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Milí spolužiaci, 

Počasie nám veští dobré správy, 

slniečko nám začína vychádzať, ale naše 

školské povinnosti zďaleka nekončia spo-

lu so zimou. 

Tých najstarších čaká za chvíľu 

ťažká skúška dospelosti, maturita. Nie-

ktorí sa možno tešia, lebo os 

tatní si vtedy na úkor stresov maturantov 

budú užívať prázdniny. Myslieť na nich 

určite budeme a silno im aj držať palce, 

aby sa im zúročila všetka ich námaha 

a snaha na našej škole.  Avšak netreba 

zabúdať ani na nás ostatných, lebo matu-

rita čaká nás všetkých, a ak si chceme 

splniť všetky naše ciele, snažiť sa musí-

me už od úplného začiatku. 

Na záver vám želám krásnu jar, ve-

ľa pozitívnej energie zážitkov. 

    Jano 
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Biblická olympiáda 

Dňa 17. 12. 2013 prebehlo školské kolo Biblickej olympiády. Zúčastnilo sa 17 

žiakov z prvého a druhého ročníka. Víťazom sa stal Juraj Chobot z I. A, ktorý zís-

kal 73 bodov. Na druhom mieste sa umiestnil Tomáš An-

del z I. B. Tretí bol Dominik Slatina z II. M a štvrtý Lukáš 

Selický z II. M.  Prví traja postupujú do dekanátneho kola. 

 

Nohejbal 

Majstrovstvá Európy v nohejbale sa konali v Tureckom Is-

tanbule od 9. 12. 2013 do 20. 12. 2013. Andrej Levický 

z I. S súťažil v kategórii Junior, kde obsadil fantastické 2. 

miesto. V kategórii mužov získal 3. miesto. 

 

Olympiáda v anglickom jazyku 

Dňa 16. 1. 2014 sa vo Vrábloch uskutočnilo okresné kolo 

olympiády v  anglickom jazyku. Tomáš Molnár z III. M získal 

pekné 3. miesto. 

 

Olympiáda zo slovenského jazyka 

Dňa 7. 2. 2014 sa uskutočnilo krajské kolo v OSJL v Nových Zám-

koch. Jakub Pintér z I. M v B – kategórii a Filip Tábi zo IV. A v A – ka-

tegórii sa v náročnej súťaži výraznejšie nepresadili. 

V konkurencii zhruba 30 žiakov vo svojej kategórii skončili za 

finálovou desiatkou. 

 

Olympiáda z nemeckého jazyka 

Okresné kolo olympiády sa uskutočnilo na Golianovom gymná-

ziu v Nitre. Patrik Držík z I. M obsadil vynikajúce 2. miesto.  

Novinky 
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Hviezdoslavov Kubín 

11. 2. 2014 sa uskutočnilo školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín. Žiaci prvých 

a druhých ročníkov súťažili v kategórii poézia. Dominik Slatina z II. M obsadil 

krásne prvé miesto. Na druhom mieste skončil Adrián Ďurfina z I. S a tretie miesto 

obsadil Lukáš Selický z II. M. Víťaz postupuje do regionálneho kola 60. ročníka 

Hviezdoslavov Kubín. 

 

Mladý mechatronik 

Dňa 13.3. a 14.3.2014 sa uskutočnila súťaž Mladý mechatronik na SOŠ strojnícka 

v Bratislave, kde naši žiaci v silnej konkurencií obsadili  pekné desiate miesto. 

 

Školské kolo SOČ 

Dňa 4.3.2014 sa v priestoroch školy  uskutočnilo školské kolo SOČ . Žiaci súťažili 

vo viacerých kategóriach.  

V odbore Strojníctvo vyhrali Adam Horník a Peter Zajko z III.S s prácou Turbodú-

chadlo. Druhé miesto zostalo neobsadené a tretie miesto obsadil Viktor Abrman 

zo IV. MS s prácou Wankelov motor.  

V odbore Informatika vyhrali Ondrej Kamenický a Maroš Bojňanský zo IV.B so 

Školským informačným systémom. 

Novinky 
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V odbore Elektrotechnika a hardware zvíťazili Adrián Goga a Marek Magáth s prá-

cou Križovatka. 2.miesto obsadil Matúš Lisy s Detektorom Kovov a na 3.mieste sa 

umiestnil Vratislav Režo - Elektrický kódový zámok. 

