
 Zo života školy Fonendoskop 16 

 
A prekvepko na záver??????????????????? 

Úlohy sú splnené, no tým sa to predsa nemôže skončiť. Cechovačka bez záverečnej bodky? To by nám 
tretiaci nemohli urobiť. Po namáhavých úlohách prváci istotne vyhladli, no tretiaci mysleli aj na to 
a pripravili im pestrofarebné koláčiky. Majsterka pekárka Janka Slávkovská z 3.B sa obetovala a len 
preto, aby prváci neskončili o hlade pre nich vypekala až do 1.30 rána a stálo to naozaj za to. Koláčiky 
plnené cesnakom, horčicou, či čiernym mletým korením boli ozaj unikátne. Prváčikovia ešte obsiahli 
červený rúž po celom ksichte, lak na nechty a pár kvapiek vody do tváre. Nakoniec ešte zložili sľub, 
ktorý museli poznačiť vlastnými odtlačkami prstov. 

 AAA ešte čerešnička na torte: Slávnostná 
prísaha triednych profesoriek v znení: 
„Ja profesorka tejto nepodarenej školy sľubujem, že 
každý deň aspoň raz budem milá, aspoň dvakrát denne 
sa pozdravím tretiakom, minimálne tri hodiny do 
týždňa budem doma oddychovať a najmenej štyrikrát 
budem brať do úvahy ospravedlnenia, zároveň však 
prisahám, že päťkrát denne sa budem modliť za 
študentov SZŠ, šesťkrát do týždňa venujem svoj obed 
tretiakom a sedem dní v týždni dovolím odpisovať na 
písomke. Napokon slávnostne prehlasujem, že osemkrát 
za deň pripomeniem prvákom akí boli terajší tretiaci 
úžasní a šikovní, deväťkrát denne odložím písomku 

o štyri roky a ešte desaťkrát mesačne pozvem tretiakov na poldeci a cigaretku, aby som im vybila 
bludy, ktoré im v škole do lebky tlačíme. TAK PRISAHÁM!!! 

3.ZA.A/B 
moji nadradení 

Anketa s prvákmi 
 
Prečo ste si vybrali práve SZŠ Poprad? 
1.A: Radi pracujeme s ľuďmi 
1.B: Chceme sa starať o ľudí a sme tu 
aj preto, lebo sú tu veľmi pekní učitelia. 
Čo sa vám na škole najviac páči? 
1.A: Zariadenie školy a teta Zdenka. 
1.B : Sú k nám veľmi milí starší žiaci.  
(konečne to niekto ocenil ☺ - pozn. redakcie) 
Ako ste spokojní s rozvrhom? 
1.A: Yes 
1.B: Na ....! 
Ktorí predmet máte najradšej? 
1.A: ZOA cv. 
1.B: Ch, F, ANF, TV, SJL, NJ, D. 
 
Rozhovory s jednotlivcami: 
1.A - Patrik Skřehot, 1.B - Majka Halčinová 

R.: Čo ti napadlo prvé, keď si prišiel na pôdu 
tejto školy? 

P: Moja budúca práca. 
M: Že to bude dobrá škola. 

R: Aký ste kolektív 
P: Veľmi dobrý. 
M: Fajn, super. 

R: Ako bolo na cechovačke? 
P: Vynikajúco. 

M: Dá sa, ale bola pomerne mierna. 
R: Ktorého profesora/profesorku máš 

najradšej? 
P: Škodyovú 

M: Takáčovú a Čopíka 
R: Čo hovoríš na opačné pohlavie vo svojej 

triede??? 
P: Mohlo byť aj lepšie. 

M: „Dobré“.

Prvákom želáme veľa elánu do učenia a prajeme im veľa úspechov!!! 

 - Selvečka a Nikola - 


