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Jan Amos Komenský (po latinsky Comenius) 

(* 28. marec 1592, Nivnice, Česko – 
† 15.november 1670, Amsterdam, Holandsko) 

 

Bol český pedagóg, jazykovedec, prírodovedec, 

humanista,filozof, politik. 

Mal slovenských predkov. Vyštudoval teológiu a bol 

vysvätený za kňaza Jednoty bratskej. Po smrti  

manželky a dvoch detí, začal pracovať na svojej 

knihe Labyrint světa a ráj srdce. 

V roku 1628 opustil Moravu a pustil sa putovať po 

Európe. Zavádzal úplne nové spôsoby v školskej 

dochádzke. Hlásal, že školská dochádzka musí byť 

povinná pre každé dieťa, či je bystré alebo hlúpe, 

bohaté alebo chudobné. Preslávil sa na svoju dobu 

revolučnými pojmami „opakovanie je matkou 

múdrosti“ a „škola hrou“. 

 

„Ak sa človek má stať človekom, musí sa 

vzdelávať." 

PF 
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II. Udialo sa/Zúčastnili sme sa 

III. Novinky v škole 

IV. Naše práce 

V. Sudoku a tajnička 
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I. Úvodník ...  

Milí spolužiaci!  

       Babie leto nás túto jeseň akosi rýchlo opustilo. Nádhera teplého októbra je preč a s ním sa 

pominuli prvé mesiace školy. Rovnako mesiac november je už 

dávno za nami. Tak, ako pribudlo chladnejších, hmlistých a 

mrazivých dní, pribudlo aj známok v žiackej knižke, dúfajme, že 

tých lepších viac. Učenie sa poriadne rozbehlo. Nezastaví ho ani 

jesenné prechladnutie, či nebodaj chrípka. Ale veď vitamínov zo 

záhrad bolo pre každého dosť. November priniesol so sebou nielen 

chlad, ale aj radosť. Halloweenské večierky sú u nás už dlhšie 

zaužívané. Prinesú trochu svetla nostalgickým dňom, ktorým 

hovoríme Dušičky. Po zbere úrody si treba spomenúť aj na blízkych, ktorí už nie sú medzi 

nami a priniesť im do temnoty trochu svetla zapálením sviece. Po smutných dňoch sme 

otvorili brány našej školy rodičom, mali sme rodičovské združenie. 

     Obzvlášť sa každý z nás tešil na december. Na jeho začiatku nás neobišiel Mikuláš s 

čertom. Tí nadelili každému, čo si zaslúžil. V čase adventu sme si vyzdobili nielen naše 

domovy, ale aj triedy. To aby sme sa v nich lepšie cítili pri nasávaní ďalších vedomostí. A až 

potom nastali vianočné prázdniny a my sme si išli konečne oddýchnuť, veď aj príroda v zime 

spí. 

 

     Školský rok sa rozbehol obrovským tempom, ani sme sa nenazdali a už sa blíži polrok a s 

ním chvíle opravovania a zaokrúhľovania známok. Máme za sebou krásne vianočné sviatky, 

prehupnutie do Nového roka 2015 a za pár týždňov aj polročné vysvedčenie, potom aj jarné 

prázdniny – už nám chýba len tá jar, krásne slnečné a teplejšie dni, ale aj to už čoskoro príde. 

V tomto čísle sa opäť pokúsime zosumarizovať udalosti predchádzajúcich dní, to čo 

ovplyvnilo našu školu a nás, a keďže uplynulo tak veľa dní, bude toho naozaj dosť.  

     Príjemné čítanie! 

Vaša redakčná rada. 
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II. Udialo sa/Zúčastnili sme sa ...  

 

Divadelné predstavenie Keď muži plačú 

19. septembra k nám zavítala divadelná 

skupina COMMEDIA POPRAD pod vedením 

Vlada Benka (režisér, scenárista, herec a 

umelecký vedúci divadelného súboru). Divadlo 

má tradíciu už od roku 1968 a dominuje v ňom 

komediálny žáner.  

