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Úvod 
     Milí žiaci, prinášame Vám už v poradí 6. číslo nášho časopisu. Tešíme sa, že 

u vás vzbudil záujem o kúpu tohto časopisu. Fašiangové obdobie sa skončilo 

a prichádza pôstne obdobie. No my si ešte zaspomíname na fašiangy a karneval, 

upečieme si fašiangové šišky, spomenieme súťaže, na ktorých sa nám darilo 

a pre najmenších sme si pripravili vyrobenie masky či osemsmerovku, alebo 

vtipy.   

     S pozdravom  

                                                                                                      Vaša redakcia. 

 

 

 
 
 

FAŠIANGY- symbol veselosti, zábavy a hodovania 

     Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde... jedna z 

najznámejších a na Slovensku najrozšírenejších 

fašiangových pesničiek. Obdobie od Troch kráľov 

do Popolcovej stredy nazývame fašiangy. 

     Fašiangy sú prechodom medzi zimným a jarným 

obdobím. Počas fašiangov prevláda bujará zábava, 

organizujú sa svadby a zabíjačky. Hlavne posledné 

tri dni sú vyplnené zábavami či nadmerným 

jedením. Typickým fašiangovým jedlom sú  šišky 

vyprážané na masti. 

     Najveselšie obdobie roka však strieda 40- dňový 

pôst. Ukončia sa všetky zábavy a svet sa vráti opäť 

na rok do starých koľají. Na poslednej fašiangovej 

zábave sa preto predvádza symbolické 

pochovávanie basy. Pochovávanie basy je ľudová hra parodizujúca skutočný pohreb. Jej 

základným motívom je zákaz zábav počas nasledujúceho pôstu. Keď je basa pochovaná, môže 

začať pôst. Obdobie veľkonočného pôstu začína dňom, ktorý poznáme pod názvom 

Popolcová streda. Je to pohyblivý sviatok, jeho dátum sa ráta podľa lunárneho kalendára a 

pripadá na 40. deň pred Veľkou nocou. Toho roku pripadla Popolcová streda na 5. marec 

2014. 
     Slávenie Popolcovej stredy bolo zavedené v 7. storočí a tento deň sa stal dňom pokánia 

a pôstu. Pôst mal pomôcť človeku nájsť cestu k duchovným hodnotám, mali by sa ľudia cez 

pôst zdržovať mäsitého pokrmu. Veriaci si na prijatie sviatosti v tento deň obliekali v zmysle 

prvokresťanských tradícií kajúci odev a posýpali sa popolom. Zvyk posýpať sa popolom 

pretrval dodnes, avšak už len symbolicky, kedy kňaz urobí popolom krížik na čelá veriacich. 

Veľkonočný pôst sa končí Veľkým piatkom. 

 

http://lc.kbs.sk/?mesiac=201403&form=rows
http://lc.kbs.sk/?mesiac=201403&form=rows
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Potrebujeme: 

 1 kg polohrubej múky 

 1 kocku droždia 

 2 lyžičky soli 

 250 ml oleja 

 700 ml mlieka 

 3 vajcia 

 1 smotanu na šľahanie 

 3,5 lyžice kryštálového cukru 

 

Postup: 
 Mlieko si zohrejeme. 

 

 V 100 ml zohriatého mlieka si rozmiešame droždie a 0,5 lyžice 

cukru, čím si spravíme kvások, ktorý necháme vykysnúť. 

 

 

 Do misy nasypeme polohrubú múku, zvyšný cukor, soľ a 

zvyšným teplým mliekom, smotanou a vykysnutým kváskom 

zamiesime cesto. 

 

 Počas miesenia pridávame vajcia, olej .  

 

 Cesto dobré vypracujeme (rukou alebo mixérom), aby sa nám 

tvorili bublinky a nelepilo na ruku (asi 15-20 minút). 

 

 Cesto necháme vykysnúť. 

 

 Vykysnuté cesto dáme na pomúčenú dosku a vykrajujeme 

kolieska. 

