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Učitelia 

Zazvoní a zrazu všetci 

hľadajú si svoje veci. 

Všetko všade iba lieta, 

učiteľka len namieta. 
 

Žiaci iba hlavou krútia, 

čo ich učitelia nútia. 

Naučiť sa zlomky, vzorce, 

rysovať im treba štvorce. 
 

Za úlohu Hviezdoslava, 

to nebude žiadna sláva. 

Gramatika – ypsilony, 

písať chyby máme sklony. 
 

Hneváme vás, dobre vieme, 

veľmi to dnes ľutujeme. 

Aj keď vám robíme vrásky, 

učíte nás predsa z lásky! 

Mária Furmanová, 7.B 

 

Vďaka učiteľom 

Hovoríte žiakom nové slová, 

Vysvetľujete, čo treba zas a znova. 

Nejeden z vás nás mnohému naučí, 

preto hnevať sa vás nesluší. 
 

Prírodu a Zem chceme spolu poznávať, 

viete byť láskaví ako dobrý otec, mať. 

A aj to sa nám od vás ráta, 

keď vás máme ako svojho kamaráta. 
 

Ste múdri, poznáte vesmír a hviezdy, 

ste príkladom, ako byť v živote čestní. 

Občas ste aj prísni, čo sa nám nepáči, 

napriek tomu viete huncútstvo prepáčiť. 

Martin  Novák, 7.B 

 

Milá učiteľka 

Naša pani učiteľka 

nie je malá ani veľká, 

my ju všetci radi máme, 

čo hovorí, počúvame. 
 

Je milá a veselá, 

hoci chýb máme veľa. 

Nedostatky nezakrýva, 

cvičný diktát trestom býva. 
 

Skloňovanie, časovanie, 

ide nám to nebadane. 

Príslovky a zámená, 

Viete, čo to znamená? 
 

Máme radi slovenčinu, 

aj keď nie sme žiaci činu. 

Chceme vedieť rodnú reč 

a utekať z triedy preč. 

Monika Andruščáková, 7.B 

 

Úcta 

My za naše vedomosti 

vďačíme, a to nás zlostí, 

všetkým dobrým učiteľom, 

učiť nás bolo ich cieľom. 
 

Pre vrtochy, pre lenivosť, 

skúšame ich trpezlivosť. 
 

Keď si učiteľa vážiš, 

drzým byť sa neodvážiš. 

Odmenou preňho môže byť 

poďakovať, poslúžiť. 
 

Nežiada od teba veľa. 

Cti si svojho učiteľa! 

Barbora Jurčišinová, 7.B 
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Milí žiaci, 

ďalší školský rok sa končí a my Vám prinášame ďalšie vydanie školského 

časopisu. Vo vydávaní časopisu chceme pokračovať aj v budúcom školskom roku, 

a preto vás, milí spolužiaci, prosíme o viac príspevkov, článkov, námetov. Tiež by 

sme uvítali viac novinárov s dobrými nápadmi, ktorí by sa k nám pridali. 

Dúfame, že budete mať čo najlepšie vysvedčenie a ak nie, tak vám držíme 

palce, aby ste vykročili do nového školského roka úspešnejšie. Prajeme vám pekné, 

naplno prežité prázdniny a už teraz sa na vás tešíme. 

Členovia žurnalistického krúžku: Mária Furmanová, Gréta Birošová, Monika Kvaková, 

Aneta Vasičkaninová, Zuzana Ćepigová, Ján Velgos a Soňa Rohaľová. 

             

 

           O odpúšťaní 

Keď som bola cez prázdniny pri sesternici, bol tam 

aj jej pes, ktorý veľa vystrájal, a tak ho vykričala. 

Napriek tomu k nej prišiel a začal jej olizovať ruku. Keď to videla, 

povedala: „Je úžasné, že pes, ktorý nerozmýšľa, ti vie odpustiť v 

priebehu sekundy, a človek sa vie hnevať kvôli 

hlúpostiam aj celé roky.“ Pozastavila som sa aj 

nad statusom, ktorý som videla na internete. 

Bolo tam niečo v tom zmysle, že odpúšťa iba 

Ježiš. Dosť ma to zarazilo. Sme stvorení na Boží 

obraz, a tak by sme sa mali aspoň trochu 

zachovať ako on a nepoddať sa diablovi  tým, že neodpustíme. Odkedy 

som to videla, snažím sa odpúšťať iným aj veľké chyby, lebo viem, že by 

to tak malo byť. Dúfam, že si aj iní zoberú príklad a budú odpúšťať tak 

ako Ježiš...!  

