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Keď sa 21. novembra                  

na chodbe 1. stupňa zrazu objavili rôzne 

pozdravy ako „Dobrý deň! Dobré ráno! Ahoj! Čau! Maj sa! 

Dobrú noc!, všetci žiaci hneď boli zvedaví, prečo je tomu tak. Svetový deň pozdravov sa oslavuje 

od roku 1973. Tento deň vznikol ako reakcia na vojnu medzi Izraelom a Egyptom a 

poukazuje na význam osobnej komunikácie                          

pre zachovanie mieru, ktorý je dôležitý v rámci domova, komunity, 

národa a na celom svete. Tento odkaz si pripomíname aj my každý rok a dúfame, že 

pozdrav je každodennou súčasťou života v škole, a nie len vtedy, keď oslavuje svoj svetový deň.   

 

 

Aj v tomto roku sa žiaci                          

1.-2.ročníka zlepšili v korčuľovaní 

na výcviku, ktorý sme zvládli           

28.11 – 2.12 na zimnom štadióne. Prvé dni boli plné 

pádov, niektorí sme si museli pomáhať pomôckami,        

ale v závere týždňa sa všetkým 

deťom podarilo s ľadom 

skamarátiť. Možno z niektorých 

z nás  vyrastú noví hokejisti,                      

či krasokorčuliari. Dôležité je naše 

zistenie,  že korčuľovať je super.   

 

 

Pekný 

deň! 

Dovidenia! 
Majte 

sa! 

Ahojte! 



 

 

 

Dňa 25.11. navštívili žiaci 

IV. A triedy expozíciu                          

v Matejovom dome. Dnes už rytiera na koni v meste nestretneme, ale v Matejovom dome 

žiaci zistili, ako sa žilo skutočným rytierom v období „temna“.                                                                                                                  

Všetci žiaci museli splniť rôzne úlohy, aby ich kráľovná mohla pasovať do rytierskeho stavu. 

Spoznávanie histórie hravou a interaktívnou formou bolo pre žiakov veľmi zábavné. 

Matejov dom je 

stredovekým 

„činžiakom“, 

postaveným v roku 1479, s úctyhodnými piatimi poschodiami. V čase jeho dokončenia to bola 

najvyššia stavba v Uhorsku.   

Podľa legendy Banskú Bystricu veľmi rád navštevoval kráľ Matej Krovín. Mesto mu 

učarovalo svojou atmosférou a nádhernou prírodou. Nechal si teda vystavať dom, v ktorom 

počas svojich návštev Banskej Bystrice, prebýval. Legenda však nie je pravdivá a hoci dom 

nesie meno kráľa, Matej Korvín v ňom nikdy nebýval. 

Dom sa využíval na rôzne účely. Istý čas bol napríklad skladom pušného prachu 

a zbraní, bol tu tiež ručný mlyn a sklad obilia a istý čas slúžil aj ako miesto na uschovávanie 

cenností obyvateľov mesta. Na najvyššom poschodí boli uložené kanóny. V roku 1761 ani 

Matejov dom neobišiel jeden z najničivejších požiarov v meste, ktorý dom veľmi poškodil. 

Dnes je  v  Matejovom dome inštalovaná stála expozícia „História mesta Banská 

Bystrica“, ktorá predstavuje 2863 zbierkových predmetov zo zbierok Stredoslovenského múzea.  
 



 

 

 

 

Koncom novembra sme boli 

všetci štvrtáci na prírodovednej 

exkurzii v Planetáriu M. Hella 

v Žiari nad Hronom. Aj keď nám 

počasie celkom neprialo a nemohli 

sme naživo pozorovať oblohu 

hvezdárskym ďalekohľadom, aj 

napriek tomu sme si obohatili 

vedomosti o veľa nových informácií 

o vesmíre, našej galaxii, planétach 

a hviezdach.  

Úplne naj zážitok sme mali vo hviezdnej sále, 

v ktorej  nám nad hlavami obiehali všetky planéty aj 

s ich mesiacmi, chvíľami 

sme mali pocit, že na nás 

padajú meteority 

a kométy.  

