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Úloha pre 1. stupeň       
 

Je zima a vonku by malo byť veľa snehu. Nám však ešte žiaden nenapadol a tak sa 
nemôžeme sánkovať, lyžovať a ani stavať snehuliakov. Keďže si vonku nemôžeme postaviť 
naozajstného snehuliaka, tak nám ho aspoň nakreslite. Hurá, je tu súťaž.  

Podmienky súťaže: 

v obrázok nakresli na biely papier A4 
v môžeš kresliť farebne 
v obrázok odovzdaj pani učiteľke Dugovičovej do zborovne 
v viac informácií nájdeš na nástenke školského časopisu 

 

Tri najkrajšie obrázky odmeníme!              - text: Veronika D., ilustrácia: Michaela R.,8.roč. –  

 

 

Druhy ťahákov 

Určite to poznáte, ide písomka a treba napísať nejakú pomôcku na lepšie 
rozpamätanie si učiva. Každý z nás ho používa alebo použil, aj pani učiteľky 
sa už priznali, že používali ťaháky. Tu je zopár príkladov ťahákov: 

1.  Ťahák na ruku                                                   
2.  Ťahák na papierik 

3.  Ťahák na lavici                                                   
4.  Ťahák na stoličke pred sebou 

5.  Ťahák na nástenke alebo na tabuli  
6.  Ťahák na závese 

7.  Ťahák napísaný na nohe 

8.  Ťahák pod sukňou 

9.  Ťahák na stene 

10.  Ťahák na topánke 

 
- 
text: Karin B., 8.roč. a Linda G.,9.roč.  
foto: google.com- 
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Anketa- Najlepšie jedlo v školskej jedálni 

A máme tu ďalšiu anketu o najlepšie 
jedlo v jedálni. Otázka pre všetkých 
zúčastnených znela: „Čo ti chutí 
najviac v školskej jedálni?“ 
 
1.trieda 
1.  Bianka Olleová -„Najviac? 
Paradajková polievka.“ 
2. Barborka Šarmírová - „Zeleninová 
polievka.“ 
3. Tomáš Konečný - „Najviac 
buchty, ale inak všetko.“ 
2.trieda 
1. Zuzka Uličná - „Osie hniezda.“ 
2. Natálka Olleová -„Buchty.“ 
3. Viktorka Kostková - „Osie 
hniezda.“ 
3.trieda 
1. Dominik Marcina -„Ryba 
a zemiaky.“ 
2. Samko Lančarič - „Mäsové guľky.“ 
3. Dávid Zvolenský - „Ryba 
a zemiaky.“ 
4.trieda 
1. Matej Tomašovič-„Šošovicová 
polievka. Čo iné J“ 
2.  Martin Demovič- „Najviac 
dukátové buchtičky.Mňam.“ 
3. Samko Vanko- „Buchty. J“ 
5.trieda 
1.Veronka Blahovičová - „Špagety.“ 
2. Sofia Fedorová - „Špagety sú 
najlepšie v škole.“ 
3. Kiko Zvolenský - „Iba kura 
s ryžou.“ 

6.trieda 
1.Veronka Demovičová - „Hm. Asi 
špagety.“ 
2.Adam Lančarič- „Ani neviem. Asi 
tá paradajková polievka.“ 
3.Graciella Tavalyová- „Keď sme 
mávali palacinky tak tie, ale teraz 
nič.“ 
7.trieda 
1. Adam Blahovič- „No granadír. Ale 
dlho sme ho nemali.“ 
2. Jerguš Srna - „Asi špagety.“ 
3. Dárius Rímeš- „No nič. J“ 
8.trieda 
1. Karin Backová- „A čo ja viem. Asi 
špagety. J“ 
2.Tatiana Komorná- „No zemiaky.“ 
3. Sarah Gabalcová- „Pravdu 
povediac, nič.“ 
9.trieda 
1.Linda Galčeková- „Špagetky.“ 
2. Peťa Marčeková-„Iba špagety.“ 
3. Denis Augustín-„Keď odtiaľ 
odchádzam (Smiech).“ 
 