Žiaci našej školy mali možnosť vidieť tri 

jednoaktovky - klenoty svetovej dramatickej 

tvorby (O škodlivosti tabaku, Tragikom proti 

svojej vôli, Labutia pieseň) prepojené 

postavou rozprávača. Použitím jemnej 

satirickej hyperbolizácie vytvorila COMMEDIA 

svieže a najmä divácky vďačné predstavenie a 

vysunula do popredia komické a groteskné 

pozície Čechovovho textu. 

A. P. Čechov predstavuje tú líniu ruského 

realizmu, v ktorej sa spája sentimentalita s 

naturalizmom, láskavý humor s krutou satirou. 

Stal sa 

majstrom krátkej prózy, ktorú zaľudnil 

všednými i kurióznymi postavičkami. Jeho 

brilantné texty vedia na malej ploche vyjadriť 

ľudský zápas o dôstojnosť života a nečakaná 

pointa ich veľa ráz posunie do prekvapujúceho 

vyznenia. Práve táto hra bola v roku 2004 na 

Scénickej žatve ocenená za Tvorivý čin roka. 

Herci nám veľmi ochotne a s úsmevom 

povedali o sebe niečo viac. Hry hrajú vždy 

nové, nikdy nie tie, čo ľudia poznajú. Veľký 

úspech „zožali“ s hrou Neprebudený, s ktorou 

boli dvakrát v Monaku. 

Sme radi, že sme mali možnosť vidieť toto 

originálne predstavenie v prevedení 

profesionálov. Na konci to žiaci ocenili 

búrlivým potleskom, a to herca najviac poteší, 

spokojný a kultúrne naplnený divák. 
 

          ZÁLOŽKA DO KNIHY SPÁJA STREDNÉ ŠKOLY 

      Už sa stáva tradíciou na našej škole, že sa každý rok 

zapájame do projektu  ZÁLOŽKA DO KNIHY SPÁJA STREDNÉ 

ŠKOLY. V tomto školskom roku sa našou partnerskou školou 

stala SOŠ obchodu a služieb v Novom Meste nad Váhom. Cieľom 

projektu je nadviazanie kontaktov medzi slovenskými strednými 

školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, ktoré žiaci vyrobia ľubovoľnou 

technikou. Najkrajšie záložky v rámci našej školy budú odmenené vecnými cenami: 

1. miesto: Dávid Večerek, I.B            2. miesto: Štefan Piták, I.A                          3. miesto: Juraj Gura: I.A 
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V piatok, 10. októbra 2014, sa budúci maturanti, žiaci študijných odborov, zúčastnili bilingválneho 

(anglicko-slovenské) predstavenia. 

Názov divadelnej hry, ktorý pripomína v 

slovenskom preklade hru Čierny Peter, nie je 

náhodný. Herci totiž stvárňovali príbeh 

mladíka, ktorý v priebehu jedného dňa prišiel o 

všetko. Jeho opätovný štart je motivovaný 

základnými ľudskými potrebami ako sú spánok, 

jedlo, teplo, práca, priatelia a rodina. Navyše sa 

Peter snaží nájsť samého seba, a zároveň chce 

mať prácu a byť užitočný v spoločnosti. 

Inscenácia PETER BLACK 2 s podtitulom A new 

beginning, je voľným pokračovaním prvej časti  

a je aktuálna práve pre stredoškolákov 

túžiacich mať v budúcnosti skvelé zamestnanie. V neposlednom rade treba dodať, že herci podali 

skvelé výkony v anglickom jazyku plné vtipu a postarali sa tak o príjemný umelecký  zážitok. 

 

LITERÁRNO-HISTORICKÁ EXKURZIA DO 
BANSKEJ BYSTRICE  

           

                  Aká si krásna, Bystrica...  

         Aká si krásna, Bystrica, 
         aká si krásna v tejto chvíli. 
        Hlavu ti partou vyzdobili, 
        líce ti farbou prikrášlili- 
       ako vtedy, 
       keď dávny kráľ 
       požehnal tvoje rudné žily 
      a 
       na mesto ťa pasoval. 

          

          (Štefan Žáry)   

PPETER BLACK 2 
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     Ak ste si mysleli, že žiaci našej školy sa zúčastnili recitačnej súťaže, tak ste sa veru zmýlili. Tieto 

slová básnika zazneli z úst pána učiteľa L. Hricíka  priam v srdci stredného Slovenska, kde sme sa so 

žiakmi I.A, I.B, II.B a II.NŠ vydali na literárno-vednú exkurziu. 

