
hudba 
Mirka:  Ahojte, milí naši poslucháči zo ZŠ a poslucháčatá zo škôlky! 
Nikoleta: Viete, s čím sa tradične spája mesiac október? 
Siska: Určite máte radi kvízy, takže vám ponúkam hneď tri odpovede. 
Kristína: a/ Október je Mesiac lesov. 
               b/ Október je Mesiac čokolády. 
               c/ Október je Mesiac úcty k starším. 
Mirka:  Vidíme, že všetci viete správnu odpoveď. Október je naozaj Mesiacom 
úcty k starším. 
Mariana:  Tento mesiac musíme spropagovať o to viac, že rok 2012 je rokom 
starých ľudí. A preto v celej Európskej únii prebiehajú rôzne aktivity, ktorými sa 
seniori zviditeľňujú. 
Nikoleta: Na úvod ponúkame hudobnú odmenu všetkým našim babkám 
a dedkom, ktorí sa dožili tohto životného obdobia. 

hudba 
Siska: Štatistiky hovoria, že o 50 rokov bude na našej planéte viac seniorov ako 
tínedžerov. 
Kristína: Keď to vezmeme matematicky, my ôsmaci budeme mať okolo 
šesťdesiatky. Mladých ľudí budeme v dedine musieť hľadať lupou alebo veľmi 
silnými okuliarmi, dúfame, že nie pod mikroskopom. 
Mirka:  Táto relácia nebude iba o ôsmakoch a šesťdesiatnikoch. Chceli  by sme 
v nej z éteru poďakovať našim milým starkým za všetko, čo pre nás robia. 
Mariana: Ďakujeme za vedrá pudingu, ktoré nám babky navarili. 
Nikoleta: Za kamióny koláčov, ktoré nám napiekli. 
Siska: Za kilometre svetrov, ktoré nám uštrikovali. 
Kristina:  Za tony prachu, ktorý po nás povysávali. 
Mirka:  Za vlaky obedov, ktoré nám navarili. 
Mariana:  Za more rozprávok, ktoré nám prečítali. 
Nikoleta: Za oceány modlitieb, ktoré sa za nás modlia. 
Siska: Za tisícky pohladení, bozkov, darčekov a lásky, ktoré nám rozdávali. 

básničky 
Mirka: Poďakovanie patrí aj  našim cteným dedkom, dedom, deduškom, 
a starým otcom. Svojou múdrosťou a rozvahou zvyknú dopĺňať výchovné 
pôsobenie babiek. Svojou zručnosťou udržiavajú domy, byty, garáže, dielne, 
dvory a záhrady v poriadku. 
Marianka:  Často sú naši dedkovia taxikári, ktorí nás vozia, inštalatéri, ktorí síce 
nevedia nainštalovať Windows, ale zaručene vedia opraviť vodovod, nadšení 
fanúšikovia futbalu a hokeja, niektorí aj radcovia rôznych politických smerov 
a strán. 
Kristína:  Milí naši kamaráti. Dúfame, že vás naša relácia inšpirovala. 
Nikoleta: Dúfame, že dnes, pred víkendom, si svoje babky a dedkov 
vybozkávate, vystískate, pohladkáte. 



Mariana: Že im podáte ruku a zaželáte k mesiacu úcty veľa lásky od najbližších 
a pozornosti od nás mladších. 
Siska: Že im za všetko poďakujete a pri všetkom im budete pomáhať. 
Mirka: A nezabudnite, že do konca októbra môžete napísať o svojom dedkovi 
a najdrahšej babke zopár chvályhodných riadkov a odovzdať ich pani učiteľkám 
slovenčiny. 
Kristína : A ak budete mať šťastie a vyhráte okresnú súťaž, budete spolu so 
starými pozvaní na peknú slávnosť, ktorá sa každoročne koná na Mestskom 
úrade v Starej Ľubovni, kde sa udeľuje titul babka roka 2012 a dedko roka 2012. 
 
Zo štúdia sa s vami lúči Mirka, Kristína, Nikoleta, Mariana a Siska. 
 
 
Vysielané 12. 10. 2012    dievčatá 8. ročníka 
 