 
V tejto ankete sme teda zistili toto poradie 
obľúbenosti jedál: 
1.mieste – Špagety (7) 
2.mieste- Nič J (4) 
3.miesto- Buchty (3) 

                                                                                                      -text:Katarína M. a Andrea S., 7.roč. 
Ilustrácia: Michaela R., 8.roč.-  
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V prvom polroku sa udialo na našej škole kopec vecí a akcií, tu vám ponúkame ich prehľad: 
1. Noc v škole – opäť sa potvrdilo, že žiaci školu milujú, pretože šiestaci a ôsmaci v nej 

dokonca zostali spať a pripravili si bohatý spoločný program, na ktorý určite radi 
spomínajú. 

  -foto: Maroš Š.,8.roč.-  
 

2. Piknik a opekačka  – o tom vám bližšie napísal Dávid Tomašovič z 8.roč.: 

    V piatok sme boli niektorí žiaci ôsmeho ročníku na opekačke pri poľovníckej chate v Blatnom. 
Počas cesty sme sa fotili, naháňali a blbli. Keď sme tam prišli spolu s pani učiteľkou 
Bednárikovou, Maroš, Dušan a Kiko pripravili oheň, ostatní zatiaľ, pripravili špekačky a slaninu 
na opekanie. Počas opekania sme sa rozprávali, hovorili sme si vtipy a potom Dávidovi padla 
polka špekačky do ohňa, Kiko sa ju snažil aj vybrať, ale bolo to márne. Keď sme dojedli, išli sme 
sa hrať schovávačku. Prvé hľadali Laura so Sárou, potom Tina a Mária zostali schované, ale nám 
sa ich hľadať nechcelo, a tak sme hrali ďalej. Keď sme dohrali išli sme si po niečo slané a potom 
sme už išli. Po ceste sme sa fotili. Tina išla skôr domov a ostatní sa išli  fotiť na stoh. Potom sme 
sa museli ponáhľať domov, lebo sme museli ísť do kostola. Každý potom večer zavesil fotky na 
Facebook a komentoval tie ostatných. Toto bol ozaj skvelý zážitok. 

 

-foto: Maroš Š.,8.roč.- 
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3. Dopravné ihrisko – o Dopravnom ihrisku nám napísali Simona Pyšná a Barbora Komorná 
z 5.roč.: 

Na dopravnom ihrisku bolo veľmi pekne. Išli tam ročníky 1-9. Počasie nám síce veľmi 
neprialo, no nijako to neovplyvnilo našu náladu. Robili sme si zo všetkého zábavu. 

Dostávali sme tam na jazdu bicykle a kolobežky. Keď sme pri jazde zastavili 
pri prechode pre chodcov, asistovala nám veľmi dobrá policajtka- Viktória 
Špaleková 5.roč. Možno to v budúcnosti niekam dotiahne. Nakoniec sme si 

pozreli krátku rozprávku ako každý rok. 

 -foto: Maroš Š.,8.roč.-  

4. Divadelné predstavenie Popoluška  - tému spracovala Rebeka Mihalovičová z 5.roč.: 

Na divadle Popoluška bolo vidieť, že sa herci veľmi snažili. Do scén zapájali divákov, deti, 
či učiteľky. Niektoré odseky boli veršované, iné zas vtipné, každý sa aspoň raz pousmial 
či usmial. Najviac asi pobavil plyšový kohút Elvis. Mne osobne sa páčilo to, že na 
zahranie piatich osôb stačili tri osoby. Nápad nebol najoriginálnejší,  ale aj tak dobrý. 
Skrátka divadielko, ktoré vedelo pobaviť a zaujať väčšinu poslucháčov.      

 
5. Účelové cvičenie – spracovala Veronika Demovičová zo 6.roč.: 

Účelové cvičenie sa konalo vo  štvrtok a v piatok 6. - 7.10.2011. Žiaci 2.stupňa mali vo štvrtok 
teoretickú  a  v piatok  praktickú časť. Kvôli nepriaznivému počasiu prebehlo celé cvičenie 
v triedach ale aj napriek tomu sa nám vydarilo. Najlepšie obstáli deviataci, ktorý skončili na 
prvom mieste.  
 