 

 

 

 

 

 

 

V kategórií Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie 1.miesto obsadili 

Samuel Dutka a Tomáš Tkáčik - Lis obsluhovaný robotom, 2.miesto zostalo neob-

sadené a 3.miesto obsadil Tomáš Ferenc—Panely. 

Novinky 
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Enersol 

Dňa 14.3.2014 sa uskutočnila krajské kolo súťaže Enersol, zameraná na šetrenie 

energie a obnoviteľné zdroje. Naši žiaci obsadili vynikajúce prvé a tretie miesto v 

hlavnej kategórií. Víťazom sa stali Adrián Goga a Marek Magáth z III.A triedy pod 

vedením Ing. M. Madu s prácou Inteligentná križovatka—postupujú do celoštátne-

ho kola. Tretie miesto obsadili Ondrej Kamenický zo IV.B a Juraj Rác zo IV.A pod 

vedením Ing. J. Arpáša s prácou Osvetlovacie teleso s LED.  

Gratulujeme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy. 

Novinky 
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M. Magáth, A. Goga 

Ing. Michal Mada s pohármi víťazov 

Inteligentná križovatka Osvetlovacie teleso s LED 

J. Rác, O. Kamenický 



 

Lenovo predstavil niekoľko zariadení. Je to dvojica cenovo dostupných smartfónov S850 a S660. Či 

zavítajú aj na Slovensko zatiaľ nemáme potvrdené. 

 

Lenovo S850 

Lenovo S850 prichádza s 5 palcovým displejom a s HD rozlíšením, poháňa ho štvorjadrový procesor 

Mediatek s taktom 1,3 GHz, ktorý má dopĺňať 1 GB 

RAM. Prítomný je ešte 13 Mpix fotoaparát, 5 Mpix 

predná kamera a tiež vnútorná pamäť s kapacitou 16 

GB, ktorá sa však nedá ďalej rozširovať prostredníc-

tvom pamäťových kariet. Podporovaná je konektivita 

cez WiFi, Bluetooth 3.0, 3G s rýchlosťami do 21 

Mbps a tiež dvojica SIM kariet. Batéria má kapacitu 

2000 mAh, Android sa tu nachádza vo verzii 4.2 Jel-

lyBean. Lenovo S850 sa má predávať za 269 dolárov. 

 

Lenovo S660 

Podobne ako predchádzajúci model, aj Lenovo S660 

poháňa rovnaký procesor od Mediateku s taktom 1,3 GHz, či pamäť RAM s veľkosťou 1 GB. Dispo-

nuje však menším 4,7 palcovým IPS displejom s rozlíšením  540 x 960 px, 8 Mpix fotoaparátom a 

prednou kamerou s rozlíšením len 0,3 Mpix. Poteší konštrukcia vy-

robená z kovu s hrúbkou 9,95 mm a  hmotnosťou 150 g, či väčšia 

batéria s kapacitou 3000 mAh. Táto by v spojení s menej výkonný-

mi parametrami mala ponúknuť veľmi dobrú výdrž na jedno nabitie. 

Aj tu nájdete WiFi, Bluetooth 3.0, 3G s rýchlosťami do 21 Mbps, 

dvojicu SIM kariet a tiež Android vo verzii 4.2 JellyBean. Lenovo 

S660 sa má predávať za 229 dolárov. 

Lenovo ukázalo, že vie vyrábať  aj okrem kvalitných notebookov  

zaujímavé Smarphony, avšak u všetkých zamrzí použitie staršej ver-

zie operačného systému 4.2.2 JellyBean a u dvoch najvyšších mode-

lov tiež absencia slotu na pamäťové karty, ktorý má z nepochopiteľ-

LENOVO-MOBIL!? 
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ných dôvodov iba najnižšiu. Pri modeli S850 zaujme sklene-

né prevedenie a 5Mpx predný fotoaparát pre autoportréty, pri 

modeli S660 zase kráľovská kapacita integrovanej batérie 

a vynikajúci predný fotoaparát s kamerou. Aký model sa naj-

viac páči vám? 

Zdroj: internet 

Lukáš Selický, Dominik Slatina, Ľuboš Ľupták II.M 

 

 

 

Zberný uchopovač RVK 

Nesmierne produktívny v aplikáciach pozbieraj a polož  

Prvýkrát, SCHUNK kompetentný líder pre upínaciu techniku a uchopovacie systémy, predstavuje uni-

verzálne použiteľný zberný uchopovač RVK, ktorý 

dokáže významne zvýšiť produktivitu aplikácií 

zober a polož (pick & place). 