         Gréta Birošová, 7.B 
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Najväčšie úspechy našich žiakov v školskom roku 2012/2013 

Výtvarná výchova  

 Farby a krásy jesene - okresná výtvarná súťaž 

     Ocenené práce:  D. Pavelová 2.A, S. Dubivská 4.B,  
     Z. Fertaľová 6.A, J. Velgos 6.B 
 
 Môj štvornohý priateľ – výtvarná súťaž, okresné kolo 

K.Čurná – 1.miesto 
 
 Vianočný medovník – okresné kolo 

B.Felegi  2.A - 1. miesto 
      P.Renčko  5.B - 1. miesto 
      M.Belejčák  5.A - 2. miesto 
      D.Budinská  5.A  - 2. miesto 
       
Hudobná výchova  

 Piesne našich babičiek - spevácka súťaž, okresné kolo 

      V. Maxinová 2. miesto 
 
 Bardejovský talent - spevácka súťaž, okresné kolo 

      T. Lazorová 7.A - 1. miesto 
      V. Ždiľová 9.A -  2.miesto 
 
 Slávik Slovenska - spevácka súťaž, okresné kolo 

      T. Lazorová 7.A - 1.miesto 
      J. Lazor 5.A - 3.miesto 
      E. Terpitková 2.B - 3.miesto,  

 
 Arcidiecézna súťaž „Pieseň pre svätého otca“ 

Ema Pisarčíková 6.A – zlaté pásmo 
Šimon Boguský 7.B – zlaté pásmo 
duo Ema Pisarčíková a Šimon Boguský – zlaté pásmo                                   
Nikola Maníková – strieborné pásmo 
 
 

Náboženstvo  

 A slovo bolo u Boha - recitačná súťaž, okresné kolo 

      L. Kocúrová 4.B - 1.miesto  
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      J. Telmaníková  5.A - 1. miesto 
      V. Kuľková 4.A - 1. miesto 
      S. Ildžová  5.B - 2. miesto 
      I.Hudáková 7.A - 2. miesto 
 
 A slovo bolo u Boha - recitačná súťaž, celoštátne kolo 

      V. Kuľková 4.A - 1.miesto 

 

Slovenský jazyk a literatúra  

 Šaliansky Maťko - recitačná súťaž, okresné kolo 

      S. Ildžová 5.B - 1.miesto 
      I. Hudáková 7.A -  2.miesto 
      L. Zamborský 2.A - 3.miesto,  
 
 Hviezdoslavov Kubín - recitačná súťaž, okresné kolo 

      Iveta Hudáková 7.A - 2. miesto 
      Terézia Lazorová 7.A - 3. miesto 
      Viktória Kuľková 4.A  - 3. miesto 

 
Telesná výchova  

 Lukostreľba – krajské majstrovstvá 

A.Ťažký 9.A – 1.miesto 

 
 Streľba zo vzduchovky – okresné kolo 

I.Belejčák 8.A – 2.miesto 

 
 Stolný tenis - okresné kolo 

      M. Arendáčová 9,A, S. Basariková 7.B, V. Ždiľová 9.A  2.miesto 

 
Matematika 

 Matematická pytagoriáda- okresné kolo  

      M. Žarnovský 5.B - 1. miesto 
      R. Štefančin 7.B – 4.miesto 
 
 Matematická olympiáda – okresné kolo 

      R. Štefančin 7.B – 1.miesto 
 
 Henischiáda – G 

K.Kyjovský 9.B – 2.miesto 
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 Čo vás priviedlo k tomu, že ste sa stali 

rehoľnou sestrou? 

Moje detstvo bolo normálne ako u všetkých detí. 

Túžila som sa vydať a založiť si veľkú rodinu, 

keďže pochádzam z piatich detí. V trinástich 

rokoch mi zomrel otec a pre mamu to bolo veľmi 

ťažké. Odvtedy viera v našej rodine bola stále 

slabšia. Asi keď som mala šestnásť rokov, cez 

kázeň, ktorá bola o jednom dievčati, ktoré sa túžilo obetovať za svoju 

rodinu a vstúpilo do kláštora, som po prvýkrát pocítila v sebe silný hlas: „ 

Čo keby si to aj ty urobila?“ Najprv som sa toho zľakla a túto myšlienku 

som od seba odháňala preč. Povedala som si: „ Kláštor je len pre 

dobrých a ja nie som!“ Lenže ten hlas bol stále silnejší, až nakoniec som 

sa rozhodla po celý svoj život kráčať bližšie k Bohu v službe iným. 