     Naše kroky smerovali najprv do Štátnej vedeckej knižnice v BB, kde sme si prezreli aj dve 

jazykové centrá pod názvom InfoUSA a Britské centrum. Následne sme pokračovali v prehliadke 

historického centra mesta, a napokon sme zavítali k Pamätníku SNP a do Múzea SNP v Banskej 

Bystrici. 

     Práve táto posledná zastávka bola najdlhšia, ale najzaujímavejšia. Najprv nás zaujali majestátne 

tanky, delá a lietadlo v areáli pamätníka, kde sme sa fotili. Potom sme sa rozdelili na dve skupiny a 

nasledovala prehliadka múzea so sprievodcom. Chalani sa zaujímali hlavne o zbrane, no i odborný výklad 

z histórie nášho národa vrátane vtipov mladého sprievodcu bol fajn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„BURZA POVOLANÍ 2014“  

     Dňa 14. októbra 2014 sa už po 11-ty krát uskutočnilo spoločné stretnutie zástupcov 

stredných škôl so žiakmi 9. ročníkov základných škôl z okresu Tvrdošín  pod názvom:   

„BURZA  POVOLANÍ 2014“ . Na burze sa zúčastnila aj naša škola, ktorá formou 

výstavy prezentovala výrobky žiakov jednotlivých študijných a učebných odborov. 

Účastníci podujatia  boli oboznámení s možnosťami štúdia na škole  prostredníctvom 

reklamného videa, propagačného materiálu a osobných rozhovorov Nástroje na 

kreslenie. 
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Medzinárodná súťaž v remeselných zručnostiach 

Šiesty ročník medzinárodnej súťaže žiakov v praktických zručnostiach a  odborných 

vedomostiach „Mladý remeselník 2014" sa konal dňa 14. októbra 2014 v priestoroch SOŠ 

stavebnej v Žiline. Súťaže sa zúčastnili aj študenti SOŠ technickej Námestovo a opätovne 

dosiahli vynikajúce výsledky.   

 Študenti tretích ročníkov získali pod vedením majstrov OV Bc. Vendelínom Kaukičom a 

Mgr. Zdenom Krišom v súťažnej kategórii murár - Erik Svetlák a Tomáš Bystričan   2. 

miesto a  v súťažnej kategórii inštalatér - Roman Finik a Tomáš Vrbinčík  1. miesto. 

Študenti pristupovali k súťaži zodpovedne a svedomito. V súťaži preukázali svoje 

remeselné zručnosti a praktické vedomosti, čím dokázali, že v našej škole vyrastajú 

vynikajúci odborníci v uvedených profesiách. 
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Žiaci a poézia ... 

  Dom kultúry v Námestove 

už  tretí rok pozýva 

študentov a širokú verejnosť 

na akciu s názvom Námestovské autorské 

čítania. V poradí tretí ročník sa uskutočnil 

27. októbra 2014 o 12:00 pred Domom 

kultúry v Námestove.  Žiaci si za 

príjemného počasia vypočuli verše z 

tvorby súčasných básnikov Janka Litváka 

a Erika Ondrejičku. O hudobný doprovod sa postaral Miloš Železňak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠMOLKOIMATRIKULÁCIA  

V stredu 19. 11. 2014 sa  Kultúrny dom v Námestove zaodel do šmolkomodrej farby. Prečo? 

Uskutočnila sa tam netradičná ŠMOLKOIMATRIKULÁCIA. Všetci naši „šmolkoprváci“ boli 

oficiálne prijatí do cechu strojárskeho a stavbárskeho. Novembrový imatrikulačný deň bol 

výnimočný pre celú našu školu a predovšetkým pre prvákov, ktorí sa oficiálne stali jej žiakmi. 

Ako to už chodí, nemali také ľahké. Museli si pripraviť krátky program a splniť úlohy, ktoré si 

pre nich pripravili šmolkovia, a teda žiaci 4.A, 4.B a II. NŠ. Šmolkoúdolie sa tak oficiálne 

Študentská kvapka krvi 

      Na Študentskej kvapke krvi 2014,  ktorá sa konala v 

priestoroch Strednej odbornej školy v Námestove, sa 

dňa 29. 10. 2014 zúčastnili aj žiaci a pracovníci našej 

školy. Rovnako sme boli milo prekvapení účasťou  

bývalých žiakov našej školy, ktorí podporili a 

každoročne podporujú túto skvelú myšlienku. 

