán so svojim 

dielom rozlúčiť. Pozbieral všetky svoje sily a milého 

pomocníka rozobral do najmenšej súčiastky.  

Zrazu zostal starý pán sám. Už nikdy viac nerobil žiadne 

vynálezy a už sa ani nezatváral vo svojej dielni. Čoraz častejšie 

ho však bolo vídať vonku v jeho záhrade, kde pestoval rôzne 

zvláštne rastliny. Určite mal v hlave znova nejaké nápady, ale 

už nikdy neboli také veľkolepé a zaujímavé ako bol jeho robot.     

                                       Petra Kuzmiaková    

  

Hrozno je víno v tabletkách. 

Ihla je nástroj, ktorým sa presviedčame o našom krvnom 

obehu. 

Mikrobus je mikrób, ktorý si urobil šoferák. 

Nôž je zaujímavý predmet, ktorý nemá nôžku, ale rúčku 

Reuma je choroba, ktorá sa používa na predpovedanie 

počasia. 

Páv je rozkvitnutá sliepka. 

Osa je včela, ktorá to nevydržala a zdivela. 

Chrbtica je kosť, na ktorej na jednom konci sedí hlava a na 

druhom človek. 



 

 

 

 

 

 

 

Moja rodina 
 
Moja milá mamička, 
veď sa volá Ľubička, 

v hnedých očkách iskrička, 

dobrá, drahá mamička. 

 

Otecka ja rada mám,  

za nič si ho ja nedám, 

futbal hrať ma naučí, 

rozkazmi ma nemučí. 

 

Mám aj milú babičku, 

úsmev má vždy na líčku, 

rozprávky mi rozpráva, 

dobré jedlá vyvára. 

 

Dedko, ten je kamarát,  

do lesa ma berie rád, 

pozná dobre horičku, 

vždy nájdeme studničku. 

                Michaela Potičná 

 

 

 

 

       Leto 

Leto je plné sladkých 
hviezd 
a radostných listov 
v povetrí 
Studený citrón zíva dnes 
na horčicové slnko, ktoré 
pláva 
v bazéne plnom 
sladkých mliečnych ciest               
 
Raňajky budú v tráve len 
so spokojnou knihou idem 
v diaľ 
Banánová bábovka, slaný 
syr 
 to dnes  bude veselo ako 
nikdy doposiaľ.  
                                                        
P. Kuzmiaková  
 
 

 

              



 

Dvaja priatelia 

Tobiáš a Matyáš boli dvaja trpaslíci, ktorí žili v lese a boli najlepšími 

kamarátmi. Ich kamarátstvo by nikdy nič nezničilo. Až raz do lesa prišli tri 

sestry -  Závisť, Chamtivosť a Lakomosť. Prechádzali sa po lese, keď 

Lakomá sestra zbadala Tobiáša a rýchlo skríkla: “Je môj, len a len môj.“ 

Chamtivá sestra ho však chcela tiež a začala kričať: „Aj ja ho chcem.“ 

Závistlivá sestra, samozrejme, závidela svojim sestrám a chcela to isté, čo 

ony: „Aj ja chcem Tobiáša!“ kričala tak nahlas, že až  zvieratká zo 

susedného lesa sa pýtali, kto je ten Tobiáš. Keďže sestry boli tvrdohlavé, 

chudák Tobiáš uviazol v ich moci. Hneď si zmyslel, že už nebude len 

takým obyčajným trpaslíkom, ale že chce byť celý diamantový.  

Neďaleko v lese bývala víla, ktorá vedela čarovať. Tobiáš sa rozhodol, 

že pôjde za ňou, aby mu pomohla. Víla ho privítala, ale čudovala sa, že 

prišiel len sám bez svojho kamaráta. A Tobiáš hneď vyriekol svoje 

prianie: „ Chcem celý žiariť ako diamant.“ Víla mu však pripomenula, že 

každému vyplní len jedno prianie. Ale Tobiáš nedbal. Víla položila ruku na 

jeho hlávku a z Tobiáša bol ten najkrajší diamant. Tobiáš bol celý 

okúzlený svojím vzhľadom. Bez toho, aby sa víle  poďakoval, zmizol za 

kopcom. Pretŕčal sa pred každým a chválil sám seba. No jeho radosť 

netrvala dlho. Diamant odrážal svetelné lúče tak silno, že oslepoval 

všetkých naokolo, ale aj samého Tobiáša až tak, že narážal do každého 

stromu a stále padal.  

V slzách ho našiel jeho verný kamarát Matyáš. Neváhal a hneď na 

rukách odniesol svojho priateľa k víle. Keď ju uvidel, položil svojho 

priateľa pred ňu a tíško prosil:“ Prosím Ťa, víla, splň mi moje želanie.“ 

„Chcem, aby môj priateľ bol presne taký, ako pred vyslovením priania.“ 

Víla Matyášovu prosbu splnila a Tobiáš bol opäť takým trpaslíkom, akým 

sa narodil. Ich veľké priateľstvo spôsobilo, že sa Tobiáš vyslobodil z moci 

Závisti, Lakomosti a Chamtivosti  a so svojím priateľom zažil ešte mnoho 

prekrásnych a nezabudnuteľných chvíľ. 

