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VLASTNÁ TVORBA

A NIEČO OD TÝCH, KTORÝCH MÚZA

NEFAULUJE, ALE IBA KOPE ... 
!!! SÚŤAŽE !!! SÚŤAŽE !!! SÚŤAŽE !!! SÚŤAŽE !!! SÚŤAŽE !!!

VYHODNOTENIE SUPERKVÍZU
Zo všetkých odpovedí, ktoré ste vhodili do schránky, sme vylosovali troch z vás. Víťazi od nás 

dostanú vecné ceny. Všetkým ďakujeme za účasť a víťazom srdečne blahoželáme. Správne 

odpovede boli: Prvým študent-chlapec maturoval na škole v roku 1991. Na poste riaditeľa 

školy boli počas jej histórie dve ženy. Autorom loga našej školy bol Kamil Leštach.

VÍŤAZI SÚŤAŽE
1.cena - Daniela Orolínová 2.A - dva lístky do kina

2.cena - Silvia Kolesárová 2.B - USB pa-kľúč

3. cena - Veronika Polovková 1.B - sladké pokušenie

VYHODNOTENIE SUPERKVÍZU
!!! SÚŤAŽE !!! SÚŤAŽE !!! SÚŤAŽE !!! SÚŤAŽE !!! SÚŤAŽE !!!

PREČO?

Prečo ľudi
a vždy p

rví peklu uveria?

Prečo namiesto obja
tia si pen

iaz preve
ria?

Prečo potu
chy nemajú, kde srdcia

 im pramenia?

Prečo boja
 sa bosí p

o tráve chodiť?

Prečo od n
udy nevedia čo robi

ť?

Prečo im zostáva len v hlbinách snoriť?

Prečo je na svete to
ľko smútku?

Prečo ľah
šie sa pla

če ako smeje?

Prečo nik im do duše spá
su  nevleje?

Prečo svet
 bez vízie

  upadá 
do prachu?

.....   ul
ice tmavé sú p

lné strachu
?

.....   det
ský plač u

ž nemá kto utíšiť?

.....   tv
áričku neistú nevie nik potešiť?

Prečo matka sa vzdá
 svojho a

njela?

Kto jej po
tom bude strá

žiť kroky?

Kto jej sp
očíta pre

bdené roky?

Prečo pýt
a sa  „ p

 r e č o?
“

Prečo sa z
riekla svojej

 modlitby rannej?

Prečo tera
z hanbí sa zrk

adla?

Prečo rado
sť a pýc

ha všetk
a jej opa

dla?

No keď posledn
ý krát oči z

avrela,

Na duši hr
ejivé tep

lo cítila.

Bo ten anjel maličký, hoc o
na sa ho z

riekla,

on opačne vykonal.

         
         

  Ľúbiť ju z 
hora nikdy neprestal.

Ešte šepoto
m slabým začul p

osledné 
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Ľ U T U J E M

. . . . . 

ANONYM