Namiesto uchopenia komponentov a potom ich 

indivduálneho pohybu a umiestnenia, ako je ob-

vyklé pri vysoko výkonnej montáži, RVK  využíva 

princíp pozbieraj a polož a to tým spôsobom, že  

niekoľko dielcov zozbiera postupne jeden za 

druhým, potom je presunutý na stranu montáže a 

tam ich následne poukladá v rýchlej postupnosti. 

Týmto spôsobom môžu byť prejazdy podstatne 

zredukované a je možné spracovať až 6 rôznych 

dielcov v rovnakom cykle.  

Zberný uchopovač od inovatívnej rodinnej firmy, 

môže byť vybavený až so šiestimi štandardnými 

Späť na obsah 
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uchopovačmi zo svetovo najkomplexnejšieho pro-

duktového sortimentu pre uchopovacie systémy od 

firmy SCHUNK.  

Napríklad, vysoko výkonnými paralelnými 

uchopovačmi malých dielov SCHUNK MPG-plus 

20 až 40,  centrickými uchopovačmi malých častí 

SCHUNK MPZ 16 až 38,  univerzálne použiteľ-

nými dvojprstovými paralelnými uchopovačmi 

SCHUNK PGN-plus 40 až 64 alebo trojprstovými 

centrickými uchopovačmi SCHUNK PZN-plus 20 

až 40. 

 

Vďaka  integrovaným ventilom a elektro-

pneumatickému rotačnému priechodu, ktorý je tiež 

integrovaný, jeden uchopovač môže byť ovládaný v 

čase zatiaľ čo ostatné zostávajú pod tlakom v 

uchopenej polohe. Všetky uchopovače môžu byť monitorované kedykoľvek nezávisle na sebe. Pri 

núdzovom zastavení, spoľahlivo uchopené komponenty môžu byť individuálne vybraté.  

RVK môže byť voliteľne pripojený k rotačným modulom SCHUNK ERS 135 a 170, k deliacemu 

stolu SCHUNK RST-D 087, alebo priamo k robotom s 

centrálnymi otvormi.  

 

To umožňuje najmä kompaktný návrh systému, čím je 

možné nahradiť uchopovacie stanice a rýchlovýmenné 

systémy v priestorovo obmedzených aplikáciách.  
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Detektor kovu pomocou 
NE555  
 

R1- 47K 

C3,4-2.2uF 

C1-10uF 

C2-10nF 

L1-10mH 

IC1-NE555 

 

Reproduktor – 8 Ohmový 

Na generátor tónu, ktorý sig-

nalizuje prítomnosť kovu, je 

použití integrovaný obvod 

NE555, na ktorého výstup 

sme zapojili sériovo repro-

duktor s kondenzátorom. Na 

vstupné piny sme napojili 

cievku s indukčnosťou 10 

mH. Celí obvod je napájaný 

9V batériou, ktorá sa pripája 

na jumper 1, ktorý je iba v 

návrhu plošného spoja. 

Vratislav Režo II. B  

Praktický elektrikár s Vraťom 
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Honestly, don't you think that going for a holiday somewhere to sea is too mainstream? Well, if so, 

it’s probably because it is. How about going somewhere where there are no other tourists, somew-

here where you can actually hear the silence of the place? No, forests and nature is not what I want 

to show you. But if you guessed ghost towns, you’re right (and you should be, coz it‘s in the title). 

And yes, it’s creepy there. I will show you my top three favourite ghost towns and also the reasons 

for my choice. 

Centralia, Pennsylvania 

In 1981, the city’s population exceeded 1 000. The situation nowa-

days is different. It means that only the 10 bravest people live here. 

The reason for this change in popoulation is a mine fire burning 

beneath the city since 1962. It’s not a fire with visible flames. You 

can only see smoke in the streets from coal mines (the fire will burn 

for another 250 years). Sounds familiar? The creators of Silent Hill 

based their story on this city.   

 

Gunkanjima, Japan 

Close to the city of Nagasaki lies  Gunkanjima, The Mysterious Island. Gunkanjima means 

„Battleship Island“ because the shape of the island reminds us of  a battleship, but it’s only 

a nickname. It’s real name is Hashima. The island was populated 

from 1887 to 1974 as a coal mining facility. But as petroleum 

started replacing coal in Japan in the 60’s, coal mines began 

shutting down and Gunkanjima was no exception. Filmmakers 

also used this place multiple times, for the last time in the ne-

west Bond movie, Skyfall. 