 Vykrojené kolieska necháme trošku podkysnúť a pred 

vložením do horúceho    oleja v nich urobíme dierku. 

 Do oleja ich vkladáme opačnou stranou ako boli položené na 

doske. 

 Vyprážame pod pokrievkou len z jednej strany. Potom hrniec 

odkryjeme, šišky otočíme a druhú stranu vyprážame bez 

pokrievky. 

 Vypražené šišky ukladáme na obrúsky, aby stiekol prebytočný 

olej. 

                

               Dobrú chuť !!!  
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Fašiangový karneval 
      Dňa 4. marca 2014 sa na námestí v Pohorelej uskutočnil karneval. Žiaci 

v maskách, spolu s folklóristami, sa ukázali ľuďom v sprievode po uliciach 

Pohorelej. Na námestí žiaci z DFS Mladosť, spolu s ľudovou hudbou, nám 

predviedli svoje spevy a tance o fašiangoch. Žiaci zo ZŠ si pripravili veľmi 

pekné a zaujímavé masky, za ktoré niektorí žiaci získali krásne ceny. Obecný 

úrad v Pohorelej pripravil ako občerstvenie pre deti teplý čaj a graple.  

 

 
 

 
 
 
 
 

Zápis budúcich prvákov 
 

     Dňa 12. februára 2014 o 14:30 sa v našej škole uskutočnil 

zápis pre budúcich prvákov. Naši pedagógovia preskúšali ich 

vedomosti a zručnosti. Na budúci školský rok by malo 

nastúpiť do prvej triedy 33 

žiakov a utvoriť tak 2 triedy. 

Budúcim prváčikom želáme 

veľa šťastia a úspechov pri 

plnení si nových školských 

povinností. 
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Lyžiarsky  výcvik 
 

     V dňoch 10.-14.februára naši žiaci z 8. ročníka sa zúčastnili lyžiarskeho 

výcviku v Polomke. Pedagogický dozor, ktorý mal na starosti bezpečnosť 

žiakov, boli PaedDr. Gabriela Kanošová a Mgr. Jozef  Šajša.  

     Prvý deň im celkom vyšiel, čo sa týka počasia. Ostatné dni, okrem piatku, 

pršalo. Aspoň si mohli žiaci vyskúšať, aké  je to lyžovať sa v daždi a zmoknúť 

ako myš. Niektorí sa lyžovať nevedeli, tak sa učili základné postupy. Tí čo sa 

vedeli, zasa  brázdili po svahu. Keď sa vedeli ako –tak spustiť z kopca, mohli ísť 

na malý vlek. Počas celého týždňa sa nestal žiadny vážnejší úraz a žiaci došli 

spokojne  domov s kopou zážitkov. Všetci žiaci boli radi, že sa uliali zo školy. 

Všetci sa naučili lyžovať a každý zvládol jazdu na veľkom vleku. 

     Zúčastnení žiaci: I. Antolová,  P. Vírusová, A. Balážová, D. Pletková, 

T. Zibríková, S. Simanová, J. Kalman, M. Matúš, M. Kuklica, P. Kubanda, 

E. Holko, S. Zelienka, J. Hrčák, P. Gálik, T. Gajda, M. Haluška.
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Súťaž: „Z rozprávky do rozprávky“ 
 

     Súťaži predchádzala koncepčná a organizačná práca pedagógov so žiakmi. Pedagógovia 

viedli žiakov k návštevám žiackej knižnice, nasmerovali ich pozornosť k čítaniu, k priamemu 

kontaktu s literárnym dielom. Žiaci sa pripravovali na súťaž, ktorej cieľom bolo formovať 

kladný svoj vzťah ku knihe a literatúre prostredníctvom vlastnej tvorivej činnosti. Vo vzťahu 

ku krásnej literatúre žiaci tvorbou vlastných rozprávkových príbehov rozvíjali svoje 

štylistické schopnosti a zručnosti. 