Určite by sme sa 

tam chceli ešte raz vrátiť.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sme veľmi radi, že naše pozvanie do 

školy prijal šikovný pán majster Marek 

Novotňák. Ako hovorí on: „Každá vec, čo kedy 

z hliny vyrobil, bol nový pokus, nové hľadanie, 

objavovanie“... a tak žiaci 2.A, 2.B, 4.A a 4.C na 

hodinách pracovného vyučovania pod jeho 

vedením skúšali, hľadali a objavovali vlastnosti 

hliny. Práca s hlinou všetkých veľmi bavila. 

Pripomínať im to bude , 

ktorého si s jeho pomocou vyrobili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Projekt "Koľko lásky sa zmestí do krabice   

od topánok" spája generácie ľudí po celom 

Slovensku a stal sa milou vianočnou tradíciou 

aj na našej škole. Cieľom je 

potešiť  neznámeho seniora žijúceho                  

v zariadení pre seniorov, prípadne osamelo 

vo vlastnej domácnosti. Samota, odlúčenie 

od rodín či stereotypné dni sú každodennou 

realitou seniorov v domovoch dôchodcov. Nie každý z nich má možnosť tráviť vianočné 

sviatky v kruhu tých najbližších. A práve „krabica od topánok” naplnená maličkosťami im 

môže vyčariť úsmev na tvári a priniesť radosť do osamelých dní. Detičky spolu s rodičmi                          

s láskou naplnili krabice od topánok darčekmi pre babičky a deduškov. Starčekov určite potešia 

sladkosti, čajíky, kávička, sprchové mydlá, krížovky, teplé ponožky či rukavice, vianočné 

dekorácie, vianočné pozdravy.... A čo je najdôležitejšie a najzmysluplnejšie, spolu s nimi vložili žiaci 

do krabičiek aj kúsok svojho srdiečka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dominik Jariabka 2.A 

Páčilo sa mi, že sme mohli striekať vodu ako hasiči. Zapamätal som si, že deti 

bez dovolenia nemôžu chytať zapaľovače a zápalky.        Adamko Drábik 2.A 

Zapamätal som si ich číslo 150. 

Páčilo sa mi, že som striekal vodu do 

výšky. Nevedel som, že hasiči môžu 

aj rozrezať autá pri dopravnej nehode. 

Šimonko Snopko 2.A 

Potešilo ma, že sme mohli ísť do 

hasičského auta. Zaujalo ma, že ich auto 

má dĺžku až 7 metrov. Nevedela som, že 

hasiči dvíhajú auto pri nehode pomocou 

klieští. Zistila som, že hasiči majú aj 

dýchací prístroj. Páčilo sa mi, že nám 

dovolili púšťať vodu z hadice, a že nám 

rozprávali zaujímavé veci. 

Karolínka Pokošová 2.A 

 

Nevedela som, že nemáme zapaľovať seno, 

lebo ľahko vznikne požiar. Zapamätala 

som si, že hasiči zachraňujú ľudí, a že majú 

veľkú, dlhú hadicu a hasia ňou oheň.  

Alžbetka Dobisová 2.A 

 

Zistil som, že 

hasiči zachraňujú 

životy. Sebastián 

Kosec 2.A 
 

Na školský dvor k nám zavítalo naozajstné hasičské auto. 

O práci hasičov sme sa dozvedeli veľa zaujímavých informácií. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.C 



 

       Dňa 9.12. boli žiaci 3.A, 3.B a 3.C 

v Bábkovom divadle na Rázcestí                         

na predstavení Veľká cesta. Bol to 

príbeh o pĺšikovi a rosničke, ktorí sa 

vydali do sveta. Zvieratká išli a išli až 

naďabili na jazierko. Žabka doň 

skočila a zavolala na pĺšika, nech sa 

ide okúpať tiež. „Ale ja neviem 

plávať,“ posmutnel pĺšik. Zrazu, kde sa vzala, tu sa vzala – loďka.                                                      

„Hurá, hurá!“ potešili sa a už aj nasadli. Plavili sa hore - dole, ale čo to, blížila sa búrka, vlny 

šľahali, blesky bili a hromy hrmeli. Žabka zachránila pĺšika, keď vypadol z loďky. Inokedy 

zasa pĺšik zachráni žabku pred bocianom, ktorému neskôr pomohli a skamarátili sa. 