 

 Aká ste boli žiačka v škole a aké bolo vaše detstvo? 

V škole som sa snažila, zapájala sa do všetkých aktivít, ale môžem 

povedať, že som aj dosť vyrušovala. A moje detstvo? Keďže mám 

štyroch bratov, veľmi veľa sme sa spolu hrali, súťažili... Bratia ma naučili 

odvahe. Po otcovej smrti sa detstvo premenilo skôr na zodpovednosť. 

 

 Čo rada robíte vo voľnom čase? 

Rada si čítam, skôr náboženskú literatúru, chodím do prírody, učím sa 

angličtinu... 
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 Aký je váš najemotívnejší zážitok? 

Za dvadsať rokov rehoľného života je ich veľa, ale spomeniem aspoň 

jeden.  Keď som bola na Ukrajine a išli sme spolu s deťmi zo školy 

domov, zrazu oproti nám išiel jeden chlap, ktorý zďaleka začal kričať, 

aby som dala dole závoj a rehoľné rúcho a stala sa jeho ženou. Ľudia, čo 

prechádzali okolo nás, sa ho báli a nevšímali si nás. Musím povedať, že 

som mala strach aj o seba aj o deti, s ktorými som išla. Keď bol blízko 

nás, v myšlienkach som sa silno modlila, aby som vedela, čo mám robiť. 

Začal mi trhať závoj dole z hlavy, stále na mňa kričal, aby so bola jeho 

ženou a vtom všetky tie deti obstúpili okolo mňa a takto ma voviedli do 

najbližšieho dvora, kde bývala jedna z nich. Tam už bol jej otec  a ujo a tí 

nám pomohli. Na odvahu a pohotovosť tých detí nikdy nezabudnem. 

 

 Aké je vaše motto? 

Nemám špeciálne motto, ale mám silnú túžbu, aby som žila čo 

najvernejšie svoje povolanie. 

 

 Akú otázku by ste si sama položili? 

Ešte sa ma ľudia zvyknú pýtať, keby som sa mohla ešte raz rozhodnúť, 

či by som šla tou istou cestou. Samozrejme, áno, neľutujem ani jeden 

deň prežitý v reholi. Každý deň je veľmi bohatý a každý deň cítim bližšie 

Boha, čo ma robí šťastnou. 

 

Pýtali sa členovia žurnalistického krúžku 
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Sv. Ján Krstiteľ de la Salle je patrónom učiteľov  

katolíckych škôl a Cirkevná základná škola sv. Egídia 

v Bardejove v spolupráci s cestovnou  kanceláriou 

Rebeka zorganizovala pre svojich učiteľov, 

zamestnancov a rodičov pri príležitosti tohto sviatku 

dvojdňový pútnický zájazd  do Krakova. 

      Prvou zastávkou boli Lagievniky pri Krakove – kláštor Božieho Milosrdenstva, 

kde žila sestra Faustína Kowalská. Je to miesto, kam chodia pútnici a ctitelia Božieho 

Milosrdenstva.      Po prehliadke sanktuária, sv. omši a krátkej prednáške o tomto 

mieste i o sile Božieho milosrdenstva sme sa presunuli do korunovačného mesta 

poľských kráľov – do Krakova – niekdajšieho hlavného mesta Poľska. Množstvo 

informácií o úžasných krakovských pamiatkach cirkevného aj svetského charakteru 

nám poskytol miestny sprievodca, ktorý pochádza zo Slovenska a v Poľsku žije už 10 

rokov.  

      Počas druhého dňa zájazdu sme navštívili Wadowice – rodisko pápeža Jána 

Pavla II., kde sme mali možnosť iba nahliadnuť do rodného domu Sv. Otca, pretože 

v súčasnosti v ňom prebieha rekonštrukcia. V blízkosti domu stojí Bazilika Panny 

Márie, kde Sv. Otec miništroval ako malý chlapec. Tu sa zároveň nachádza kaplnka 

so zázračným milostivým obrazom Panny Márie. 