Vyhodnotenie družstiev 
 
1. miesto  9. trieda  49b.    L. Lajtmannová, P. Marčeková, P. Pyšná, L. Galčeková                                                            
2. miesto  5. trieda  47b.    S. Fedorová, A. Marčiš, V. Mihalíková,  
                                                R. Mihalovičová, V. Špaleková 
3.misto  7.trieda   46,5b.    Z. Bögiová, K. Chobotová, S. Šuplatová, J. Srna,                                                                                  

                                   J. Tichý  
 
Vyhodnotenie tried 
1. miesto   6. ročník       10,41 b. 
2. miesto   8. ročník 9,92 b. 
3. miesto   9. ročník 9,77 b. 
4. miesto   7. ročník 9,18 b. 
5. miesto   5. ročník 9,10 b. 
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6. Výchovný koncert „Spievajže mi, spievaj“ – folklór našej krajiny nám prišli ukázať manželia. 

Predstavili nám nielen hudobné nástroje, ale aj zvyky, ktoré si medzi sebou tradovali naše babky 
a dedkovia. Niektorí z nás sa stali súčasťou programu, ako ukazuje aj naša fotografia. Veríme, že 
naši účinkujúci sa do svadby tak rýchlo nepoženú. 

 -foto: Maroš Š., 8.roč- 

7. Divadelné predstavenie „Kakaovníci“ na Malej Scéne v Bratislave pri príležitosti Mikuláša  

            

8. Vianočná besiedka – besiedky sa zúčastnili všetky ročníky, aj keď nie v rovnakom počte 
vystupujúcich. Prišli nás pozrieť aj rodičia a opäť  to bola jedna z vydarených akcií. Fotografií je 
veľa a môžete si ich pozrieť aj na internetovej stránke školy. 
 

9. Koncert Michaela Jacksona – svoj názor na koncert nám napísala jedna žiačka z 5.roč., ktorá 
nechce byť menovaná: 

         Mne sa koncert Michaela Jacksona nepáčil pretože: 
1. mal to byť koncert Michaela Jacksona a dali naň spievať 2 operné speváčky. Chýbal mi tam 
chlapčenský spev a navyše operu nemám veľmi rada. 
2. väčšina nebola z pesničiek Michaela Jacksona, aj keď to mal byť jeho koncert. 
3. ten, čo to organizoval a hral na klavíry sa dosť často mýlil. 
Najviac sa mi páčili tretiaci ako tancovali 
na poslednú pieseň Hallelujah. 
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OSEMSMEROVKA 
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V t i p y 
 
Prečo ste zabili svoju svokru ? 
- To mi kázala moja žena. Povedala 
doslova: 
- Na gauči leží moja mamička. Keď si na 
ňu sadne mucha, zabi ju ..! 

Blondínka ide po schodoch do veže. 
Zrazu sa ozve neznámy hlas a hovorí: 
Na každom párnom schode Ti poviem  
vtip , ak sa zasmeješ musíš opustiť 
vežu. 
Blondínka ide 2,4,6... 
nezasmeje sa. 
Po chvíli, keď už sa blondínka dostane na 
179. 
schod sa blondínka zasmeje. 
Neznámy hlas sa znovu ozve a pýta sa jej: 
Prečo si sa zasmiala ? Ved som ti žiadny  
vtip nepovedal. 
Blondínka mu odpovie: 
Ja som práve pochopila ten prvý. 

Blondínka dáva inej blondínke hádanku: 
- Má to štyri nohy, je to chlpaté, má to 
chvost... - To je pes. 
- Ešte som nedopovedala! A šteká to! 
- Aha, tak to neviem. 

 

PO MAĎARSKY                      

osa- seremet 

včela- nemseremet 

čmeliak- nemseremet turbo 

kamzík- terénkoza 

PO POĽSKY  

motorka- rýchloprtka oceľová 

PO JAPONSKY 

potápač- čumizgumi 

bomba- samajamadomifuč 

 

 

 

 

-text:Tatiana K.,8.roč.-                                                          -text:Katarína M.,7.roč.- 

                                       Koniec sveta??!! 