         Predstavenie nám ukázalo, že priateľstvo je najdôležitejšie.   

 

           

Každý rok 6.decembra si vo všetkých triedach na 1. stupni  

pripomíname sviatok svätého Mikuláša.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.. 

 

 

Sofia Mozoľová 3.A 

Mikulášske hry, 

pesničky 

o Mikulášovi a pre 

Mikuláša, 

zábavné pracovné 

listy,  

a samozrejme 

nechýbali 

sladučké  

mikulášske 

prekvapenia  

pre šikovných 

žiačikov. 

Taký bol  

Deň svätého 

Mikuláša. 

 



   

 

Magický čas Vianoc sa blíži a my chceme 

radosť z neho preniesť na našich blízkych, kamarátov 

a spolužiakov. Preto sme sa rozhodli naše 

predvianočné posedenie poňať trochu inak. My, žiaci 

z II. B triedy sme 

si spolu s rodičmi 

na vianočné 

posedenie nachystali a priniesli 

fajné koláčiky, muffiny, 

medovníčky a iné sladké 

a slané dobroty, na ktorých sme 

si spoločne pochutnali. 

Vyučovanie prebiehalo hravou formou. Nakreslili sme si 

vianočné obrázky, zaspievali nielen tradičné vianočné koledy, ale aj 

moderné vianočné piesne a vymysleli sme vianočné hádanky.   

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

   

 

 

 Po 2. vyučovacej hodine sme sa vybrali na zimný štadión na hokejový zápas 

povzbudzovať žiakov  9. ročníka. Za symbolické sumy sme si zakúpili hokejové puky. Výťažok 

poputoval na dobrú vec a my sme sa tešili, že sme mohli prispieť malým príspevkom.  

Už teraz sa veľmi tešíme o rok, na vianočné posedenie a hokejový turnaj. 

Lesklý obal sladkosť zdobí, 

na stromčeku šuchot robí. 

Zboka nabok sa tam kýva, 

plno bruško po nej býva. 

Čo je to ? 

 

V kúte izby žiari, bliká, 

poháňa ho elektrika. 

Tíško čaká na darčeky, 

nech poteší dobré deti. 

Čo je to? 

 (Žiaci II.B triedy) 

 

Celý byt ňou rozvoniava 

a nie je to ranná káva. 

Na Vianoce vždy sa varí, 

budeme z nej všetci zdraví. 

Čo je to? 

 



 

 

 

Zábradlie schodiska na 1.poschodí budú celý školský rok zdobiť takéto krásne 

výrobky šikovných „prvostupniarov“ a ich rodičov. Tento rok je výstavka na tému                         

„Moja aktovka“. 

Nájdeme tu pestrofarebné aktovky vyrobené prevažne z papiera, kartónu a textilu,                     

ale aj upletené z vlny či zmajstrované z dreva. Niektoré dokonca v sebe ukrývajú aj 

nevyhnutné školské potreby, ktoré v správnej aktovke nesmú chýbať. 

Veľké poďakovanie patrí všetkým šikovným  

majstrom – DEŤOM A ICH RODIČOM. 

 



 

 

 

Aj keď sa zima neprejavila v plnej kráse zasneženými kopcami 

a ligotajúcimi cencúľmi, vtáčiky sa určite potešili semienkam, ktoré im 

každoročne doprajú naši školáci.                

 Prikrmovanie vtáctva počas zimy patrí medzi aktivity mladších žiakov, ktorí sa tešia 

z toho, že vlastnoručne vyrobené vtáčie búdky so semienkami pomáhajú ľahšie prežiť chladné 

zimné obdobie vtáctvu, ktoré poletuje v okolí našej školy.   

 

 

A takto pracujeme s Hejného metódou:  rozvíjame priestorovú predstavivosť pri 

stavbách z kociek, učíme sa zakresľovať ich plány. Geometrické tvary spoznávame na 

geodoskách , ktoré podporujú predstavivosť a jemnú motoriku.  