     Slogan tohtoročnej Študentskej kvapky krvi sa 

verejnosti prihovára rečou mladých ľudí a slovnou 

hračkou: Sú tuniaky moji ľudia? Nebuď tuniak a daruj 

krv!, eďže primárne je kampaň zameraná na získavanie 

prvodarcov, medzi ktorými sú najmä ľudia v mladšom 

veku. 
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rozrástlo o nových strojárov, operátorov stavebnej výroby, stavbárov, obrábačov kovov, murárov, tesárov, 

automechanikov a inštalatérov. 

 

 

 

 

 

 

 

REHAU a SANITAS - nové inštalatérske možnosti. 

V mesiaci november 2014 sa v našej škole na 

úseku praktického vyučovania uskutočnili 

prezentácie firiem REHAU a SANITAS, ktoré 

sa zaoberajú výrobou rôznych systémov 

kúrenia, podlahového kúrenia, plastového 

potrubia pre vnútorný rozvod vody a  rôznych 

inštalatérskych výrobkov. 

Prezentácií sa v dňoch 12. a 20. 11. 2014  

zúčastnili žiaci 2. a 3. ročníka učebného odboru 

inštalatér, ktorí absolvovali školenie o 

produktoch týchto firiem,  o ich 

použití a montáži. Naša škola takto 

získala výrobky, ktoré firmy 

doniesli a prezentovali, na 

praktickú výučbu žiakov. S 

firmami bola nadviazaná 

spolupráca a prezentácie sa 

uskutočnia aj v budúcich 

školských rokoch. 

iBobor 

 

                                V dňoch 7. 11. 2014 a 10. 11. 2014 sa zapojilo pätdesiat naších 

žiakov do celoslovenskej informatickej súťaže iBobor. Najlepšími riešiteľmi boli 

Ján Chovanec, Dávid Večerek, Roman Adamica, Andrej Kriš, Adrián Durčák, 

ktorí boli odmenení diplomami a vecnými cenami. 
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Vyhodnotenie projektu 

SME 

v škole s témou 

Environmentálna výchova 
 

Projektu sa zúčastnilo 72 žiakov z troch tried III.A, 

III.B, III.C. Cieľom projektu bolo rozvinúť u žiakov 

environmentálne cítenie a uvedomelé správanie 

pomocou rôznych metód – zážitkovej, interaktívnej, 

zmyslovej, a to na základe vypracovania pracovného 

zošita pomocou novín SME. Žiaci tento projekt 

hodnotili ako výborný, pretože nielen hlbšie pochopili 

globálne problémy životného prostredia, ale obohatili si 

slovnú zásobu, pochopili, že aj mladý človek môže čítať 

denník, nielen šport a prejavili kreativitu pri vypracovaní 

úloh. 

 

 

 

 

 

 

 

Úspešní mladí elektromechanici z SOŠ technickej  

Dňa 2. až 3. decembra 2014 sa v SPOJENEJ ŠKOLE NIŽNÁ uskutočnil X. ročník  

súťaže odborných vedomostí a praktických zručností žiakov stredných odborných škôl, 

ktorej sa zúčastnili aj žiaci našej školy. 

  Žiaci tretieho ročníka učebného odboru ELEKTROMECHANIK – SILNOPRÚDOVÁ 

TECHNIKA pod vedením majstra OV  Jána Randjáka, Ján Tarčák a Kamil Polťák 

získali v súťaži jednotlivcov 1. a 2. miesto. V súťaži družstiev sa umiestnili na 

výbornom 1. mieste. 

Žiaci pristupovali k súťaži zodpovedne a svedomito. V súťaži preukázali svoje 

remeselné zručnosti a praktické vedomosti, čím dokázali, že v našej škole vyrastajú 

vynikajúci odborníci aj v tomto učebnom odbore. 



Technická olympiáda 

 2014/15 

Poslaním Technickej olympiády (TO) je 

podporovať a rozvíjať technicky zručných    a 

nadaných žiakov, viesť ich k samostatnej tvorivej 

činnosti a orientovať ich k štúdiu na technicky 

zamerané  odbory. 