Bodie, California 

This place looks actually more scary than Chernobyl. Everything 

Ghost Towns 
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is exactly how the residents left it when the town, finally, went bust. It was 

originally a mining community like the rest, but it's the sense of desolation 

and solitude you get when you walk through the 

city streets and this makes Bodie simply one of 

the scariest places on Earth. 

  

Adrián Goga III. A  

Ghost Towns 

Späť na obsah 
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Na našu školu prišlo päť dievčat z Brazílie, Číny, 

Indonézie a Taiwanu. My sme boli v skupine 

s Gitou, ktorá pochádzala z Indonézie.  

Prvý deň nám púšťala prezentácie o jej rodnej kraji-

ne. Dozvedeli sme sa o ich kultúre, náboženstve, 

školstve, priemysle, turistike, prírode a podnebí. 

Ďalej sme videli krátke videá, ktoré nám mali pri-

blížiť Indonéziu. Druhý deň sme medzi sebou kon-

verzovali a navzájom sme sa spoznávali. Diskuto-

vali sme o jej krajine a o Slovensku. Tretí deň si pre 

nás pripravila rôzne aktivity. Mali sme na chrbte nalepené kúsky papiera, na ktorých bolo napísané meno 

nejakých známych osobností, ktoré sme potom mali hádať. Občas bolo ťažké hovoriť s Gitou po anglicky. 

Štvrtý deň nám na hodinu priniesla ich národné hudobné nástroje. Boli to duté bambusové tyče rôznych 

veľkostí, a keď ste nimi zatriasli, vydávali rôzne zvuky. Na tabuľu nám napísala postupnosť, kto má kedy 

a v akom poradí hrať. Najprv sme nevedeli, kto má hrať prvý, ale po pár pokusoch sa nám všetko podari-

lo. Bola to zábava. Posledný piaty deň nás spojili s ďalšími dvomi skupinami. Pripravili si pre nás aktivi-

ty. Na čelo nám nalepili papieriky, na ktorých boli napísané mená známych osobností. Ďalšia hra bola ta-

ká, kde jeden z každej skupiny ukazoval 

alebo hovoril o nejakých veciach, ktoré 

sme mali uhádnuť. Nakoniec hodiny sme 

sa rozlúčili a od Gity sme dostali aj darče-

ky.  

Podľa mňa to bol veľmi dobrý projekt, 

pomocou ktorého sme sa dozvedeli viac 

o jednotlivých krajinách. Dokonca sme sa 

aj zdokonalili v anglickom jazyku. 

Jakub Pintér I. M 

Týždeň so zahraničnými lektorkami... 



 

V poslednom čase sa nám dosť ochladilo. Máte radšej zimné alebo letné počasie?  

Radšej mám priemerné teplo. To znamená, že nesmie byť ani veľmi zima, ale ani veľmi teplo. Vyslo-

vene neznášam veľké horúčavy a napriek tomu, že som 

bola za slobodna Zimanová, zimu moc nemusím. :) 

Ako dlho ste u nás učili? 

Na konci januára to bude 19 a pol roka. 

S akými spomienkami budete odchádzať?  

S dobrými. Zvykla som si. Žiaci sú síce v prvom ročníku 

ako neriadené strely, no oni si potom zvyknú, dá sa. 

Ako sa Vám u nás učilo? 

Myslím si, že dobre. Občas to bolo ťažšie, keď sme mali 

veľké skupiny nad 20 žiakov, ale celkovo dobre. Myslím, že so žiakmi som si rozumela . Akurát bol 

veľký rozdiel medzi A-čkou a S-kou. Elektrikári boli takmer vždy lepší. Uvidíte, či sa to neskôr zme-

ní. 

Bude Vám niečo chýbať? 

Určite. Kolegyne, kolegovia a samozrejme aj žiaci. Určite sú veci, na ktoré si spomeniem rada, ale sú 

aj také, na ktoré nebudem spomínať v dobrom - aj tieto mi zostanú v pamäti.  

Kde ste študovali angličtinu a prečo práve cudzí jazyk? 