      Našou poslednou zastávkou bola Zebrzydovská kalvária - známa aj pod 

názvom Poľský Jeruzalem, pretože na úpätiach niekoľkých kopcov je vybudovaných 

41 sakrálnych budov, ktoré majú pripomínať miesta pôsobenia Ježiša Krista 

v Jeruzaleme. Je to miesto, ktoré navštívia tisíce pútnikov a aj my sme odtiaľ 

odchádzali s presvedčením, že sa tam oplatí vrátiť – jednak kvôli nádhernej bazilike 

s milostivým obrazom Panny Márie, jednak kvôli samotnej unikátnej kalvárii. 

Boli to príjemne strávené dva dni – aj my, učitelia,  sme mali možnosť stretnúť 

sa inde ako v zborovni a čerpať silu, aby sme zvládli to, čo každého z nás 

v budúcnosti čaká.  

       Lýdia Stašková 
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Blíži sa koniec školského roka a s ním rozlúčka deviatakov so školou. Za 
deväť rokov strávených na škole sme zažili veľa pekného, no občas prišli aj ťažké 
chvíle. Základná škola končí a ideme ďalej. Čo nás čaká? Vybrali sme si správne 
stredné školy? Do prvého ročníka sme nastúpili ako nesmelé deti. Teraz sú z nás 
deviataci, ktorí stáli pred rozhodnutím, kam ďalej. Je rozhodnuté a každý z nás si 
vybral cestu, ktorou sa bude uberať. Takmer všetkých nás prijali na naše vysnívané 
školy, v ktorých sa poberieme za svojím snom. Základná škola nám dala veľa. 
Naučili sme sa písať, čítať, počítať. Získali sme veľa poznatkov a vedomostí, 
spoznali sme nových kamarátov. Stala sa dôležitou súčasťou nášho života. Deviaty 
ročník zbehol veľmi rýchlo. Pripravovali sme sa na Testovanie deviatakov 
a prijímacie skúšky. V tomto zhone sme si ani neuvedomili, že končíme základnú 
školu. Jedna dôležitá etapa nášho života sa blíži ku koncu. Nástupom na strednú 
školu sa zmení náš život a pomaly sa staneme dospelákmi. 

Na základnú školu, učiteľov a spolužiakov nikdy nezabudneme a vieme, že 
získané vedomosti nezapadnú prachom. Veľká vďaka za získané vedomosti patrí 
učiteľom.  

Sabína Richvalská, 9.A    

 

  Každému z nás sa veľmi rýchlo vybaví deň, kedy s nedočkavosťou, trasúcimi 
sa kolenami, možno aj so slzou v oku nastupoval do 1. ročníka ZŠ. Dni a roky rýchlo 
ubehli a nám nadišiel čas rozlúčiť sa so spolužiaci, ale aj s pedagogickým 
kolektívom. Je to deň, kedy sa nám vynára množstvo spoločných zážitkov. Zároveň 
si uvedomujeme, čo nám škola dala do života  a prichádza chvíľa, kedy sa chceme 
svojim pedagógom poďakovať za vedomosti. Je nám ťažko hľadať slová vďaky za 
ich námahu s nami. Sme zároveň radi, že ideme vykročiť do života a volíme si 
štúdium pre svoj ďalší život. 
        Zostávame si aj naďalej blízki. Teraz sa rozídeme svetom, ale na tieto chvíle 
námahy nezabudneme. Veď spoločne prežité chvíle v školských laviciach sú 
najkrajšou spomienkou na mladosť. 

                               Patrícia Jančušová 9.B 
                  

Každý z nás sa určite tešil do prvého ročníka. Boli sme zvedaví, čo nás tam 
čaká. Mnohí z nás to však vo vyšších ročníkoch vzdali, keď ich tá zvedavosť opustila. 
Neraz sme chceli byť na mieste deviatakov. Neviem, či sa na strednú školu tešiť 
alebo nie. Začiatky sú vždy najťažšie. V posledných týždňoch si uvedomujem, že sa 
mi asi bude ťažko odchádzať. Bude mi to tu chýbať. Predsa len som tu strávila deväť 
rokov. Učitelia to s nami nemali ľahké! Usilovali sa čo najlepšie nás pripraviť na 
strednú školu. Dúfam, že budeme dobre pripravení a že budeme robiť našej škole len 
dobré meno. Verím, že keď nás stretnú na ulici učitelia, budú na nás hrdí. Aj keď 
o chvíľu ideme na strednú školu, vždy keď pôjdeme okolo, spomenieme si na všetko 
dobré, čo sme tu spolu zažili. Teraz nám ostáva už iba rozlúčiť sa.  