Piaty ročník obvodného kola TO (pre okresy 

Námestovo, Dolný Kubín a Tvrdošín) sa uskutočnil 

dňa  3.12.2014 v priestoroch Strednej odbornej 
školy technickej Námestovo. 

TO sa spolu zúčastnilo 31 žiakov zo základných 

škôl a osemročných gymnázií z regiónu Orava  (ZŠ 

s MŠ Novoť, ZŠ s MŠ Rabča, ZŠ s MŠ Rabčice, ZŠ 

Hruštín, ZŠ   J. Matúšku Dolný Kubín, ZŠ s MŠ 

Krušetnica, ZŠ s MŠ Oravská Polhora 130, ZŠ 

Rudolfa Dilonga Trstená, CSŠ Dolný Kubín, ZŠ s 

MŠ Oravské Veselé, Gymnázium P.O. Hviezdoslava 

Trstená, Gymnázium M. Hattalu Trstená). 

Žiaci súťažili v dvoch vekových kategóriách: 

kategória A: pre žiakov 8. a 9.ročníka ZŠ  a 3. a 4. 

ročníka osemročných  gymnázií ako súťaž dvojíc. 

kategória B: pre žiakov 5. - 7. ročníka ZŠ a 1.a 2. 

ročníka osemročných  gymnázií ako súťaž 

jednotlivcov. 

Technická olympiáda pozostávala z teoretickej a 

praktickej častí. Pri zhode bodov v celkovom 

vyhodnotení súťaže rozhodoval čas ukončenia 

teoretickej časti. 

Víťazi obvodného kola: 

kategória A:  Matej Mordel     

1. miesto ZŠ s MŠ Rabčice 

                      Alžbeta Bandíková         

 ZŠ s MŠ Rabčice 

kategória B:   Barbora Bandíková     

1. miesto ZŠ s MŠ Rabčice 

 

Víťazi postúpili do krajského kola.  

 

Strelecká muška 

V stredu, 10. 12. 2014 sa v priestoroch telocvične Strednej 

odbornej školy technickej v Námestove konala "Strelecká muška". Tejto obľúbenej súťaže sa 

zúčastnili štyri školy, ktoré súperili v nasledujúcich kategóriách: chlapci, dievčatá - jednotlivci a 

družstvá. 

V kategórii dievčat (jednotlivci) sa najviac darilo: Bubliaková Darina (1. miesto), Karasová Žaneta (2. 

miesto), Mošenková Anna (3. miesto). V kategórii dievčať - družstvo najviac bodov získala SSOŠ 

EDUCO Slanická osada v zložení Bubliaková, Serdeľová, Mošenková. 

V kategórii chlapci - jednotlivci bolo výsledné poradie nasledujúce: Belicaj Štefan (1. miesto), Hurák 

Matúš (2. miesto), Hucel Pavol (3. miesto). V kategórii družstiev sa na prvých dvoch miestach 
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umiestnila Stredná odborná škola technická v Námestove. 1. miesto patrilo družstvu Hurák, Belicaj, 

Bartoščík a 2. miesto družstvu Vrbinčík, Bakaľa, Ďjobek. Na 3. mieste skončila SSOŠ 

EDUCO Slanická osada v zložení Florek, Mrekaj, Hucel. 

Blahoželáme všetkým víťazom a ostatným prajeme viac šťastia a presných zásahov na budúci 

rok. 

     

III. Novinky v škole ... 

Dobudovanie Eko zóny 

Z iniciatívy žiakov vznikol pod vedením Mgr. Kataríny Vorčákovej, PaedDr. Evy 

Verníčkovej a Ing. Ľubomíra Dendisa projekt, ktorým sa škola v minulom školskom roku 

zapojila do grantového programu SPPoločne. Vo verejnom hlasovaní sa projekt Eko zóny stal 

víťazom. Žiaci našej školy svojpomocne, 

pod vedením majstrov odborného 

výcviku, vybudovali vo svojom areáli 

oddychovú zónu. Nová Eko zóna bude slúžiť 

študentom nielen na oddych, ale aj na 

vzdelávanie. 