 

 

 

 

Matematika nás  

veľmi baví. 



 

 

 

 

 

26.1.2023 sa stretli  víťazi triednych kôl súťaže Hviezdoslavov Kubín, aby 

prezentovali svoje schopnosti pred porotou a žiakmi z iných tried. Triedne kolá                                            

recitačnej súťaže v prednese poézie a prózy prebiehali počas januára vo všetkých 

triedach     2. – 4. ročníka. Po dvojročnej prestávke to bola pre mnohých žiakov prvá 

skúsenosť s umeleckým prednesom. Všetci súťažiaci sa snažili zaujať a vyniknúť čo najviac. 

Pre porotu nebolo vôbec ľahké, vybrať spomedzi 37 súťažiacich víťazov, nakoľko  mnohí 

recitátori boli naozaj skvelí. Víťazi oboch kategórií budú našu školu reprezentovať 

v okresnom kole.  

Všetkým gratulujeme a prajeme veľa úspechov. 

 

               

 

        1. miesto: Nellie Vavríková 2.A  

        2. miesto: Dárius Dendis 4.A  

        3. miesto: Sára Hirková 3.B 

 

 

 

 

 

    

1. miesto: Nina Szakácsová 4. B 

   2. miesto: Šimon Snopko 2.A 

   3. miesto: Tamara Dendisová  2.A 

 

PRÓZA 

POÉZIA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V novom roku sme si všetci zmerali sily. Naši klubáci 

súťažili v troch zábavných športových disciplínach.  

Prvá disciplína bola hod loptičkou do kruhu. Druhá disciplína - hokejkou trafiť 

loptičku do bránky. Každý mal tri pokusy. V tretej disciplíne museli deti prejsť cez prekážky 

na chodúľoch. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

   

 

   

 

 

 

 

   

   

 

 

Myška, ježko, zajko milý tancovali veselo, 

podišiel k nim vĺčik sivý, čosi sa mu zachcelo... 

Nie však mäsko, žiadne bitky, dobrú on mal náladu, 

okúsiť chcel pre zážitky atmosféru parádnu. 

Zvieratká sa zabávali, každý z nich sa schuti smial, 

kým nevyšiel mesiac malý,  trval skvelý karneval. 

 



 

 

 

 

 

 

 

   S radosťou a láskou sme si v ŠKD vyrobili takéto krásne „Valentínky“ 

pre našich najbližších. 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valentín je sviatok krásny, 

uži si ho v láske, šťastí. 

Žiadne slzy, lásky veľa, 

to zo srdca len ti želám. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

Zapadol kraj bielym snehom, 

spúšťame sa dolu brehom. 

Hurá, s vetrom o preteky, 

mihajú sa čierne smreky. 

Zamihá sa v očiach svet, 

to je cesta, to je let! 

                              

Takto sa naši 

klubáci tešili 

zo snehovej 

nádielky 

a vyskúšali si 

preteky na 

klzákoch. 

 



Zimná ikebana 

Príroda sa síce neodela celá do zimného šatu, ale všade cítiť blížiace sa 

vianočné sviatky. Dňa 14.12. sa v školskej jedálni uskutočnilo školské kolo vianočnej ikebany. 

Žiaci opäť prekvapili zaujímavými a netradičnými dielkami. Súťažili v dvoch kategóriách. 

V kategórii 4.-6. sa podarilo vytvoriť najkrajšiu ikebanu 4.C triede a medzi staršími zvíťazila 

7.B trieda. Práce sme mohli všetci obdivovať vo vestibule školy. 

 

 

 

Okresné kolo v zimnom aranžovaní 
15.12.2022 sa v Robotníckom dome 

uskutočnilo Okresné kolo v zimnom 

aranžovaní. Témy boli netradičné- Biela krása a 

Od Adventu do Vianoc. Na prácu šikovných 

žiakov sa prišla pozrieť aj TV Hronka, ktorá aj 

s Kristínkou natočila krátky rozhovor, nakoľko jej 

práca zaujala aj  redaktorov. Vo vyrovnanej 

konkurencii  banskobystrických škôl a okolia sa 

naša žiačka Kristína Tryznová stala absolútnou 

víťazkou. 

