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Padajú listy v záhrade, v lese 

a každý list nám rozprávku nesie. 

Jeden o jari, druhý o lete. 

Že ide jeseň, o tom už viete. 

 

I keď slnko chodí skôr spať,  

jeseň radosť tiež môže dať, 

stromom dáva farby krásne, 

že sa o nich píšu básne. 

Čo príde potom?  

Hádať môžete. 

 

Napadne snehu, 

zbelie zem celá. 

To bude zimná 

rozprávka biela.  
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Drahí učitelia, milí žiaci, 

aj tento školský rok je pred nami množstvo podujatí, exkurzií 

a rôznych udalostí, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou našej školy. 

Práve preto sme tu my, vaša školská redakcia, aby sme všetky 

dôležité udalosti zachytili v časopise Školské stopy.  

Nový školský rok 2017/2018 už beží v plnom prúde, preto vám prinášame súhrn tých 

najdôležitejších udalostí, ktoré sa na škole doteraz udiali. Ide o množstvo súťaží 

a akcií, z ktorých máme veľa úspechov nielen na pôde školy, ale aj na okresných 

a krajských kolách. Všetkým úspešným žiakom blahoželáme a sme na nich hrdí. 

Zároveň nesmieme zabudnúť, že do učiteľského kolektívu pribudol nový pán učiteľ 

Mgr. Matúš Adamčík. Týmto ho srdečne vítame.  

Samozrejme sme nezabudli ani na zábavu. Preto sme pre vás pripravili aj zábavnú 

rubriku plnú vtipov, hlášok a hádaniek. Do časopisu sme pridali aj pár komiksov, 

ktoré pripravili šikovní siedmaci a množstvo básní od našich ôsmakov. 

Prajem vám príjemné čítanie!     

          Mgr. Monika Palšová 

 

 

 

Šéfredaktorka: Mgr. Monika Palšová 

Grafická úprava: PaedDr. Michala Čuhová 

Najšikovnejší školskí redaktori:  

Gabriel Kovalčín Adrián Anglovič 

 

  

Zo života školy ...........................................3 

Úspechy žiakov ........................................12 

Na slovíčko s ............................................12 

Keď ma kopne múza ................................13 

Smiechoviny ............................................ 18 

Kvízy a hádanky  ...................................... 19 



 
_________________________________________________________________________________________ 

 

3 

 

 

 

Naša škola a obec Raslavice aj tento rok usporiadala už 6. ročník 

Memoriálu Jozefa Kovalčína s názvom "Beh ulicami Raslavíc". 

Beh sa začínal od areálu Domu kultúry v Raslaviciach. Pre 

všetkých zúčastnených bolo cťou zabehať si po uliciach našej 

obce.  

    Školskí redaktori 

 

 

 

 

 

Ako všetci vieme, tak mlieko obsahuje veľa bielkovín 

a prispieva k rastu kostí. Existuje deň,  kedy sa mlieko 

pije každú prestávku a každoročne sa uskutoční súťaž 

v pití mlieka.  

Týmto dňom bol 28. september. Na našej škole sa 

v tento deň pilo mlieko ako voda. Žiaci si mohli kúpiť 

Acidko a tak získať „NESKUŠÁČIK“.  

Výhercom súťaže v pití mlieka bol  Fero Marcin (6.B). 

 

 

Mliečko všetci radi máme, 

Každý deň si hrnček dáme. 

Ak chceš aj ty zdravý byť, 

musíš veľa  mliečka piť. 

Mliečko biele, mliečko zdravé, 

ráno večer pijem stále 

maslo, syry, jogurt tiež zdravé sú  

to iste vieš. 

 

 

 

 

 

Gabriel Kovalčín, IV.A 
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Dňa 26. Septembra sme si na našej škole 

pripomenuli Európsky deň jazykov.  

Tento deň sa oslavuje od roku 2001. Jedným 

z hlavných cieľov je podporovať výučbu 

cudzích jazykov medzi všetkými občanmi 

únie. V celej Európe si v tento deň 

pripomíname jazykovú i kultúrnu 

rozmanitosť, ako aj význam ovládania 

cudzích jazykov nielen pre štúdium a lepšie 

uplatnenie na trhu práce, ale aj všestranný 

rozvoj osobnosti. 