Mayovia vypracovali kalendár, ktorý predvída mesačné cykly a zatmenie Slnka.  
Veľký kolobeh mayského kalendára trvá 5125 rokov. Skončí sa práve v 21. decembra 2012. 
Mayovia verili, že potom nastane očista ľudstva a začne sa nový kolobeh. 
Príčinou zmien na Zemi majú byť kozmické lúče. 
 
Čo si myslíte o konci sveta? Pravda či lož? 
 
,,Život v našej podobe určite zanikne“ (Mgr. Silvia Bednáriková) 
 
,,Je to blbosť. Koniec sveta sa predpovedal už viackrát.“ (Katka Milošovičová 
7.trieda) 
 
,,Bude, ale nikto nevie kedy.“ (Rebeka Mihalovičová 5.trieda) 
 
,,Neverím tomu!“ smiech (Mgr. Miriam Paštéková, PhD.)                      -text: Michaela R.,8.roč.- 
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-logo:Michaela R.,8.roč.-
 

Cezpoľný beh ZŠ Blatné 

Cezpoľný beh sa tohto roku konal v Blatnom v našom háji. Bola tam väčšina škôl, no ale 
zúčastnila sa aj tá naša. Sme veľmi radi za účasť tých najlepších bežcov a športovcov našej 
školy. Síce nevyhralo veľa žiakov, no naša škola je rada, že 
má takých skvelých reprezentantov. 

Výsledky behu- 

  Chlapci-  Denis Augustín               2.miesto Jednotlivci  (9.trieda) 

                  Jakub Kolláth                 3. miesto Jednotlivci (9.trieda) 

 Dievčatá- Kristína Gregušová     1. miesto Jednotlivci(8.trieda) 

Rozhovor s Denisom Augustínom a Kristínou Gregušovou. 

1. Páčilo sa ti na tomto behu? 

2. Máš odtiaľ nejaký zážitok? 

3. Mal/a si rýchlych súperov?                                                                                 

 4. Aký bol tvoj pocit, keď si dobehla/dobehol do cieľa? 

 5. Si spokojný/á so svojim miestom? 

                                                                                                                                   - foto:Maroš Š.,8.roč.- 

 

Kristína Gregušová                                                 

1.Veľmi, na behoch sa dobre cítim. 

2. Jasné. Že som prvá! J 

3. No nejaký by sa našli. J 

4. Tak ako vždy, keď som prvá. 

5.Som spokojná na 100% J 

 

Denis Augustín 

1.Áno ,samozrejme bolo super, rád by som šiel aj na 
budúci rok, ale už budem niekde inde. 

2. Mám odtiaľ plno zaujímavých a vášnivých zážitkov
ktoré si odtiaľ beriem každý rok. 

3. Nemal som tam obzvlášť rýchlych súperov, keďže 
tam boli „chlapci“ zo Senca...pri štarte som sa dostal 
k prvej trojke, ktorú som viedol...ale pri cieli  ma 
obehol chalan, o ktorom sa hovorí, že má pľúca za 
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dvoch...ale tak som spokojný na behu zdravia to bolo 
lepšie. 

4. Môj pocit bol najprv veľmi vlhký, ale časom som si 
uvedomoval, že postupne schne...bol som tým 
pádom šťastný. 

5. Tak spokojnosť tam je určite...ale nie taká veľká 
aká, aby bola pri prvom mieste...škoda toho..tie  

tepláky ma zabíjali, nemohol som s tým nič robiť. 

 

 

  Kristína, Denis a Jakub. Ďakujeme vám za výbornú reprezentáciu naše školy ZŠ Blatné, a dufame, že nás budete 
reprezentovať aj naďalej. 
Prajeme vám veľa skvelých úspechov bez vážnych zranení J. 

-text:Katarína M. a Andrea S., 7.roč.

Beh zdravia – behu sa zúčastnilo 10 žiakov s výborným umiestnením, o čom svedčí aj nasledujúce foto od Maroša Š. 
z 8.roč. 