Katarína Kuľková 9.A 
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ČČoo  vviieešš  oo  zzvviieerraattáácchh??  
test 

1. Koľko druhov kotkodákaní poznajú sliepky? 
15   24  100 

 
2. Ktoré živočíchy sú najinteligentnejšie zo všetkých bezstavovcov? 

Slimák  Chobotnica  Slon 

 
3. Ktorý vták je najotužilejší? 

Tučniak  Tuleň   Albatros 

 
4. Ktorá opica je najinteligentnejšia a najzručnejšia? 

Makak  Gorila   Šimpanz 

 
5. Z akého dôvodu sa prasiatka vyváľajú v bahne? 

Majú radi špinu. Nemajú potné žľazy. Preto, lebo smrdia. 

 
6. Ktoré zviera je najsevernejšie žijúci cicavec? 

Tuleň    Tiger biely   Ľadový medveď 

 
7. Ktorá ovca je najčastejšie vodcom stáda? 

Najstaršia a najmúdrejšia   Najkrajšia a najveselšia 
Najväčšia a najsilnejšia 

 
8. Aké štyri druhy šeliem poznáme? 

Mačkovité, psovité, hlodavé, koňovité  
Mačkovité, psovité, medveďovité, kunovité 
Mačkovité, psovité, medveďovité, lasicovité 
 
 

 

 

 

 

 

 

Dvojstránku pripravila Mária Furmanová 
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ŽŽiivvoott  zzvviieerraatt.. 

  

Sliepka 

Kohúty, sliepky, ale aj moriaky sa veľmi radi hrajú s guľatými vecami, napr. loptou - 
začnú do nej zo zábavy "kopať", ako keby hrali futbal. 

Sliepky poznajú 24 druhov "kotkodákaní", ktoré používajú pre vzájomnú komunikáciu 
a varovania pred predátormi (typom "kotkodákania" určujú aj ich druh). 

 

Ovca 

Každá ovca má inú tvár a vďaka tomu sa členovia stáda dokážu vzájomne rozoznať, 
dokonca aj z fotografií, alebo aj keď boli od seba roky oddelení. Vodcom stáda je 
najčastejšie najstaršia a najmúdrejšia ovca, nie najväčšia a najsilnejšia.  

 

Tučniak 

Tučniaky sú najotužilejšie vtáky. Krídla sa im vyvinuli na plutvy a používajú ich na 
"lietanie vo vode". Na breh prichádzajú iba kvôli páreniu. Sú veľmi spoločenské. Ich 
chôdza sa podobá ľudskej. Samička tučniaka obrovského znáša na jeseň iba jedno 
vajce, ktoré nechá samčekovi 120 - 130 dní, kedy hladuje a musí vzdorovať 
najhoršiemu počasiu na zemi. Na jar sa samička vracia aj s potravou a samček 
odchádza do mora.  

 

Šimpanz 

Šimpanz je najinteligentnejšia a najzručnejšia ľudoopica. V jeho povahe sa nachádza 
množstvo ľudských čŕt. Dokáže ovládať posunkovú reč; vyrábať jednoduché nástroje, 
ktoré si schováva na určité miesto a vie rozoznať svoj obraz v zrkadle - to znamená, 
že si uvedomuje svoju vlastnú osobnosť. V skupinách sa objavuje aj spolupráca - 
ojedinelá medzi primátmi.  

 

Tuleň 

Tuleň je najsevernejšie žijúci cicavec. Zo všetkých plutvonožcov má najväčšie 
rozmnožovacie územie. Mláďatá vedia plávať už pár hodín po narodení. Pri únave sa 
vozia na matkinom chrbte. Na ochranu mláďat budujú tulene snehové jaskyne. Tuleň 
bajkalský sa prispôsobil životu v sladkej vode (do Bajkalského jazera sa dostal počas 
topenia ľadovcov).  