Pán riaditeľ Ing. Emanuel Piták, pán školník Vladko Florek a všetci, ktorí ste sa podieľali na 

realizácii projektu a poskytovali odborné rady a pomoc, Vám patrí veľké ĎAKUJEME. 

 

    

 

       

 

 



STROJÁRNIK   2014/2015 
 

13 
 

Prečo ísť za maliara ? 

Absolvent učebného odboru maliar je pripravený kvalifikovane 

a samostatne  vykonávať základné a špeciálne maliarske a 

natieračské práce podľa technologických postupov. Je schopný 

vykonávať všetky potrebné činnosti súvisiace s povrchovou 

úpravou  interiérových a exteriérových častí stavby, pri 

vykonávaní údržby a opráv budov, adaptačných 

a rekonštrukčných prácach, povrchovej úpravy výrobkov  

pridruženej stavebnej výroby, ďalej s vykonávaním jednoduchých murárskych, betonárskych 

a izolatérskych prác a jednoduchých montáž stavebných  objektov. Má široký odborný  profil s 

potrebným všeobecným  vzdelaním. 

 „Tento odbor mi dal veľa nových vecí, techník a zručností. Maľovanie nie je náročná práca, preto ma 

to baví. Využívam to už teraz a v budúcnosti by som sa tých chcel živiť. Naučil som sa veľa techník, 

napr.: batikovanie, tupovanie, linkovanie, stierkové techniky, striekanie.“ 

(Michal P. 3 ročník) 

„Odbor ma celkovo baví, naučil som sa rôzne techniky 

maľovania, ktoré teraz využívam v práci alebo doma. 

V budúcnosti to určite využijem.  

(Jakub Ž. 3 ročník) 

Je dôležité, že žiaci vedia získané vedomosti a praktické 

skúsenosti využiť v praxi, sú schopní pracovať v tíme aj samostatne. Žiaci sa počas učebnej doby 

naučia vykonávať všetky práce tak, aby sa po jej ukončení mohli zaradiť do pracovného pomeru. 

Ťažisko práce je postavené na získavaní manuálnych zručností, vedomostí a návykov. Odborný výcvik 

je zabezpečovaný pod vedením skúsených odborníkov, učiteľov a majstrov odborného výcviku. 

Okrem toho sa žiaci všetkých učebných odborov pravidelne zúčastňujú Celoslovenských súťaží 

zručností v rámci odborných učilíšť Slovenska, kde dosahujú veľmi dobré výsledky. 

„Odbor maliar mi dal dosť veľa. Naučili sme sa miešať rôzne farby, z ktorých potom vznikol výsledný 

efekt. Tieto praktiky som začal využívať aj doma, a týmto si popri škole aj privyrábam. Myslím, že 

tento odbor je veľmi dobrý do života, pretože sa nemučíme len maľovať, ale ja sádrovať, čo už je 

podobné murárstvu – takže akoby sme mali v rukách dve remeslá “ 

(Martin V., 3 ročník) 

 Odbor odporúčame aj tým, ktorí majú dobré estetické cítenie, radi kombinujú farby a majú záujem o 

dekoračné riešenia. Počas štúdia sa žiaci oboznámia s jednotlivými druhmi farieb a ich vlastnosťami, 

naučia sa pracovať s náradím, pomôckami a strojmi, ktoré sa používajú v odbore. 

Naša škola ponúka absolventom trojročného učebného odboru možnosť ďalšieho vzdelávania 

v nadstavbovom štúdiu, a tak získať maturitné vysvedčenie. 
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IV. Naše práce ...  

 
Bájka – Pes a mačka 

Žil raz jeden pes, ktorý bol bohatý, 

namyslený, pyšný... No v tom čase žila aj 

mačka, ktorá bola chudobná ako kostolná 

myš, no niekedy sa našli aj  nejaké peniaze, 

ale nie vždy. Pracovala v sklade, kde 

nemala veľký plat. No takto si zarábala. 

Pes si nemohol nájsť žiadnu partnerku, 

pretože stále iba rozprával o peniazoch. 

Naopak mačka si priateľa našla. Bol veľmi 

dobrý, no tiež nie veľmi dobre platený 

v práci. Boli dvaja a navzájom si 

pomáhali. 

Jedného dňa prišla líška, ktorá zviedla psa. 