     Na súťaži sa mohli zúčastniť všetci žiaci 2. stupňa. Žiaci svoje súťažné práce odovzdávali 

učiteľkám SJL, ktoré súťažné práce zozbierali a vyhodnotili 3 najlepšie práce spomedzi 12.  

Všetky súťažné práce budú postupne uverejňované v časopise „Pohorelský školáčik“. 

     Vyhodnotenie súťaže: 1. miesto – Gabriela Gáliková – „Tam“ (5.A) 

                                          2. miesto – Aneta Haľaková – „Malá morská víla“ (5.A) 

                                          3. miesto – Erik Krupa – „Lenivý Miško“ (6. A) 

                                                             Barbora Kolláriková – „Boj o knihu“ (7.A) 

Všetci zúčastnení žiaci súťaže získali krásne diplomy a ceny, ktorým sa veľmi potešili. 

     Žiaci sa snažili vytvoriť jednoduché a nenáročné príbehy, ktoré boli veselé, ale aj 

napínavé, určené hlavne mladším čitateľom. Išlo v nich o originalitu, vtipnosť, jednoduchosť, 

ktorými dokázali ozvláštniť situácie, ktoré sú v detskej literatúre už ošúchané. Žiaci svojou 

kreativitou ukázali, že vedia vytvoriť krásne príbehy, ktorými preukázali svoje štylistické 

zručnosti a schopnosti. 

Autori už oddávna vkladali do svojich diel srdce, opisovali svoje životné skúsenosti, aké oni 

už niekedy zažili. Často sa knihy stávali spisovateľovým denníkom, pretože do nich vpisovali 

aktuálne pocity a myšlienky. Niekto si možno vraví: „Nie každá literatúra má cenu”, ale opak 

je pravdou. Každá literatúra ma cenu, možno nie pre všetkých, ale má. 

    V tomto čísle Vám ponúkame prvý príbeh od  Gabriely Gálikovej – „Tam“, ktorá získala 1. 

miesto a druhý príbeh od Anety Haľakovej – „Malá morská víla“, ktorá získala 2. miesto. 

 

Tam 
 

    V jednej malej chalúpke neďaleko džungle žil mladý muž so svojou manželkou. Každú 

chvíľu sa im malo narodiť dieťa. Aj sa tak stalo. O pár dní sa žene narodil chlapec, ktorému 

dali meno Tam.  

     Jedného dňa sa vydal Tamov otec na lov. Domov sa však už nevrátil. V divokej džungli ho 

poranilo zviera. Tamova matka túto správu znášala veľmi ťažko. Po pár dňoch z toho úplne 

zošalela. 

     Vzala so sebou malého Tama a vydala sa na cestu do džungle. Išla dlho a ďaleko. Prišla až 

do údolia Babala. Tu žili nebezpečné divoké zvery. Malého Tama, ktorý veľmi plakal, 

položila k prameňu dravej rieky a rýchlo ušla preč.  

    K prameňu sa podvečer prišla napiť opičia rodinka. Malého Tama vzala k sebe a matka 

opica sa o neho s láskou starala. Ako čas plynul, z malého Tama sa stával stále väčší šibal. 

Poznal už takmer každú rastlinku i každé zviera. Rád behal po pralese a všetko skúmal.  

     Jedného dňa sa zatúlal až ku chalúpke, v ktorej sa narodil. Opatrne a neisto vošiel dnu. 

Tam zbadal na posteli ležať nevládnu ženu. Bola to jeho matka. Tam sa zľakol, pretože nikdy 

predtým nevidel nijakého človeka. Rýchlo ušiel z chalúpky preč.  
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      O pár hodín sa však vrátil. Opäť videl tú istú ženu, ako nehybne leží. Na stene viselo 

niečo, čo nikdy predtým nevidel. Bolo to zrkadlo.  

Pri pohľade do zrkadla zistil, že si je podobný so ženou na posteli. Vzal nohy na plecia 

a rýchlo utekal do pralesa po bylinky, o ktorých vedel, že majú liečivý účinok.  