 

Prasa 

Ak sú prasiatka šťastné, vrtia svojimi chvostíkmi. Sú inteligentnejšie ako psy alebo 
mačky. Dokážu zjesť oveľa viac ako človek. Najradšej majú kukuricu. Najvyvinutejší 
zmysel je čuch. Nemajú potné žľazy, preto sa vyváľajú v bahne a fúkaním vetra sa 
voda odparí - ochladia sa.  

http://www.priateliazvierat.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=116&Itemid=9
http://www.priateliazvierat.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=115&Itemid=9
http://www.priateliazvierat.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=22&Itemid=9
http://www.priateliazvierat.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=14&Itemid=9
http://www.priateliazvierat.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=17&Itemid=9
http://www.priateliazvierat.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=13&Itemid=9
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1) Ide, ide panáčik, má on červený zobáčik,  kde vodička hučí, tam zobáčik 

strčí.  

2) Ja som už raz taká. Pred tebou nebočím. Čím lepšie ma kopneš, tým 

lepšie vyskočím.   

3) Čierne uško, čierne bruško, o stenu je prikutý, zato správy našim známym 

skôr zanesie ako ty.   

4) Dva rady vojakov oproti sebe, sily si merajú na bielom chlebe.   

5) Nemá nohy – príde z dialí, nemá ruky – nesie dary, nemá ústa ani hlas, 

predsa veľa narozpráva, keď zavíta medzi nás.  

6) Kvetinka malá, neveľká, klobúčik šitý z plamienka, ako ťa volajú?   

7) Šaty ako modré nebo. Zvoním zrána na deň nový, a som celý fialový.   

8) Veľké uši, chvostík malý.  Čím by sme ho kŕmiť mali?  On nemá chuť na 

zmrzlinku.  Rád kapustu, ďatelinku.  

9) Aká podobnosť je medzi rybárom a pavúkom?   

10) Nemá hlavy, a predsa má hrdlo.   

 

 

Odpovede 
1)  Bocian 

2) Lopta 

3) Telefón 

4) Zuby 

5) List 

6) Klinček 

7) Zvonček 

8) Zajac 

9) Obidvaja majú siete 

10)  Fľaša 

                                                                                                        Zuzana Čepigová  
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Búdka pre vtáčiky 

Ak chceš v zime poslúžiť vtákom, urob im príbytok. 
Potrebuješ: 

 škatuľu od mlieka alebo džúsu 
 dve asi 20cm dlhé paličky 
 motúz 
 nôž 
 nožnice  
 lepiacu pásku.  

Postup: Na škatuli rozlep horný spoj (aby si mal kadiaľ sypať vtákom potravu). Potom 
opatrne urob do každého rohu škatule dva dvojcentimetrové zárezy a vzniknuté cípy 
zatlač dovnútra. Cez tieto otvory budú vtáky vyberať zrno. Nakoniec prevŕtaj otvory 
škatule tak, aby si do nich mohol umiestniť paličky, aby mali vtáky kde sedieť. Na 
záver nasyp do kŕmidla vhodné jedlo, vrch škatule zalep lepiacou páskou (aby im do 
nej nenasnežilo), priviaž motúz. Potom už stačí len nájsť vhodné miesto na balkóne 
alebo na strome v záhrade. 

Zadarmo!   

Farby na tvár nemusíš kupovať v obchode.  Stačí zmiešať: 

 lyžičku kukuričného škrobu  
 pol lyžičky vody  
 pol lyžičky pleťového krému  
 2 kvapky potravinárskej farby  

A potom už len nanášaj na tvár . 

Valentínske srdiečka  

Budeš potrebovať: 

 párky (koľko potrebuješ) 
 vajcia (koľko párkov toľko vajec) 
 tvrdý syr  
 soľ 
 špáradlá 

Párky ošúp, potom ich pozdĺžne rozkroj, ale nie úplne, 2-3 cm nechaj  v celku. 

Vytvaruj srdiečko a jeho konce spoj špáradlom. Srdiečka poukladaj na vymastený 
plech, potom do každého rozbi jedno vajce a trošku posoľ. Každé srdce môžeš 
posypať syrom. Potom už len šup do vyhriatej rúry a môže sa podávať. 

Nové karty zadarmo  

Ak chceš vyčistiť ušpinené hracie karty, vlož ich do papierového vrecka s múkou. 
Potom vreckom poriadne zatras, aby múka pohltila mastnotu a karty budú ako nové. 

Aneta Vasičkanová 
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Jeden pilot hovorí druhému: - Povedz parašutistom, aby prestali vyskakovať. Ešte 
sme nevzlietli. 

Kedysi dievčatá vedeli variť ako ich mamy, dnes vedia piť ako ich otcovia. 