                                            

O Nemeckom pohári nám podal správu náš šéfredaktor Adam Chobot z 9.roč.: 

Nemecký pohár v hokeji 

V dňoch 11. až 13. novembra 2011 sa v Mníchove uskutočnil ďalší ročník Nemeckého pohára v ľadovom hokeji - 
Deutschland Cupu 2011. Tento turnaj sa hrá už od roku 1987. 

Doterajšie umiestnenia Slovákov na tomto turnaji: 

Po ôsmykrát sa na turnaji predstavili aj slovenskí hokejisti. Z doterajších vystúpení Slovenska najradšej spomíname 
na rok 2006, kedy sa našim reprezentantom podarilo tento turnaj vyhrať. Okrem tohto triumfu si naši hokejisti v 
Nemecku pripísali tri tretie miesta v rokoch 2004 a 2005 a 2010 a tri posledné miesta v rokoch 2007, 2008 a 2009.
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Zápasy Slovákov na Nemeckom pohári:                   
13.11. SLOVENSKO  2:0 USA   
14.11. SLOVENSKO  6:3  Nemecko  
15.11. SLOVENSKO  2:1  Švajčiarsko   
 

 

 

 

 

                       K O M I K S O V É   V T I P Y 
 
 

 

 

-komiks:Michal  Š.,8.roč.- 
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Recenzie k nasledujúcim knihám nám pripravili Dávid a Kristián z osmičky: 

Zatmenie 

Zatmenie je tretia časť Súmrak ságy. Bola to druhá najdlhšia kniha v Súmrak ságe. V Zatmeniu Bella 
aj s Cullenovcami skončia školu a musia sa pripraviť na nečakanú vojnu s Victoriou, ktorá chce zabiť 
Bellu, lebo Edward v prvej časti, v Súmraku zabil jej priateľa, Jamesa. Victoria budovala armádu 
upírov, ktorých klamala, aby ich mohla úplné ovládať. Na  konci Zatmenia Edward požiadal Bellu 
o ruku a začali pripravovať svadbu. O jednom upírovi, Bree bola napísaná aj novela, lebo aj 
s priateľom sa nebála zistiť pravdu a nakoniec aj obetovali kvôli tomu svoje životy.  V Zatmeniu 
bojuje Bella aj s láskou k Edwardovi, ktorý ju chce chrániť zo všetkých síl a Jacobovi, ktorý ju 
nadovšetko miluje. Zatmenie napísala Stephenie Meyerova v roku 2007 a do slovenčiny bol 
preložený až v roku 2009. Zatmenie bolo sfilmované do filmu Twilight sága: Zatmenie. 

 -text a foto:Dávid T.,8.roč.- 

Krátky druhý život Bree Tannerovej 

Kniha „Krátky druhý život Bree Tannerovej̋  je novela k románu Zatmenie. Je o dievčati menom 
Bree, ktorú zmenila upír Raily. Bree vie iba toľko, že nažívanie s novorodenými upírmi je veľmi neisté 
a nemá takmer žiadne pravidlá: kry si chrbát, nepútaj na seba pozornosť a predovšetkým do svitania 
buď doma, inak zomrieš ,a to posledné bola lož a slúžila na to, aby nemali slobodu a boli len pešiaci 
v jednej vojne. No jedno však Bree netuší, to že sa jej čas nesmrteľnosti kráti. Bree sa v knihe 
spriatelí s novorodeným upírom Diegom, ktorý je taktiež zvedaví, kto je ich záhadná stvoriteľka, 
ktorú všetci volajú „ona˝. No keď Bree a Diego zistia, že sú len ako vojaci vo vojne, tak sa musia 
rozhodnúť, na koho strane sú. 

Myslím si, že ako novela je veľmi detailná a sú v nej dobre spísane jej pocity a perfektne nadväzuje na román 
Zatmenie. Radím prečítať knižku a pozrieť si film Zatmenie a pri konci to bude skoro rovnaké. 

- text:Kristián A.8.roč.- 
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logo:Michaela R.,8.roč. 