Vrátil sa, pristúpil k žene, požul bylinky a vložil jej ich do úst. Žena po niekoľkých minútach 

otočila hlavu, zdvihla sa z postele a spýtala sa: „Kto si?“  

     Tama však nerozumel a len nemo na ňu hľadel. Keď sa žena lepšie prizrela, spoznala 

v ňom svojho syna Tama a zvolala:„Tam, syn môj, ty žiješ! Bola som veľmi nešťastná, keď 

som ťa opustila, ale odteraz chcem byť pre teba tou najlepšou matkou. Odpusť mi, syn môj!“  

     Tam nerozumel, čo mu žena hovorí, ale prišiel k nej a objal ju. Potom sa o neho starala ako 

o malého chlapca a dávala mu všetku lásku, o ktorú ho ukrátila. 

 

Gabriela Gáliková,V.A 

 

Malá morská víla 
 

     Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna krajina, v tej krajine dedina, v tej dedine domček.  

V tom domčeku býval otec, mama a ich jediná dcéra. Volala sa Alica.  

     Bolo leto a rodina sa vybrala k moru. Zo všetkého najradšej sa Alica nechala unášať 

vlnami na nafukovačke. Raz ju vlny odniesli na šíre more. Vrátiť sa však nebolo také 

jednoduché. Tak to nechala na osud a unavená nedozernými morskými diaľavami zaspala.  

     Keď sa prebudila, bola už takmer na pevnine. Nebola to pevnina s ich plážou, ale malý 

neobývaný ostrov. Vystúpila na pevný breh a kráčala smerom do džungle. Dlho sa predierala 

cez zeleň, kríky a nádhernú kvetenu džungle až prišla k malému vodopádu. Chcela sa napiť 

vody, no prúd vody ju strhol a odniesol do jaskyne.  

     V strede jaskyne bolo meňavé zelenkavé jazierko. Sadla si k nemu a keď pozrela nahor, 

upútal ju otvor nad hlavou. V ňom pozorovala meniacu sa oblohu. Ľahla si na chrbát  

a rozmýšľala ako sa dostane naspäť k rodičom. Ani sa nenazdala a bol večer. V otvore 

jaskyne zažiaril obrovský mesiac. Bol spln. Tušila, že noc bude musieť stráviť v jaskyni. 

Skočila do jazierka, že si pred spaním zapláva.  

V tom začala voda bublať.  

     ,,Čo sa to deje!?´´ vykríkla Alica a zacítila, že sa jej niečo robí s nohami.  

Vyšvihla sa na breh, sadla si a uvidela namiesto nôh rybí chvost. Najprv sa veľmi preľakla,  

no neskôr jej došlo, že s chvostom sa dostane rýchlejšie k rodičom. Určite už o ňu strachujú.  

Skočila späť do vody, ponorila sa a plávala, a plávala, až kým nezbadala tunel. Preplávala ním 

a o chvíľu sa ocitla v mori.  

     Zistila, že s chvostom sa vôbec nemusí vynárať nad hladinu, aby sa nadýchla. Chvíľu sa 

rozhliadala, ktorým smerom má plávať, potom plesla chvostom, urobila obrat a rýchlym 

tempom sa vydala na cestu. Plávala veľmi rýchlo. Keď sa opäť vynorila, pred ňou sa 

rozprestierala ich pláž. Nikto na nej nebol.  

     ,,Ako sa takto ukážem pred rodičmi? Veď ma nespoznajú!“ 

S veľkými obavami priplávala k brehu, dotiahla sa na suchý piesok a čakala, kým vyschne.  

     Keď sa z nej odparila posledná kvapka vody, v okamihu mala namiesto chvosta svoje 

nohy. Rozbehla sa k rodičom, ktorí boli už veľmi vystrašení, pretože ju nikde nevedeli nájsť.  

Alica im povedala, že bola s kamarátkami a o svojom tajomstve im neprezradila vôbec  

nič. 