 

Ani naša škola nezabudla na tento deň. Tento 

rok je už štvrtým, kedy sa do tejto 

celoeurópskej akcie zapojila aj naša základná škola. Žiaci jednotlivých ročníkov absolvovali rôzne akcie 

realizované v rámci vyučovania cudzích jazykov. Tento deň strávili žiaci na hodinách cudzích jazykov 

zábavne, aktívne a tvorivo. 

Prostredníctvom neformálneho učenia 

sa dozvedeli a naučili niečo nové, 

dovtedy nepoznané.  

 

Vďaka rozmanitosti aktivít si každý 

mohol prísť na svoje. Žiaci prvého 

stupňa sa zabavili  pri sledovaní 

ruského animovaného filmu 

o nezbednej Máši, sledovali videá 

Magic English, vyrábali vlajky 

európskych štátov a dozvedeli sa veľa 

o krajine veterných mlynov 

a tulipánov – Holandsku.  

 

Žiaci druhého stupňa vyrábali poštové 

známky európskych štátov, zabavili sa 

pri kreatívnom písaní a zostrojovali 

papierové modely -  Big Ben, Double 

- Decker Bus, American School Bus, 

sochu slobody a mnohé iné.   Učenie 

zážitkovou formou je cestou k tomu, 

aby vzdelávanie a učenie sa nebolo 

len nechcenou povinnosťou, ale aby 

sa stalo radosťou z poznania. 

M

Mgr. Andrea Raceková (Vedúca PK CUJ) 
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v šachu 

Dňa 15.9 2017 sa uskutočnili v Bardejove 

Majstrovstvá okresu Bardejov. Za našu 

školu sme na tento turnaj prišli hrať ja 

(Adrián Angelovič IX.C) a moja sestra 

(Alexandra Angelovičová VIII.B). Účasť bola 

naozaj rôznorodá od amatérov až po 

medzinárodných veľmajstrov. V poslednom 

7. kole som hral s medzinárodnou 

veľmajsterkou pani Mrvovou, s ktorou som 

nakoniec prehral. Na vyhodnotení som 

skončil ako majster juniorov okresu Bardejov. 

 

Dňa 21.10 2017 sa v košickom CVČ 

uskutočnil XVII. ročník  žiackej ligy v šachu. 

Aj  tam sme so sestrou nemohli chýbať . Bol 

s nami aj Štefan Ščešňák (IX.B). Doprevádzal nás pán učiteľ Mgr. Igor Karol. Na turnaji som skončil so 6,5 

bodmi zo siedmich na 1. mieste. Moja sestra so 4 bodmi na 23. mieste a Štefan Ščešňák s 3,5 bodmi na 29. 

mieste. 

         Adrián Angelovič IX.C 

 

 

 

 

 

 

 

4. október patril všetkým zvieratkám. Úlohou 

nás ľudí je starať sa o ne a poskytnúť im 

bezpečný domov. Preto sme sa aj my zapojili 

do zbierky, aby sa každé zvieratko malo 

dobre. Spolu sa nám podarilo vyzbierať 40 

eur. Združenie „Prešovskí Havkáči“ nám 

dokonca poslalo ďakovný list. 

 

Školskí redaktori 
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Dňa 5. 10. 2017 sa uskutočnila exkurzia zo slovenčiny „Po literárnych stopách východného 

Slovenska“, kde sme navštívili Levoču - evanjelické lýceum, Chrám sv. Jakuba a aj Kežmarok. 

Exkurzie sa zúčastnili žiaci 9. ročníka. 

           Školskí redaktori 

 

 

Dňa 18. 10. 2017 sa na našej škole žilo zdravo. Naši učitelia si 

spolu so žiakmi pre nás pripravili „Deň zdravej výživy“. Boli 

pre nás pripravené zaujímavé aktivity. V školskej jedálni nás 

čakal p. učiteľ Adamčík, aby nám porozprával o zdravom 

stravovaní a tiež nás prišli navštíviť študenti z Hotelovej 

akadémie, ktorí nám pripravili rôzne zdravé a najmä chutné 

jedlá. Tento deň nebol zameraný len na zdravú výživu, ale aj 

na pohyb, ktorý tiež patrí k zdravému životnému štýlu. 