 

 

                       Benefičný zápas 2022 
 

Dňa 22.12. sa na zimnom štadióne uskutočnil tradičný 

hokejový zápas deviatakov proti tímu trénerov. Žiaci si mohli zakúpiť 

puky, ktorými potom súťažili o zaujímavé ceny. Výťažok z predaja 

bol venovaný detskému domovu Svetluška. 
 



Olympiáda v anglickom jazyku 
Dňa 24. novembra 2022 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku, na 

ktorom sa zúčastnilo 89 žiakov, z toho 39 v kategórii 1A, 49 v kategórii 1B a 1 v kategórii 

1C. 

Súťažiaci sa už tradične popasovali s anglickou gramatikou 

a slovnou zásobou, ako aj textami na čítanie a počúvanie. Tí 

najlepší postúpili do ústneho kola, kde predviedli svoje jazykové 

zručnosti v rozhovore a práci s obrázkom. 

Výsledky: 

Kategória 1A: 

1. miesto – Halmanová Alexandra (6.D) 

2. miesto  - Benčová Lujza (7.D) 

3. miesto – Šípka Matej (7.C) 

Kategória 1B: 

1. miesto – Kováč Boris (9.D) 

2. miesto – Slobodová Linda (9.D) 

3. miesto – Vozár Timotej (8.B) 

Kategória 1C:  Petrovič Branko (7.A) 

  

Všetkým zúčastneným gratulujeme a víťazom veľa šťastia v ďalšom kole. Well done, kids ! 

And good luck at the next level 

Za organizačný tím p. uč. Elena Beňová Ambrušová a vyučujúce anglického jazyka 

 
 

 „Jeden jazyk vás nasmeruje na vašu životnú cestu. Dva jazyky vám na tejto ceste otvoria 

všetky dvere “      Frank Smith 

Dňa 15. 2. 20203 sa na našej škole konala 

olympiáda v ruskom jazyku. 

Odposluch, čítanie s porozumením, kulturológiu, 

opis obrázka a voľnú tému, najlepšia zvládla Ela 

Richterová z 9. D Na druhom mieste sa umiestnila 

Linda Slobodová z 9. D a tretia skončila Hanka  

 

 

Kršačková z 9. D. Dievčatám 

gratulujeme a všetkým súťažiacim 

prajeme veľa radosti a úspechov pri učení 

sa cudzieho jazyka. 
 

 



Po nútenej dvojročnej covidovej prestávke 

sa konečne opäť stretli 27. januára 2023 

vo veľkom počte žiaci 2. stupňa na 

školskom kole Hviezdoslavovho Kubína 

a svojimi výkonmi v prednese poézie 

a prózy spestrili a osviežili bežný deň v škole. Zúčastnilo sa 83 recitátorov v 2 kategóriách.  

Bolo z čoho vyberať, lebo väčšina výkonov bola na kvalitnej úrovni a porota mala čo robiť, 

aby vybrali tých najlepších, ktorí reprezentovali 13. februára našu školu v okresnom kole 

na ZŠ Pieninská. K nim sa ešte pridali dvaja súťažiaci – postupujúci z minulého roka – 

Barbora Balážová a Juraj Dianiška. 

Keďže sa im darilo a podali presvedčivé výkony, všetci šiesti – Lea Saksová, Šarlota 

Konderová, Adam Lehocký a Klára Pajgertová, Juraj Dianiška a Barbora Balážová sa 

z „okresu“ prebojovali do ďalšieho postupového kola – regionálneho, ktoré sa bude 

konať 28. marca 2023 na ZŠ Moskovská.  

Budeme im držať palce pri ich výkonoch a ďakujeme im za doterajšiu reprezentáciu. 