Po niekoľkých rokoch sa pes oženil 

s líškou, ktorá od neho stále pýtala peniaze 

na oblečenie. Mačka na jej mieste by bola 

šťastná, že má čo dať do úst. 

A tak líška vypýtala od psa všetky peniaze. 

Dokonca pes na líšku prepísal všetok svoj 

majetok. 

V jeden deň 

líška odišla od psa. Pes ostal chudobný 

s domom, ktorý nestíhal vyplatiť, pretože 

ho vyhodili s práce. A tak ostal na ulici. 

Naopak mačku povýšili v práci, kúpila si 

dom a žila tam so svojim mužom a tromi 

deťmi.  

Raz vyšla mačka z obchodu a uvidela psa 

ako žobre na ulici. Mačka ho začala 

ľutovať, a tak mu povedala svoj príbeh, no 

pes na ňu iba pozeral a nechcel tomu 

uveriť. Mačka ho vzala k sebe domov, 

umyla ho, nasýtila a dala mu peniaze. 

Dokonca mu našla prácu. A takto chudoba 

prestala.  

No ale chudoba nie je iba slovo, preto tí, 

čo máme pomôžme iným ľuďom, ktorí to 

potrebujú. 

(Martin) 

Ahoj, Matej, 

chcel by som Ti napísať o novej škole. Dúfam, že si o nej už dačo počul. Moja škola, do ktorej chodím 

od septembra 2014 sa volá Stredná odborná škola technická v Námestove. Bohužiaľ, musím každé 

ráno šliapať od stanice asi 300 metrov, ale to sa ako tak dá. Horšie je to s učením, ktoré je dosť 

náročné. Dobre, že si tu nakoniec nešiel a ostal si na Slanici. Učitelia sú aj daktorí celkom v pohode 

ako naša profesorka slovenčiny, ktorá nám dala napísať tento list, to mi celkom vadí. Ale poďme inam. 

Poviem Ti dačo o našej triede a mojich spolužiakoch. V triede je nás 24, niektorých poznám zo 

základnej.  

 

     Naša trieda je na druhom poschodí. Toto mi celkom vyhovuje. Naša trieda nie je ani tak veľká ako 

rušná. Preto sa na nás sťažujú aj učitelia. Ale mne to ani veľmi nevadí. Medzi moje záľuby na škole 

patrí napríklad taký floorball, ale nehrám v družstve, mne to nevadí ani by som nechcel ja skôr len tak 

rekreačne. Ešte rád chodievam poobede na internet do klubovne. Majú tam celkom dobré počítače, 

no väčšinou sú tam starší žiaci a hrajú internetové hry. No tak to bolo v skratke dačo 

o mojej škole. 

Pozdrav posiela Lukáš 
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...  

Pridaj jednu zápalku tak, aby platia rovnosť. 
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KUPÓN: vylúšti tajničku, vyplň kupón 

a odovzdaj ho p. učiteľke Vorčákovej 

a vyhraj super ceny: 

meno a priezvisko 

.................................................................. 

tajnička ........................................... 

trieda ........... 
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Muž príde domov opitý a ráno, keď mu to žena vyčíta, oponuje: 

"Ale nebol som predsa toľko opitý!" 

"Myslíš? Hodil si môjho škrečka a zakričal si naňho:"Pikaču, vyberám 

si teba!  Potom si zaliezol do skrine a hodinu si kričal, že vchod 

do Narnie nefunguje. Potom si vrieskal na moje auto 'OPTIMUS, 

ja viem, že si to ty, PRETRANSFORMUJ sa!' Potom si 

strávil hodinu vypúšťaním bazéna s tým, že hľadáš Nema, a keď si 

sa vracal domov, objal si bezdomovca so slovami: 

'Dumbledor, ty žiješ!'" 

 

 

VI. Okienko humoru ... 

 

 

 

 

 

 

 

Írsky vlkodav a ratlík 

Prišiel chlapík do krčmy s írskym vlkodavom - taký ten pes veľkosti 

staršieho teľaťa. Uviazal psa vonku a dal si pivo. Za chvíľku prišiel 

druhý chlapík, tak sa rozhliadol, podišiel k nemu:  

- Počuj, to je váš pes, ten vonku?  