 

 Aneta Haľaková, V. A 
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Dejepisná olympiáda 

 

 

     Dejepisná olympiáda je určená žiakom základných škôl, osemročných 

gymnázií a stredných škôl so záujmom 

o históriu a príbuzné vedné odbory. 

Členená je na 4 kategórie – A, B, C a D. 

Organizuje sa v 4 kolách – školskom, 

obvodnom, krajskom a celoštátnom. Aj 

naši žiaci zo 7., 8. a 9. ročníka postúpili zo 

školského kola do Obvodného kola 

v Brezne. 7. ročník reprezentovala Alžbeta 

Bialiková a 9. ročník reprezentoval Peter 

Vajdík. Na 2.mieste sa umiestnila žiačka 

8. ročníka Alžbeta Balážová, ktorá 

postúpila do Krajského kola v Banskej Bystrici.  

Srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalšom kole.  

 
 

Technická 

olympiáda 

 

     Blahoželáme našim žiakom Petrovi 

Vajdíkovi a Patrikovi Gavurovi z 9. 

ročníka,  ktorí postúpili z Obvodného kola 

v Brezne až do Krajského kola v Banskej 

Bystrici a umiestnili sa na krásnom 3. 

mieste. 
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Významné dni v marci 
 
 
 
 
 
  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

7. 3. Svetový deň modlitieb žien  

8. 3. Medzinárodný deň žien  

9. 3. Deň paniky 

11.3. Európsky deň na pamiatku obetí 

terorizmu 

13.3. Svetový deň obličiek  

14.3. Medzinárodný deň akcií proti 

priehradám a pre rieky, vodu a život  

15.3. Svetový deň spotrebiteľských práv 

Európsky deň spotrebiteľov 

16.3. Medzinárodný deň planetárii  

18.3. Svetový deň sociálnej práce  

19.3. Sviatok sv. Jozefa 

20.3. Svetový deň divadla pre deti a mládež 

Medzinárodný deň štastia 

21.3. Medzinárodný deň boja proti rasovej 

diskriminácii 

Svetový deň Downovho syndrómu 

Medzinárodný deň lesov 

Medzinárodný deň bábkarstva 

Medzinárodný deň invalidov 

Svetový deň zdravého spánku 

Svetový deň poézie 

22.3. Medzinárodný deň tuleňov 

Svetový deň vody 

23.3. Svetový deň meteorológie (WMO)  

24.3. Svetový deň tuberkulózy (WHO)  

25.3. Deň zápasu za ľudské práva 

Medzinárodný deň spomienky na 

obete otroctva a transatlantický 

obchod s otrokmi 

27.3. Svetový deň divadla 

28.3. Deň učiteľov 

http://kalendar.azet.sk/medzinarodne/den/2014-3-7/
http://kalendar.azet.sk/medzinarodne/popis/2014-3-7/
http://kalendar.azet.sk/medzinarodne/den/2014-3-8/
http://kalendar.azet.sk/medzinarodne/popis/2014-3-8/
http://kalendar.azet.sk/medzinarodne/den/2014-3-9/
http://kalendar.azet.sk/medzinarodne/popis/2014-3-9/
http://kalendar.azet.sk/medzinarodne/den/2014-3-11/
http://kalendar.azet.sk/medzinarodne/popis/2014-3-11/
http://kalendar.azet.sk/medzinarodne/popis/2014-3-11/
http://kalendar.azet.sk/medzinarodne/den/2014-3-13/
http://kalendar.azet.sk/medzinarodne/popis/2014-3-13/
http://kalendar.azet.sk/medzinarodne/den/2014-3-14/
http://kalendar.azet.sk/medzinarodne/popis/2014-3-14/
http://kalendar.azet.sk/medzinarodne/popis/2014-3-14/
http://kalendar.azet.sk/medzinarodne/den/2014-3-15/
http://kalendar.azet.sk/medzinarodne/popis/2014-3-15/
http://kalendar.azet.sk/medzinarodne/popis/2014-3-15/
http://kalendar.azet.sk/medzinarodne/den/2014-3-16/