              POÉZIA         PRÓZA 

          II. kategória                II. kategória 

1. miesto: Lea Saksová       1. miesto: Šarlota Konderová 

2. miesto: Jakub Lehocký      2. miesto: Lea Tomeková 

3. miesto: Katarína Schwarzová     3. miesto: Adam Hamran 

       Matej Valent                       Ján Pinka 

           III. kategória                III. kategória 

1. miesto: Adam Lehocký      1. miesto: Klára Pajgertová 

2. miesto: Adrián Veselovský      2. miesto: Klára Saksová 

3. miesto: Nella Zvarová       3. miesto: Linda Slobodová 

        Cena poroty za prednes vlastnej tvorby: Linda Sýkorová 

 

 

 



Projektové vyučovanie na 

hodine ANJ – 6. ročník – 

Ideálna dovolenková 

destinácia 
Vo februári sa žiaci šiesteho ročníka na 

hodinách anglického jazyka v rámci 

projektového vyučovania zahrali na agentov 

cestovnej kancelárie a zavítali nie len do 

„teplých krajín“, aby nám predstavili nimi 

vybrané najzaujímavejšie dovolenkové 

destinácie. Zábavnou formou si tak 

precvičili nie len anglický jazyk, ale aj tzv. 

„ soft skills“ ako sú kreativita, tímová práca, 

prispôsobivosť, empatia, komunikačné 

zručnosti a v neposlednom rade aj 

prezentačné zručnosti a vystupovanie. 

 

ŠKOLSKÉ KOLO SÚŤAŽE 

V RÉTORIKE 

Tvorivosť našich piatakov a šiestakov sa prejavila 

23.2., keď sa uskutočnila súťaž v rétorike. Žiaci 

po prečítaní určitej časti príbehu mali pútavo, 

vlastnými slovami a plynulo porozprávať vlastné 

ukončenie príbehu. Najlepšie súťaž zvládli Nina 

Tlučáková z 5.C, Alexandra Naňová z 5.B 

a Jakub Magna z 6.A. 

Detské práva 

V januári sa uskutočnilo školské kolo literárno- výtvarnej súťaže Detské práva očami 

detí. Súťaž prebehla medzi žiakmi 5. ročníka. Žiaci súťažili v tvorbe básní a výtvarnom 

vyjadrení detských práv. 

Literárna časť: 

1.miesto: L. Blahová, N. Domeniková 5.D 

2.miesto: T. Hogh, T. Zlevský 5.B 

3.miesto: A. Molnár, M. Kubiš 5.C 

Výtvarná časť: 

1.miesto: K. Kubušová 5.D 

2.miesto: N. Ilkaničová 5.B 

3.miesto: J. Čertík 5.A 

 

Detské práva 1.miesto 

 

Deti majú právo byť so svojou rodinou 

S tatinom a hlavne s maminou. 

Užívať si šťastné chvíle so sestrou a bratom 

Na víkend zas na koláčik k babke s dedkom. 

 

Deti majú právo na dostatok jedla a pitnej vody  

a spraviť si každú nedeľu veľké hody, 

polievočku, mäsko s ryžou, kopec zeleniny 

a pri stole stráviť spoločne a hodiny.  

 



Deti majú právo na zdravotnú starostlivosť, 

keď bolí bruško, zúbok alebo trápi iná bolesť, 

pán doktor aj sestrička usmejú sa trošička 

a vtedy sa upokojí detská dušička. 

 

Deti majú právo hrať sa, 

S kamarátmi veľa smiať sa,  

Vystrájať sem tam aj nejaké šibalstvá, 

Pozrieť si spolu aj hokejové majstrovstvá. 

 

Deti majú právo na bezplatné vzdelanie, 

Hor sa deti s radosťou na učenie, 

Hlavičky troška potrápiť rozmýšľaním, 

Kopec vedomostí nasať predpoludním. 

 

Deti majú právo byť v bezpečí 

A stále mať pocit, že sú niečí. 

Vždy uchránení pred zlobou 

Dokonca aj pred rozprávkovou ježibabou. 

 

Deti majú právo na slobodné vierovyznanie, 

Starostlivosť, lásku a porozumenie. 

Deti majú právo, aby neboli využívané 

Na lacnú pracovnú silu zneužívané. 

 

Deti majú právo vyjadriť svoje názory 

A dočkať sa od najbližších podpory, 

Handicapované deti majú právo na starostlivosť 

A my všetci s nimi veľkú trpezlivosť. 
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