V tomto čísle sme pre vás pripravili aj preklad dvoch pesničiek. Ak by ste mali záujem o preloženie svojej 
piesne, dajte nám vedieť a v budúcom čísle môže byť preložená práve tá vaša pesnička.Preklady pripravil 
Dávid Tomašovič z 8.roč.:

Bruno Mars - Bude prša ť 

Ak ma niekedy opustíš, zlato  
Nechaj nejaké morfium pri dverách  
Pretože bude treba na to veľa liekov  
Aby sme si uvedomili, čo sme mali,  
a už to nemáme.  
 
Neexistuje náboženstvo, ktoré by ma mohlo zachrániť  
Bez ohľadu na to, ako dlho som na kolenách  
Oh, takže maj na pamäti, všetky moje obete, čo prinášam  
čo ťa udržia pri mne  
čo ťa zadržia, aby si vykročila z dverí.  
 
Pretože nebude viac slnko svietiť  
Ak ťa stratím, zlato  
Nebude viac jasná obloha  
Ak ťa stratím, zlato  
Tak ako mraky, moje oči budú robiť to isté  
Ak odídeš, každý deň bude pršať, pršať, pršať.  
 
Nikdy nebudem obľúbencom tvojej matky,  
Tvoj ocko sa mi ani nemôže pozrieť do očí  
Ooh, keby som bol na ich mieste, tak by som robil to isté  
Hovoril, že moje malé dievčatko, ide na prechádzku s tým 
problémovým chalanom.  
 
Ale je to len strach z niečoho, čo nemôžu pochopiť,  
Ooh, ale moje zlato sa pozerá ako zmením ich názor  
Áno, pre teba, to skúsim, skúsim, skúsim, skúsim,  
Poskladám si tie úlomky, pokým krvácam  
Ak to budem robiť správne  
 
Oh, nehovor (nehovor) zbohom (zbohom)  
Nehovor (nehovor) zbohom (zbohom)  
Poskladám si tie úlomky, pokým krvácam  
Ak to budem robiť správne  

Pretože nebude viac slnko svietiť  
Ak ťa stratím, zlato  
Nebude viac jasná obloha  
Ak ťa stratím, zlato  
Tak ako mraky, moje oči budú robiť to isté  
Ak odídeš, každý deň bude pršať, pršať, pršať. 

Bruno Mars – It will rain 

If you ever leave me, baby 
Leave some morphine at my door 
Cause it would take a whole lot of medication 
To realize what we used to have,  
we don't have it anymore 
 
There's no religion that could save me 
No matter how long my knees are on the floor 
Oh so keep in mind all the sacrifices I'm makin' 
Will keep you by my side  
will keep you from walkin' out the door 
 
Cause there'll be no sunlight 
If I lose you, baby 
There'll be no clear skies 
If I lose you, baby 
Just like the clouds, my eyes will do the same 
If you walk away, everyday it'll rain, rain, rain-ai-ai-ain 
 
I'll never be your mother's favourite 
Your daddy can't even look me in the eye 
Ooh if I was in their shoes, I'd be doing the same thing 
Saying there goes my little girl, walking with that troublesome 
guy 
 
But they're just afraid of something they can't understand 
Ooh well little darlin'watch me change their minds 
Yeah for you, I'll try, I'll try, I'll try, I'll try-y-y-y 
I'll pick up these broken pieces 'til I'm bleedin' 
If that'll make it right 
 
Oh don't you say (don't you say) goodbye (goodbye) 
Don't you say (don't you say) goodbye (goodbye) 
I'll pick up these broken pieces 'til I'm bleedin' 
If that'll make it right 
 
Cause there'll be no sunlight 
If I lose you, baby 
And there'll be no clear skies 
If I lose you, babyAnd just like the clouds, my eyes will do the 
same 
If you walk away, everyday it'll rain, rain, rain-ai-ai-ain 
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One direction  - What Makes You Beautiful 
 
Liam: 
You're insecure 
Don't know what for 
You're turning heads when you walk through the door 
Don't need make up 
To cover up 
Being the way that you are is enough 
 