Angličtinu som študovala na Univerzite Komenského v Bratislave. Cudzie jazyky ma vždy bavili, ne-

mčinu som sa učila sama. Na angličtinu som chodila k jednej Angličanke, ktorá bola vydatá v meste, 

kde som bývala. Chcela som kombináciu so španielčinou, ale to sa nedalo, v tom roku sa neotvárala, 

takže som mohla iba s ruštinou. 

Ako teraz plánujete tráviť voľný čas? 

Budem mať minimum voľného času, pretože staršia dcéra ide do práce a poldruha ročná vnučka Karo-

lína bude so mnou. O voľnom čase sa teda dá hovoriť asi v takom rozmedzí ako teraz, keď som chodi-

la do práce. 

Interview s p. prof. Mgr. Alenou Porubčanovou – Ďakujeme! 
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Máte nejaké obľúbené filmy/knihy? 

Nemám rada stupídne komédie, tzv. pubertiacke 

filmy. Neznášam horory, science-fiction v žiadnom 

prípade. Rada si pozriem niečo, kde človek musí 

trošku uvažovať alebo sa môže niečo naučiť, naprí-

klad historické filmy. Mám rada skôr detektívky. 

Učili ste tu angličtinu. Aké chyby žiakov Vás do-

kázali najviac vytočiť? 

(smiech) Stále tie isté. Stále tie isté, to znamená, že 

majú veľký problém s tým, aby si zapamätali, že 

v 3. osobe. jed. č.  pri plnovýznamových slovesách 

je odlišnosť od ostatných osôb, problém s tým, že si nedokázali zapamätať, čo je nepravidelný plu-

rál, napr. človek - ľudia, kedy používali „peoples“. Mne sa to zdalo banálne, ale študenti si na to 

zvykli, zdalo sa im smiešne, že to nevedeli.  

Je niečo, čo by ste chcela študentom a učiteľskému zboru na záver odkázať? 

V prvom rade, aby sa naučili spolu vychádzať. Študenti nech zbytočne neprovokujú, pretože si mu-

sia uvedomiť, že vždy sa im to vráti. Osobne si myslím, že my nemáme až takých zlých žiakov, aby 

som ich musela nabádať k nejakej veľkej pracovitosti, dochádzke . Až na pár výnimiek si myslím, 

že máme dobrých žiakov, väčšina z nich síce 

nerobí všetko to, čo by mohli, ale to je na 

nich. Ja im môžem iba poradiť – buďte usi-

lovnejší! Želám všetkým žiakom našej školy 

veľa pohody a chuti do učenia. 

Autor rozhovoru :  

Igor „Igro“ Miškolci III. A 

Interview s p. prof. Mgr. Alenou Porubčanovou – Ďakujeme! 
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Jazykové okienko 
 

Jak/Ako 

Kým slovko ako je spisovné, slovo jak je nárečové. Namiesto spi-

sovného ekvivalentu aj páni spisovatelia neraz preferujú slovo jak. 

V tomto prípade ide o poetizmus. Odporúčam používať slovo ako, 

pretože, okrem iného, jak je aj krásne zviera žijúce v oblasti Himalá-

jí. 

 

Môžeme/môžme 

Sloveso môcť má v množnom čísle prítomného času tvary môžeme, 

môžete. Slovo môžme, ktoré je v rozkazovacom spôsobe, jednoducho v slovenčine neexistuje. Môžete 

si to aj overiť. Stačí si len otvoriť textový dokument a skúsiť napísať slovo môžme.  

 

Napadlo mi/napadlo ma 

Napadlo mi používame vo význame dostať nápad. Napadlo ma zase vo význame, že niekto niekoho 

napadol. A teda správne je povedať: napadla mi myšlienka a napadol ma niekto/niečo. V opačnom 

prípade si niekto môže myslieť, že vás myšlienka napadla s lopatou. J 

 

Predložky s, so/z, zo 

Písanie predložiek je jednoduché. Musíte vedieť, že s a so sa viažu na inštrumentál (s kým/s čím) 

a z a zo na genitív (z koho/ z čoho). Potom si už len povedať pádové otázky a vyhrali ste. Napríklad: 

Išli sme s kamarátom zo školy.  

 

Prvýkrát/prvý raz 

Slová končiace na krát sa píšu vždy dovedna – jedenkrát, prvýkrát, trikrát, deväťkrát, stýkrát, atď. 

Všimnite si, že tu neplatí pravidlo o rytmickom krátení. Slová 

končiace na raz píšeme oddelene – dva razy, päť ráz, atď. 