Pohybové aktivity mala na starosti p. učiteľka Mačáková, 

s ktorou sme si na ploche pred telocvičňou precvičili skákanie 

cez švihadlo, streľbu na kôš a iné činnosti. Triedy jednotlivých 

ročníkov medzi sebou súťažili v telocvični a víťazi boli 

ocenení odmenami. 
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         Marianna Mikulová 8.B 

 

 

Slovensko sa dňa 18. októbra 2017 pripojilo k takmer 70 

krajinám, kde sa deti zjednotili v modlitbe za pokoj a 

jednotu vo svete, v ktorom je viac ako 40 krajín sužovaných 

prebiehajúcim ozbrojeným konfliktom. Táto globálna 

iniciatíva je už tradične organizovaná pápežskou nadáciou 

ACN - Aid to the Church in Need (u nás známou aj ako 

Kirche in Not). 

 

Do modlitieb sa zapojila aj naša škola. Modlitba sa 

začala o 8:40 prostredníctvom školského rozhlasu a žiaci 

sa aktívne zapojili v triedach. 

Pani učiteľka Suchaničová si pre nás pripravila zaujímavú prednášku o tom, ako sa spracováva mlieko 

v slovenských mliekarňach TAMI. Videli sme krátky dokument o tejto mliekarni a dozvedeli sme sa čosi 

viac o výrobe masla, syrov, smotany a ostatných mliečnych výrobkov. Zároveň sa v tento deň ukázala aj 

naša kreativita v súťaži o najkrajšiu ikebanu z tekvice a najlepšie „Nástenné noviny“ na tému „plytvanie 

jedlom“. Pri týchto činnostiach sme sa veľmi zabavili, ale aj celkom potrápili. Najkrajšiu nástenku mala 

trieda 5.B. Výhru v podobe sladkej odmeny si zaslúžila aj trieda 7.B za ikebanu z tekvice. Akcia sa nám 

veľmi páčila a dúfame, že naša škola bude organizovať podobnú akciu aj na budúci rok. 
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Dňa 28. 9. 2017 sa trojčlenné družstvá žiačok a žiakov našej školy zúčastnili na majstrovstvách okresu 

v cezpoľnom behu. Organizátori zo ZŠ Komenského pripravili na známom bardejovskom kopci Vinbarg 

náročný bežecký okruh. Za účasti pretekárok z 10 škôl si naše reprezentantky Lívia Gajdošová a  Aneta 

Salokyová z 8. B 

a Vanesa Kapcová 

zo 7. B počínali viac 

ako skvele. Udávali 

tempo pretekov až 

do samotného finišu, 

v ktorom ich 

predbehla jediná 

súperka. A tak sa 

mohla najmladšia 

z nich, Vanesa 

Kapcová, tešiť 

z druhého, Lívia 

Gajdošová z tretieho 

a Aneta Salokyová z 

pekného štvrtého 

miesta. Už pri 

vbiehaní do cieľovej rovinky bolo všetkým divákom jasné, že družstvo dievčat v dresoch ZŠ Raslavice 

súčtom svojich umiestnení zdvihne pri vyhlasovaní výsledkov nad svoje hlavy pohár majsteriek okresu. 

Aj družstvo chlapcov v zložení Dominik Bašista a Dávid Hovanec z 9. A a Samuel Bašista z 8. A sa 

v silnej konkurencii základných škôl presadilo a borci získali pekné 4. miesto, keď ich od medaily delili len 

dva body. 

Naše dievčatá budú okres Bardejov reprezentovať na majstrovstvách kraja, ktoré sa uskutočnia 12. 10. 2017 

v Starej Ľubovni. 

Držíme palce a ešte raz ďakujeme za skvelú reprezentáciu školy. 