Harry: 
Everyone else in the room can see it 
Everyone else but you  
 
Chorus: 
Baby you light up my world like nobody else 
The way that you flip your hair gets me overwhelmed 
But you when smile at the ground it aint hard to tell 
You don't know 
You don't know you're beautiful 
If only you saw what I can see 
You'll understand why I want you so desperately 
Right now I'm looking at you and I can't believe 
You don't know 
You don't know you're beautiful 
Oh oh 
But that's what makes you beautiful 
 
Zayn: 
So c-come on 
You got it wrong 
To prove I'm right I put it in a song 
I don't know why 
You're being shy 
And turn away when I look into your eyes 
 
Harry: 
Everyone else in the room can see it 
Everyone else but you ♥ 
 
Chorus: 
Baby you light up my world like nobody else 
The way that you flip your hair gets me overwhelmed 
But you when smile at the ground it aint hard to tell 
You don't know 
You don't know you're beautiful 
If only you saw what I can see 
You'll understand why I want you so desperately 
Right now I'm looking at you and I can't believe 
You don't know 
You don't know you're beautiful 
Oh oh 
But that's what makes you beautiful 
 
Bridge: 
Nana (chant) 
 
Harry: 
Baby you light up my world like nobody else 
The way that you flip your hair gets me overwhelmed 
But you when smile at the ground it aint hard to tell 
You don't know 
You don't know you're beautiful ♥ 
 
Chorus: 
Baby you light up my world like nobody else 
The way that you flip your hair gets me overwhelmed 
But you when smile at the ground it aint hard to tell 
You don't know 
You don't know you're beautiful 
If only you saw what I can see 

One direction – Čo Ťa robí krásnou 
 
Liam: 
Si neistá. 
Neviem prečo. 
Otáčaš hlavu, keď ideš z dverí. 
Nepotrebuješ make up 
Aby si sa zamaskovala 
Taká aká si stačíš. 
 
Harry: 
Ktokoľvek iný v izbe to môže vidieť 
Ktokoľvek iný ale ty ... 
 
Refrén: 
Baby, rozsvietila si môj svet ako nikto iný. 
Spôsob akým si prehadzuješ vlasy, ma dostáva. 
Ale keď sa usmeješ do zeme, nie je ťažké spoznať. 
Že nevieš 
Nevieš že si krásna. 
Keby si len videla, ako Ťa vidím ja. 
Pochopila by si prečo Ťa chcem tak zúfalo 
Práve teraz pozerám na Teba a nemôžem uveriť 
Že nevieš 
Nevieš že si krásna 
Oh oh 
Ale to je to, čo Ťa robí krásnou 
 
Zayn: 
Tak poď 
Máš to zle 
Aby som dokázal, že mám pravdu som zložil song 
Neviem prečo 
Si hanblivá 
A otočíš sa preč, keď sa Ti pozriem do očí 
 
Harry: 
Ktokoľvek iný v izbe to môže vidieť 
Ktokoľvek iný ale ty ... 
 
Refrén: 
Baby, rozsvietila si môj svet ako nikto iný. 
Spôsob akým si přehdazuješ vlasy, ma dostáva. 
Ale keď sa usmeješ do zeme, nie je ťažké spoznať. 
Nevieš 
Nevieš že si krásna. 
Keby si len videla, ako Ťa vidím ja. 
Pochopila by si prečo Ťa chcem tak zúfalo 
Práve teraz pozerám na Teba a nemôžem uveriť 
Že nevieš 
Nevieš že si krásna 
Oh oh 
Ale to je to, čo Ťa robí krásnou 
 
Bridge: 
Nananana .. 
 
Harry: 
Baby, rozsvietila si môj svet ako nikto iný. 
Spôsob akým si prehadzuješ vlasy, ma dostáva. 
Ale keď sa usmeješ do zeme, nie je ťažké spoznať. 
Že nevieš 
Nevieš že si krásna. 
 
Refrén: 
Baby, rozsvietila si môj svet ako nikto iný. 
Spôsob akým si prehadzuješ vlasy, ma dostáva. 
Ale keď sa usmeješ do zeme, nie je ťažké spoznať. 
Že nevieš 
Nevieš že si krásna. 
Keby si len videla, ako Ťa vidím ja. 
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