 



 

Dubajská veža - Burdž Chalífa Má výšku 828 

metrov, je to najvyššia stavba na svete, 

stála 1,5 miliardy amerických dolárov, má 

200 poschodí, výstavba trvala 1235 dní, 

nachádzajú sa v nej reštaurácie, 

kancelárie, luxusné apartmány, 

v hotelovej časti je dokonca aj bazén.  

World Trade Center - dvojičky - 

staré stavby mali výšku 415 a 417 metrov, 

pracovalo tam takmer 50 000 pracovníkov. 

Teroristi na ne zaútočili 11. septembra 2001 

prostredníctvom unesených lietadiel. Pri útoku 

boli obidve budovy úplne zničené a zahynulo tu 

viac ako 3 000 ľudí. 

Dvojičky má nahradiť 6 nových výškových budov, 

vybudovaná je zatiaľ iba jedna z nich. Vo 

výstavbe je aj pamätník, vyjadrujúci úctu 

zosnulým.  

 



 

Petronas towers - nachádza 

sa v Kuala Lumpur, hlavnom 

meste Malajzie, medzi rokmi 

1998 a 2003 to boli najvyššie 

stavby na svete, keď ich 

prekonal 17. októbra 2003 

Taipei 101 na Taiwane. Dnes je 

piatou najvyššou budovou na 

svete. Tieto veže majú výšku 

452 metrov. Veže s 88 

poschodiami železobetónu a 

krytom z ocele a skla sa stali 

symbolom Kuala Lumpur a Malajzie. 

Pentagón - päťuholníková 

stavba slúžiaca ako sídlo ministerstva obrany USA 11. 

septembra 2001, presne 60 rokov 

potom, čo budovu začali stavať, 

unesené lietadlo linky American 

Airlines Flight 77 narazilo do 

západnej strany Pentagonu 

a zabilo 189 ľudí. Pentagon 

je považovaný za symbol 

amerického vojenstva, takže 

sa slovo často používa nie v 

pôvodnom význame, ale ako 

označenie pre ministerstvo 

(„Pentagon rozhodol…“, „Pentagon 

vyhlásil…“). Je to najväčšia stavba sveta (2. je 

budova Bukureštského parlamentu).                    Peter Palidrab 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Stavba
http://sk.wikipedia.org/wiki/11._septembra
http://sk.wikipedia.org/wiki/11._septembra
http://sk.wikipedia.org/wiki/2001
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=American_Airlines_Flight_77&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=American_Airlines_Flight_77&action=edit&redlink=1


 

 

 

Osemsmerovka   

Rozprávky sa hemžia všakovakými postavami, 

ktoré často skrížia cestu dobrému princovi či princeznej. 

Nájdete 10 takýchto rozprávkových  bytostí ? Hľadajte vo 

všetkých ôsmich smeroch. 
 

 

P A R I V M A K I L E K E T 

I S L A O L Ú P E Ž N Í K R 

A K T O D R E F M P Š K J E 

D A K Í N  Ž A Ň K O N R E Č 

I R S B Í J Š F A H E O M R 

M U E Y K O F T K F J C B K 

U B E Č L J E Ž I B A B A A 

Ž  M N Á Í Z T C Ď R W N I R 

Í U O B O S O R Á K O A C D 

K R E L F L T R P A S L Í K 

  

Krava 

Na obrázku je krava s týmito časťami: hlava, telo, rohy, 

nohy, chvost. Krava sa pozerá vľavo. Preložte práve dve 

zápalky tak, aby sa dívala vpravo. 

 

 



 

Sudoku 

 1  4 2 8  7  

         

  2 5 9 3 1   

5        1 

 4 1 8  9 2 5  

6        9 

  8 9 1 5 3   

         

 9  2 4 7  8  

 

Hry so zápalkami 

Z 11 zápaliek je zostavená nasledujúca rovnica:  

X + V = IV  

Preložte jednu zápalku tak, aby platila rovnica ( 2 riešenia). 



 

 

 

 

- Dunčo mi obhrýzol topánky,- sťažuje sa Braňo. 

- Musíme ho za to potrestať, - hovorí mama. 

- Už som to urobil, vypil som mu mlieko z misky. 

 
                        *** 

 

Anča pribehne s krikom na políciu: 

- Pán policajt, okradli ma! 

- A čo vám ukradli? 

- Kabelku.  

- A čo ste v nej mali? 

- Šesť peňaženiek plných peňazí. 

 
                        *** 

 

Jožko vojde do lekárne a pýta sa: 
- Máte, prosím, niečo proti bolesti? 

- A čo ťa bolí, chlapče? 

- Zatiaľ nič, ale tato si pozerá moje vysvedčenie. 
 

                        *** 

Anička pije po prvýkrát kyslé mlieko, Sťažuje sa mamičke: -  

Mami, tá krava bola asi po záruke. 

 
                        *** 

Pribehne Miško domov a pýta sa:- Tato, čo je mozog? 

Daj mi teraz pokoj, ja mám v hlave úplne iné veci 

 