Jaroslav Gerbery 

Tento rok, som sa prvýkrát zúčastnila na školskej olympiáde so slovenského jazyka. Bola to pre mňa nová 

skúsenosť do života a veľmi dobrá. Mala som obrovský strach, čo ma čaká, ale celkom som to nakoniec aj 

zvládla. Z čoho som mala asi najväčší strach, bola ústna odpoveď. Mrzelo ma aj, že som nepodala lepší 

výkon, čo sa potom ukázalo aj na mojom umiestnení. Nie som z toho sklamaná, pretože všetko je raz po 

prvýkrát a ja som rada, že som mala príležitosť si to vyskúšať.  

                                                               Ema Kračanská VIII.B 
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17. 10. 2017 sa žiaci 7. ročníka zúčastnili exkurzie v BIOENERGY BARDEJOV. Vedúci 

prevádzky Ing. Dominik Paľaim vysvetlil, ako sa z drevnej štiepky vyrába elektrická energia a teplo 

pre obyvateľov mesta Bardejov. Žiakov sprevádzali Mgr. Igor Karol a Ing. Milan Vrábeľ. 

 

 

 

Dňa 9.11.2017 sa niektorí žiaci 8. a 9. ročníka zúčastnili  verejnej generálky pôvodného 

slovenského muzikálu Nikola Šuhaj v DJZ PO. Po nedlhej ceste do Prešova sme mali krátky 

rozchod na námestí. Muzikál sa začal o 10:00. Odohrával sa na veľkej scéne. Veľa ľudí malo 

o predstavenie záujem, keďže skoro všetky miesta boli už obsadené. Mňa osobne toto predstavenie 

veľmi zaujalo. Účinkujúci boli fakt perfektní. V tomto muzikáli sme mohli vidieť aj napr. balet, 

zbor a aj orchester Poddukelského umeleckého ľudového súboru. Hlavným hrdinom bol zbojník 

Nikola Šuhaj, ktorý pomáhal chudobným ľudom a nekonal nič zlé. Vicegenerálovi vojaci sa ho 

snažili zadržať za rôzne spáchané činy, ktoré Nikola Šuhaj vôbec neurobil. Nikola si aj našiel svoju 

vysnívanú ženu, s ktorou sa oženil. Podvodníkom, ktorých  Nikola Šuhaj dobre poznal a vedel, že 

robia zle ostatným, sa vyhrážal tak, že ak nenapravia svoju chybu, podpáli im dom. Vždycky to, čo 

povedal, tak aj dodržal... Celé predstavenie sa skončilo veľmi pekne. Myslím si, že každý žiak si 

v muzikáli našiel niečo, čo jemu srdcu lichotí. ☺ 
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V dňoch od 6.- 12. novembra prebieha na celom Slovensku podujatie s názvom Týždeň vedy 

a techniky. Cieľom Týždňa vedy a techniky na Slovensku je zlepšiť vnímanie vedy a techniky v 

povedomí celej spoločnosti, popularizovať a prezentovať ich, vzbudiť záujem mladých ľudí o 

štúdium vedeckých a technických disciplín. A prečo nezačať so vzbudzovaním záujmu o prírodné 

vedy hneď u tých najmladších prostredníctvom najstarších? 

  

Tohto poslania sa uchopili naše deviatačky, 

ktoré si pre žiakov 3. a 4. ročníka pripravili 

Fyzikálno-chemickú show. Ako v každej 

dobrej show, ani tu nesmeli chýbať 

svetelné a zvukové efekty. Tretiaci 

a štvrtáci mali možnosť vidieť  Faraónove 

hady, či explóziu sopky. Dozvedeli sa, čo 

je to chromatografia, ale aj to, aké 

vlastnosti majú plyny. Naučili sa ako si 

môžu zhotoviť jednoduchú lávovú lampu 

a na akom princípe funguje. 

Veríme, že aspoň na chvíľku sme našich 

tretiakov a štvrtákov vtiahli do magického 

sveta chémie a fyziky. 

Mgr. Lenka Suchaničová 
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10. novembra naši žiaci opäť zavítali do krásneho maďarského mesta - do Budapešti. Navštívili 

Tropikárium, Palác divov, zúčastnili sa aj prehliadky mesta. Cesta tam a späť a celá exkurzia 

prebehla bez problémov, začo všetkým účastníkom ďakujeme. 