http://kalendar.azet.sk/medzinarodne/popis/2014-3-16/
http://kalendar.azet.sk/medzinarodne/den/2014-3-18/
http://kalendar.azet.sk/medzinarodne/popis/2014-3-18/
http://kalendar.azet.sk/medzinarodne/den/2014-3-19/
http://kalendar.azet.sk/medzinarodne/popis/2014-3-19/
http://kalendar.azet.sk/medzinarodne/den/2014-3-20/
http://kalendar.azet.sk/medzinarodne/popis/2014-3-20/
http://kalendar.azet.sk/medzinarodne/popis/2014-3-20/
http://kalendar.azet.sk/medzinarodne/den/2014-3-21/
http://kalendar.azet.sk/medzinarodne/popis/2014-3-21/
http://kalendar.azet.sk/medzinarodne/popis/2014-3-21/
http://kalendar.azet.sk/medzinarodne/popis/2014-3-21/
http://kalendar.azet.sk/medzinarodne/popis/2014-3-21/
http://kalendar.azet.sk/medzinarodne/popis/2014-3-21/
http://kalendar.azet.sk/medzinarodne/popis/2014-3-21/
http://kalendar.azet.sk/medzinarodne/popis/2014-3-21/
http://kalendar.azet.sk/medzinarodne/popis/2014-3-21/
http://kalendar.azet.sk/medzinarodne/den/2014-3-22/
http://kalendar.azet.sk/medzinarodne/popis/2014-3-22/
http://kalendar.azet.sk/medzinarodne/popis/2014-3-22/
http://kalendar.azet.sk/medzinarodne/den/2014-3-23/
http://kalendar.azet.sk/medzinarodne/popis/2014-3-23/
http://kalendar.azet.sk/medzinarodne/den/2014-3-24/
http://kalendar.azet.sk/medzinarodne/popis/2014-3-24/
http://kalendar.azet.sk/medzinarodne/den/2014-3-25/
http://kalendar.azet.sk/medzinarodne/popis/2014-3-25/
http://kalendar.azet.sk/medzinarodne/popis/2014-3-25/
http://kalendar.azet.sk/medzinarodne/popis/2014-3-25/
http://kalendar.azet.sk/medzinarodne/popis/2014-3-25/
http://kalendar.azet.sk/medzinarodne/den/2014-3-27/
http://kalendar.azet.sk/medzinarodne/popis/2014-3-27/
http://kalendar.azet.sk/medzinarodne/den/2014-3-28/
http://kalendar.azet.sk/medzinarodne/popis/2014-3-28/
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Máš rád/a Fašiangy ? 
 

     Vyfarbi si fašiangovú masku a vystrihni, potom na  bokoch pri ušiach sprav 

dierky a  potom konce gumy prevleč cez jednu i druhú dierku a uviaž na nich 

uzol.  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSEMSMEROVKA 
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Osemsmerovka 
 

 

 

Meniny v marci 
 

     Spomeň si na spolužiakov a svojich príbuzných, ktorí tento mesiac oslavujú 

meniny: 

 

01.03 Albín 

02.03 Anežka 

03.03 Bohumil, 

Bohumila 

04.03 Kazimír 

05.03 Fridrich 

06.03 Radoslav, 

Radoslava 

07.03 Tomáš 

08.03 Alan, Alana 

09.03 Františka 

10.03Branislav, Bruno 

11.03 Angela, 

Angelika 

12.03 Gregor 

13.03 Vlastimil 

14.03 Matilda 

15.03 Svetlana 

16.03 Boleslav 

17.03 Ľubica 

18.03 Eduard 

19.03 Jozef 

20.03 Víťazoslav, 

Klaudius 

21.03 Blahoslav 

22.03 Beňadik 

23.03 Adrián 

24.03 Gabriel 

25.03 Marián 

26.03 Emanuel 

27.03 Alena 

28.03 Soňa 

29.03 Miroslav 

30.03 Vieroslava 

31.03 Benjamín

T O G N I J A D R O P 

S R M I Ľ O P O T R A 

A A G Á T M O C E E C 

L K D U R A L Z Í A I 

P O L Y S T Y R É N V 

O B E Ľ D E E M K I O 

N O Y M O R T S Í V R 

E R V L S I Y R N O O 

F Ý O A K Á L U I R B 

S V K T A L É D L U E 

O L I A T I N A H S L 
 

 