- Čo je to 90-60-90? - Jazda v meste okolo policajtov. 

- Vonku mrzne čím ďalej tým viac... a tá moja ženská nerobí nič iného, než že 
čumí cez okno. Ak to tak pôjde ďalej, budem ju asi musieť pustiť dovnútra. 

Manželka sa pýta manžela:  
- Mohol by si ísť na nákup a kúpiť mi, prosím ťa, jednu škatuľu mlieka a v prípade ak 
budú mať vajíčka, tak vezmi šesť. Za krátky čas sa vráti manžel z nákupov a má so 
sebou 6 kartónov mlieka. Manželka sa ho pýta:  - Prečo si, preboha, kúpil 6 kartónov 
mlieka? On odpovedal:  - Mali vajcia.  

 Primár pri vizite rozkáže lekárovi:   
- Tomuto pacientovi nasaďte ihneď silné antibiotiká, už tretí deň má horúčku 
nad  40 stupňov!   
Počuje ich pacient na susednom lôžku a nesmelo prehovorí:   
- To nie je horúčka, pán primár. On len stratil lyžičku a už tretí deň si mieša čaj 
teplomerom. .   

Žena prehľadala celý byt:   
- Drahý! Včera som kúpila knihu "Ako sa dožiť stovky" a nemôžem ju nájsť, nevieš, 
kde je?  
- Viem, vyhodil som ju! - odsekne muž   
- Preboha, prečo?   
- Lebo ju začala čítať tvoja matka!.   

Chlapec po prvýkrát navarí frajerke obed. Počas hlavného vchodu sa frajerka 
spýta:   
- To mäso je z konzervy, zlatko?   
- Áno, miláčik. Bol tam nápis "pre vášho miláčika" a vedľa toho taký chutný 
psík.  

Chváli sa Borisko mamičke:  
- Predstav si, odnaučil som babku ohryzávať si nechty!  
- A ako si to dokázal?  
- Schoval som jej zuby! 

Príde podriadený za šéfom a hovorí: 
- Chcem pridať. 
Šéf ho s úsmevom poklepe po chrbte a hovorí: 
- Tak pridaj!  
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Hádajú sa murár, tesár a elektrikár, ktoré remeslo je najstaršie. 
Murár hovorí: “Moje remeslo je najstaršie, lebo murári stavali v starom Egypte 
pyramídy.” 
Na to hovorí tesár: ” Moje remeslo je najstaršie, lebo tesári robili ešte Noemovu 
archu.” 
Elektrikár dodáva:” Moje remeslo je najstaršie, lebo keď Boh povedal bude svetlo, my 
sme už museli mať naťahané káble…”  

Vinco, tackajúci sa z krčmy, sa spytuje okoloidúceho:  
- Prosím vás, čo je to lesklé na oblohe?  
- No predsa mesiac... 
- Iste, iste...ale máj či jún?  

K prepychovej vile príde žobrák a zvoní. Z okna sa vykloní krásna žena a 
podráždene sa spýta: 
- Čo tu robíte? Azda nechcete žobrať?! 
- Nie, milostivá. Ja som vás prišiel požiadať o ruku. 

Synček bol v septembri prvýkrát v škole. Vráti sa domov a otec sa ho pýta: 
"Tak ako bolo v škole?" 
"Riadne nás oklamali! Ani DVD, ani video, ani televízor, dvadsať ľudí tam sedí, 
dokonca aj tie stoly a stoličky boli drevené! Tomu hovoria prvá trieda?"  

Príde pán do reštaurácie a čašník sa ho pýta: 
- Máte rezerváciu?  
A pán odpovie: 
- Debil, vyzerám snáď ako Indián?  

Kamarát sa chváli pred kamarátom: 
"Môj 15-ročný brat hrá na klavíri od piatich rokov." 
"Fakt? A nebolia ho ruky?"  

Príde chlapík do lekárne a pýta si 500 metrov náplaste. 
"Načo to potrebujete?" pýta sa lekárnička. 
"Ale, rozbil som trabanta." 
"Na trabanta stačí 200."  

V škole:   
"Máš domácu?"   
"Hej."   
"Tak nalej. 
 
Nasadne opilec do taxíka a 
hovorí:  
"Domov, prosím."  
"Môžete to nejako spresniť?"  
"Do obývačky."  

Mária Furmanová, Ján Velgos 
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Krásne prežitie letných prázdnin vám prajú žurnalisti. 
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