 

 

Veda a technika je neoddeliteľnou súčasťou každodenného života. Aj na našej škole mala 16. 11. 

2017 veda a technika svoje prvenstvo. Celý deň sme sa neučili podľa rozvrhu, ale strávili sme ho 

skúmaním rôznych vedeckých teórií, chemikálií a všetkého, čo sa vedy a techniky týka. Bolo to 

veľmi zaujímavé a pre každého zúčastneného prospešné. 
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SEPTEMBER 
15.9.2017 - Adrián Angelovič IX.C - 1. miesto v Majstrostvách okresu Bardejov v šachu, 
kategória junior     Blahoželáme! 
21.9.2017 - Cezpoľný beh - 1. miesto OK družstvo dievčat 
 -  4. miesto  družstvo chlapcov 
  - 2. miesto Vanesa Kapcová (VII.B), 3. miesto Lívia Gajdošová (VIII.B) 
 
OKTÓBER  
12.10.2017 - Vanesa Kapcová VII.B - 3. miesto OK cezpoľný beh 
21.10.2017 - Adrián Angelovič IX.C - 1. miesto Košická žiacka liga.  

         Alexandra Angelovičová VIII.B – 3. miesto vo finále Košickej žiackej ligy 
 

NOVEMBER 
16.11.2017 – Adrián Angelovič IX.C – 2. miesto v Okresnom kole šachu 
           Alexandra Angelovičová IX.C -  2.miesto v Okresnom kole šachu 
 
25.11.2017 – Adrián Angelovič IX.C – 3.miesto Šarišská liga mládeže 
           Alexandra Angelovičová VIII.B – 2.miesto Šarišská liga mládeže 

 
 

BLAHOŽELÁME! 

 

Od septembra sa pedagogický zbor rozrástol o nového učiteľa telesnej výchovy, Mgr. Matúša 

Adamčíka. My sme ho hneď chceli trošku vyspovedať, aby sme sa o ňom niečo dozvedeli. 

 

Ako ste vnímali školu, keď ste boli študent? 

p. učiteľ Adamčík: Navštevoval som školu veľmi rád. 

 

Ako dlho pôsobíte v školstve? 

p. učiteľ Adamčík: Prvý rok. 

 

Čím ste chceli byť ako dieťa? 

p. učiteľ Adamčík: Učiteľ a letec. 

 

Ako zvyknete tráviť svoj voľný čas? 

p. učiteľ Adamčík: S rodinou. 

 

Čo vám v živote robí najväčšiu radosť? 

p. učiteľ Adamčík: Moje deti.                                                                             Gabriel Kovalčín  IV.A 
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Našim šikovným šiestakom sa báseň Turčín Poničan tak zapáčila, že z nej urobili krásny príbeh 

o slovenskej otrokyni, ktorú zajali Turci, keď pustošili našu zem. Prečítajte si tento príbeh a dozviete sa, 

ako Turčín spoznal svoje slovenské korene a svoju matku. 

Poniky boli pokojná dedina až do osudného dňa. V ten deň zaútočili na dedinu Turci. Mladí ľudia utekali, 

starí nevládali, tak sa nakoniec skryli. Turci spustošili dedinu a začali  hľadať ľudí. Istý Turčín skočil bystrým 

skokom do jelšiny nad potokom, kde našiel schovanú starú ženu. Dal jej ruky do železa, priviazal jej povraz o 

šiju a uviazal si ju o koňa. Ťahal ju po hrobline a bodliačí až sa jej krv liala z nôh. Turčín sa pri tom iba smial. 

Keď už nevládala, pošibával ju kančukou a keď padla na zem, bodal ju do boku. Turci sa vracali späť domov 

so zajatými ľuďmi. Prešli cez tri rieky, okolo troch hôr a zastali pri šírom mori. Nad morom bolo ich mesto, 

kde bolo tisíc veží a ani jeden kríž. Žena Turčína išla im oproti a pekne vítala svojho muža. „Vitaj mužu, vitaj 

že mi, z tej uhorskej krásnej zemi! Či sa dobre vám vodilo? Či vám šťastie poslúžilo?“- „Šťastie nám poslúžilo, 

Maďarov sme pobili a Slováci sa nedali,  tak sme ich aspoň vyrabovali. A čo je tu nové?“ povedal Turčín. „Za 

ten čas čo si bol preč som ti porodila syna“. „Ja vediem otrokyňu, ktorá sa bude o nášho syna starať“. 

