
ČO SI ŢELÁME

DO NOVÉHO ROKU 2015

ŢIACI ZŠ BYSTRANY



I.A

Ţeláme si: - aby sme mali nový dom /Ferko/

- aby som bol šťastný a mal veľa peňazí 

/Paľko/

- aby sme išli do Anglicka  /Romanka/

Prajeme si do nového roka zdravie, šťastie, aby 

všetci ľudia boli k sebe milí a aby sme sa navzájom 

mali radi. 



I. B

Ţeláme si: - zdravie

- aby sme boli lepší 

- aby sme sa dobre učili

- aby sme sa mali radi

- aby sme mali veľa darčekov

- aby sme boli dobré kamarátky

- aby boli mamka a ocko zdraví



I.C

Ţeláme si: - aby sme boli zdraví, aj pani  učiteľka

- aby otec prestal fajčiť

- aby sme sa dobre učili   

- aby bol na Vianoce sneh



II.A

Ţeláme si: zdravie, šťastie, lásku, 

porozumenie, dobrú náladu, 

rodinnú pohodu.

I. D

My si prajeme na ten Nový rok, 

aby bol šťastlivý kaţdý náš krok.



II.B

Ţeláme všetkým ľudom spokojný a 

šťastný Nový rok 2015 

Ţeláme si: -aby sa nám v škole darilo 

- aby sme sa mali radi 

- aby sme boli šikovní 



III. B

Ţeláme si: - aby sme boli zdraví

- aby sme mali dobré známky

- aby na Vianoce sneţilo

- aby sme boli dobrí

- aby sa mi darilo na hokeji

- aby náš dom bol dokončený



IV. A

Ţeláme si: - aby sme boli všetci zdraví, mali

veľa lásky od Boha

- aby sme sa v rodinách i v triede 

mali radi           

- aby sa nám v rodinách dobre 

darilo

- aby nás mali radi

PF 2015



IV.C

Ţeláme si zdravie a šťastie pre 

všetkých ľudí a dobré známky na 

vysvedčení.

O. A                                      

Ţeláme si , aby sme sa kaţdý deň 

stretli usmievaví v škole.



V.B

Ţeláme si dobré známky, veľa 

pekných záţitkov, veľa pekných dní, 

zdravia, porozumenia a lásky.

Veselú a usmiatu pani učiteľku.



IX. A

Ţeláme si, aby sme urobili 

„Monitor 9“ 

najlepšie zo všetkých deviatakov, 

ktorí  študovali na našej škole.