beľ, cín, kov, rez, agát, lata, ruda, trám, doska, 
dural, ingot, jadro, olovo, strom, topoľ, hliník, liatina, 

výrobok, borovica, materiál, surovina, fenoplast, 
polyetylén, polystyrén 

Riešenie osemsmerovky: 

          

http://ssjh.sk/aix/new/meno-Alb%C3%ADn.htm
http://ssjh.sk/aix/new/meno-Ane%C5%BEka.htm
http://ssjh.sk/aix/new/meno-Bohumil,+Bohumila.htm
http://ssjh.sk/aix/new/meno-Bohumil,+Bohumila.htm
http://ssjh.sk/aix/new/meno-Kazim%C3%ADr.htm
http://ssjh.sk/aix/new/meno-Fridrich.htm
http://ssjh.sk/aix/new/meno-Radoslav,+Radoslava.htm
http://ssjh.sk/aix/new/meno-Radoslav,+Radoslava.htm
http://ssjh.sk/aix/new/meno-Tom%C3%A1%C5%A1.htm
http://ssjh.sk/aix/new/meno-Alan,+Alana.htm
http://ssjh.sk/aix/new/meno-Franti%C5%A1ka.htm
http://ssjh.sk/aix/new/meno-Angela,+Angelika.htm
http://ssjh.sk/aix/new/meno-Angela,+Angelika.htm
http://ssjh.sk/aix/new/meno-Gregor.htm
http://ssjh.sk/aix/new/meno-Vlastimil.htm
http://ssjh.sk/aix/new/meno-Matilda.htm
http://ssjh.sk/aix/new/meno-Svetlana.htm
http://ssjh.sk/aix/new/meno-Boleslav.htm
http://ssjh.sk/aix/new/meno-%C4%BDubica.htm
http://ssjh.sk/aix/new/meno-Eduard.htm
http://ssjh.sk/aix/new/meno-Jozef.htm
http://ssjh.sk/aix/new/meno-V%C3%AD%C5%A5azoslav,+Klavdius.htm
http://ssjh.sk/aix/new/meno-V%C3%AD%C5%A5azoslav,+Klavdius.htm
http://ssjh.sk/aix/new/meno-Blahoslav.htm
http://ssjh.sk/aix/new/meno-Be%C5%88adik.htm
http://ssjh.sk/aix/new/meno-Adri%C3%A1n.htm
http://ssjh.sk/aix/new/meno-Gabriel.htm
http://ssjh.sk/aix/new/meno-Mari%C3%A1n.htm
http://ssjh.sk/aix/new/meno-Emanuel.htm
http://ssjh.sk/aix/new/meno-Alena.htm
http://ssjh.sk/aix/new/meno-So%C5%88a.htm
http://ssjh.sk/aix/new/meno-Miroslav.htm
http://ssjh.sk/aix/new/meno-Vieroslava.htm
http://ssjh.sk/aix/new/meno-Benjam%C3%ADn.htm
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Vyfarbi! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vtipy 

Mamička oznamuje synčekovi: 

-„Jožinko, budúci rok už budeš v druhej triede a to už budeš môcť utierať riad...“ 

-„Tak to radšej prepadnem...“ 

 

Príde Janko do školy s veľkou hrčou na hlave a učiteľka sa pýta: 

„Prečo máš takú veľkú hrču???“ 

„Chcela ma uštipnúť osa.“ 

„Nestihla to?“ 

„Ale, ocino ju zabil lopatou.“ 

 

-„Jurko, čo tam gumuješ?“ 

-„Prosím, pán učiteľ, veď ste mi povedali, aby som si tu päťku opravil.“ 

______________________________________________ 
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