Otrokyňa hneď začala dieťaťu spievať a kolísať ho. Slovenská otrokyňa od Hrona spievala tak pekne, že 

krajší hlas by sa nikde na svete nenašiel. Turčín pil kávu, jeho žena zlatom vyšívala a slovenská otrokyňa 

ticho spievala a kolísala Turčiatko. „Hajaj, búvaj 

krásno dieťa!  Donesiem ti z hája kvieťa, donesiem ti 

z ruže púčok, veď si ty môj milý vnúčok.“ Turčín to 

začul a začal sa so starkou hádať. „Ako to môžeš 

spievať?! Či si mu stará mama?!“ „Raz Turci Poniky 

rabovali, syna môjho trojročného sebou vzali, mal na 

boku znak hviezdy.“ Keď si to Turčín so ženou 

vypočuli, hodili sa na kolená. „Odpusť, mati, svojmu 

synu prevelikú vinu. Nebudeš už viac otrokovať, ale 

panovať s nami, chodiť v zlate a spočívať na 

zamate.“ „Udeľ vám Boh, deti moje, sväté 

požehnanie svoje, ale túžba letí len tam, kde kríž z 

veže svieti. Ja chcem žiť tam pri Hrone, tam som 

vyrástla a inde ma žiť neláka. Tam pod krížom starší 

moji spia v pokoji, keď umriem a bude vôľa Božia aj 

mňa nech ku nim uložia.“ 

Adrián Paľa, Adam Baláž, Marek Rakoš, Dávid 

Jakub Katrenič 6.A 

Obrázok namaľovala  Ema Vasičkaninová 
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Opäť vám prinášame báseň  od našej šikovnej 

Natálie Paľuvovej z 9.B: 

 

Babie leto 

Všade len krása farbistá, 

jeseň medzi nami už je istá. 

Listy v tanci, 

vietor píska, 

pozdrav zďaleka nám získa. 

Mokré cesty, 

sem-tam búrka, 

pavúk na mňa očami žmurká. 

Nechytím sa do jeho nástrah? 

Každý v sebe môže objaviť básnika. O tom niet 

pochýb. Vedia to aj naši ôsmaci, ktorí na hodine 

literatúry vytvorili takéto krásne ľúbostné 

básne: 

Často o tebe snívam, 

v mojich tajných snoch. 

Každú noc premýšľam 

stále o nás dvoch. 

Veľmi sa mi páčiš, 

hrozne, nádherne, 

si výnimočná 

                             v tomto vesmíre.   

Erik Jančuš 8.A

 

 

Bolo raz jedno jabĺčko, 

vyzeralo ako srdiečko. 

To jabĺčko zelené, 

srdiečko malo červené. 

To srdiečko chcem dať Tebe, 

Lebo keď Ťa vidím, chcem byť pri Tebe. 

Preto túto báseň píšem Tebe.    

Dávid Fudala 8.A 

 

 

 

 

 

Slza mi steká po tvári, 

Tvoja tvár sa mi v nej vždy zjaví. 

Myšlienka na Teba mi dodáva 

nechápavú silu, chcela by som byť s Tebou 

aspoň na malú chvíľu. 

Pusa, objatie a Tvoj sladký pohľad do očí... 

Toto je to, čo mi do mysle vždy skočí. 

Keď Ťa vonku s inými vidím, 

vždy rukou za hlavu sa chytím. 

Chcela by som, aby neprajníci išli do hája.... 

Naša láska by trvala dlhšie než do mája. 

Karin Lazúrová 8.C 

Keď ma kopne múza 
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Ja Ťa ľúbim, ty mňa tiež, 

no stále vravíš, že už prestaneš. 

Vravíš aj, že inú chceš 

a mňa potajomky miluješ. 

 

Stráž ma a opatruj, Ty, láska moja, 

ja budem naveky iba frajerka Tvoja. 