- Hej, prečo?  

- No, mám pocit, že ho môj pes zabil.  

- Počujte, čo máte za psa, že by dokázal zabiť vlkodava?"  

- No, ratlíka.  

- To mi teda vysvetlite, ako môže ratlík zabiť vlkodava.  

- No, myslím, že tomu vášmu zaskočil v krku. 

 

 
 

Zajac a jeho nová brokovnica 

Zajac si kúpi novú brokovnicu a rozhodne sa potrestať medveďa za 
všetko zlé, čo mu kedy urobil.  
Tak si ide po lese, keď tu zrazu stretne medveďa. Nabije a vraví:  
 

 

 

 

 

Niekedy si 
myslím, že mám 
najhoršiu prácu 
na celom svete! 

Áno? 

Myslíš? 

Zrazený raketou, prasiatkom, koníkom a lokomotívou 

Príde chlapík s pekne rozbitou hlavou k doktorovi:  

- Čo sa vám, stalo?  
- Ale tak si stojím a zrazu oproti mne raketa a prásk priamo do hlavy. Oklepem sa a 

zrazu prasa a prásk priamo do hlavy. Otvorím oči a oproti mne kôň a rach do hlavy. 
Padol som na zem. Vstávam a zrazu lokomotíva a prásk priamo do hlavy. Strašné 
rany!  

- Raketa, prasa, kôň, lokomotíva, - brble si doktor a vypisuje sprievodku na 

psychiatriu, - bolo tam ešte niečo?  

- Hej, potom prišiel nejaký chlap a ten kolotoč vypol! 

 

 

 

 

Ježiš v krčme so štangastami 

Príde Ježiš do krčmy a posadí sa. 
Čašník ho upozorní:  
- Tu si nesadajte, tu sedia 
štangasti, vyhodia vás!  
Ježiš nereaguje... Ku stolu prídu 
slepý, hluchý a Cigáň.  
Napodiv ho nechajú sedieť 
medzi sebou.  
Ježiš:  
- Za to, že ste ma nevyhodili sa 
vám odvďačím!  
Dotkne sa slepého, slepý 
vyskočí:  
- Já vidím!  
Dotkne sa hluchého, hluchý 
vyskočí:  
- Já počujem!  
Otočí sa k Cigáňovi a ten na 
neho:  
- Mňa sa nedotýkaj, ja mám 
invalidný dôchodok! 

 

Sused a jeho maštaľ 

- Sused, fajčia vaše kravy?  

- Čo vám šibe?  

- Tak potom Vám horí maštaľ! 

 

Najfalošnejšie zviera je líška 
Hovorí poľovník v 
krčme: „Najfalošnejšie zviera je 
líška. Nedávno som celý deň 
jednu sledoval, a keď som ju 
zastrelil, zistil som, že je to pes.“ 

 

 

Dvaja opití zajaci v pralese 

Dvaja ožratí zajaci ležia pri rieke v Amazonke. Jedného z nich v 

noci zožerie krokodíl. Ráno sa preberie zajac a kričí na kamaráta:  

- Ty somár, ja tu celú noc mrznem a ty si vyspávaš v spacáku 

lacoste. 

 

 

 

Niekedy si 

myslím, že 

mám najhoršiu 

prácu na svete! 

„Ocko, kúp mi Galaxy Note 4.“ 

„A čarovné slovíčko?“ 

„Táňa.“ 

„Táňa? To čo znamená?“ 

„To je meno tvojej milenky.“ 

„A chceš biely alebo čierny?“ 

http://vtipy.vychytane.sk/p/12224/irsky-vlkodav-a-ratlik.html
http://vtipy.vychytane.sk/p/12012/zajac-a-jeho-nova-brokovnica.html
http://vtipy.vychytane.sk/p/12210/zrazeny-raketou-prasiatkom-konikom-a-lokomotivou.html
http://vtipy.vychytane.sk/p/12339/jezis-v-krcme-so-stangastami.html
http://vtipy.vychytane.sk/p/12257/sused-a-jeho-mastal.html
http://vtipy.vychytane.sk/p/12323/najfalosnejsie-zviera-je-liska.html
http://vtipy.vychytane.sk/p/12006/dvaja-opiti-zajaci-v-pralese.html