Milý môj, milený, veľmi Ťa milujem, 

preto Ti lásku a svoje srdce darujem. 

Veronika Lenártová 8.A 

 

 

 

Prečítajte si aj takúto netradičnú baladu: 

Líška divoká 

 

Líška divoká, 

behala z vysoka, 

Horár, dobrý herec, 

strelil jej do chvosta. 

 

Odstrelil jej chvostík 

a ľavú nožičku, 

horko zabrechala, 

sadla na trávičku. 

 

Horár, dobrý herec, 

zobral si ju domov, 

spravil z nej koberec, 

pre jeho sestru domov. 

 

Marek Rakoš 6.A

 

 (V komixoch sa nachádzajú aj nárečové slová) 

Slavomíra Šoltýsová, Nikola Kundrátová 
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Lenka Homová, Tatiana Novotná, Ľuboš Gdovin, Nikola Hudačeková, Martin Lukáč, Janka Adamčíková 
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Daniela  Novotná, Lenka Palšová, Michaela Salokyová, Marianka Kačmárová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Silvester  Kohút, VIII.A 
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- Toto je účet za obed? - pýta sa hosť čašníka,  
- alebo mi chcete predať reštauráciu? 
 
Dežo narazí do letušky a vyleje jej kávu a ona nato: „Dežko choď sa hrať von.“ 
 
Roboty sa netreba báť, hlavne keď ju robia druhí. 

Príďte medzi nás! O vaše pohodlie sa radi postaráme. (Správa cintorína) 

Jožo vraví, že radšej by sedel v base ako v 

škole. Pani učiteľka sa spýta prečo, Jožo 

odpovie: 

- No v base viem za čo sedím, ale v škole 

musím sedieť a neviem prečo. 

 

Učiteľka napísala žiakovi do žiackej knižky 
poznámku:  
,,Váš syn nič nevie." 
Otec dopísal: 
,,Práve preto ho posielam do školy." 

 

Otec sa pýta syna: 

- Čo ste robili dnes na vyučovaní? 

- Na hodine chémie sme sa zaoberali 

výbušnými látkami.  

- A čo máte na programe zajtra v škole?  

- V akej škole? 

 

Učiteľ sa pýta žiačika Jožka, aby povedal, 

prečo musíme jesť zeleninu.  

- Preto, lebo nemáme dosť peňazí na 

mäso, - odpovedá Jožko. 

 

Príde chlapec domov a podáva otcovi 

vysvedčenie. 

"No tak toto by teda chcelo poriadny výprask," 

rozčúlene zakričí otec. 

"Len pokoj," utešuje ho chlapec, "viem kde 

učiteľka býva." 

 

Jožko, keď poviem: ja obdarujem, ty 

obdaruješ, on obdaruje... aký je to čas? 

- Vianočný, pani učiteľka. 

- Neprepadneš, ak mi dokážeš odpovedať 

na jednu otázku: Koľko hviezd je na nebi? 

- Tri milióny sedemsto dvadsaťtri. 

- A ty si to zrátal? 

- Prepáčte, pán profesor, ale to je už 

druhá otázka. 

 

 

Vnúčik: Baba kam ideš ?  

Babka: Na cintorín !  

Vnúčik: A kto donesie naspäť bicykel ?! 
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Kým má listy svieže, na vetvách mu 

sedia ježe. Keď spadne jež na líčko, 

znesie hnedé vajíčko. 

(natšag) 

 

 

V lese, kde je tôňa, rastie, pekne 

vonia. Zvončekmi stále cinká malá 

biela … 

(aknilavnok)  

   

 (aknilavnok) 

 

 

Skoro ráno, ešte potme, o kôstky sa 

ježko potkne. Halúzkami naňho 

kyvká lekvárová slečna... 

(akvils) 

   

  

 

 

Bez čoho sa nedá chlieb upiecť?  

(zeb ykrôk) 

 

 

 

Pod stromami stojí hrad, veľký ako 

mrakodrap. Beží z neho po 

chodníkoch, mnoho malých 

robotníkov. 

 (oksinevarm) 

 

 

 



 
_________________________________________________________________________________________ 

 

20 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 