 

„Priateľka“ medzera 

Zapamätajte si toto zlaté pravidlo: Medzeru nikdy nepíšeme pred 

otáznik, výkričník, čiarku... NIKDY. Medzerou oddeľujeme od 

seba slová. Interpunkčné znamienka píšeme hneď za slovom.  

Jak divý 
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A je to tu zase. Znova Vám prinášam rekapituláciu populárnych videí na Youtube.com.  

 

Prvé video je určené pre domácich kutilov a amatérskych kamera-

manov. Video popisuje, ako si rýchlo, jednoducho a hlavne lacno 

poskladať takzvaný slider pre kameru, ktorý vám umožňuje robiť 

dynamické zábery. Takže pripravte si náradie a šup do roboty! 

 

 

Ďalšie video je pre nadšencov rýchlych strojov. Toto video je 

o najrýchlejšom raketovo poháňanom nákladiaku, presnejšie ťahači 

na svete. Tento šialene rýchly stroj má názov SHOCKWAVE 

a dosahuje neskutočnú rýchlosť až 605km/h! Pre dosiahnutie tejto 

šialenej rýchlosti je poháňaný troma raketovými motormi. Je drži-

teľom svetového rekordu - najrýchlejší raketovo poháňaný nákla-

diak. 

 

Trojicu videí uzatvára jedno veľmi bizardné video. Video sa za-

čína celkom obyčajne. Počas preletu krajinou kameraman robí 

videozáznam krajiny. Po chvíli kameramanovi kamera vypadne 

z rúk a po krátkom páde pristane na naozaj nečakanom mieste. 

Kamera pristála v ohrade pre ošípané. Prasa okamžite spozorova-

lo kameru a snažilo sa ju, ako inak, zjesť. Čo si myslíte? Je toto 

video pravé alebo je to len klam? 

 

Dávid Koňarčík III.A 
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http://www.youtube.com/watch?v=lTC0aZJKxOE
http://www.youtube.com/watch?v=EoTVvTTiT6w
http://www.youtube.com/watch?v=QrxPuk0JefA


Vlny praštia, ženú ryby, 

dolu prúdom loďky pľujú. 

Belasá panna v čírej vode 

pláva si s čertom v letnej zime. 

Hviezdy v noci vidieť všade, no 

deň je tmavý ako noc v temnote. 

Prišiel čln z pod hory, ktorý 

vynoril sa z područí oblohy. 

Latka nad vodou húpe sa prudko, 

oprel sa do nej bláznivý vietor silno. 

Listy sa mu z rúk hrnú 

a stojí v tôni koruny stromu. 

Vodná para z jaskyne sa valí 

a ja som prišiel z hĺbky ohňa, 

aby som všetko videl. 

 

Lukáš Václavík III. B 

Baví nás—poézia 
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Prečo sa černoch bojí tmy?  

Lebo naňho z každej strany pozerá svokra. 

 

Chuck Norris bol na deketore lži. Tá mašina sa ku všetkému priznala! 

 

Dvaja ožratí si privolali taxi. Taxikár zbadal, že sú opití, tak len zapol motor, hneď ho vypol a 

povedal:  

- Už sme tu.  

Tak mu dali peniaze, jeden poďakoval, ale druhý mu takú vrazil, že až. Taxikár myslel, že si    

všimol, že sa s autom vôbec nepohol z miesta, tak sa ho opýtal:  

- To čo bolo?  

A on mu vraví:  

- Nabudúce sebe kontroluj rychlosc chuju, šak ši nas mohol zabic! 

 

Bavia sa dvaja riaditelia:  

- "Viete kolega, že vo vašom závode pracuje môj vnuk?"  

- "Áno, viem. Je to veľmi vtipný človek. Práve včera si bral voľno na váš pohreb."  

 

Čo sa deje, keď si blondína nesie pod pazuchou stoh slamy?  

- Nesie si externú pamäť. 

 

Ako v sobotu rozosmejete blondínku?  

Poviete jej v stredu vtip. 

 

Blondínka stojí na autobusovej zastávke a prihovára sa jej 

okoloidúci pán:  

- "Slečna, ale tento autobus chodí len cez sviatky."  

- "Aké šťastie, že ja mám dnes narodeniny." 

 

Zdroj: internet 

Jozef Hamaj II. S 

Zasmejme sa ... 
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ALTERNATÍVA, AMARELA, ASTRONAUT, AUTISTA, AUTOR, BARANICA, BODLIAKY, BRALO, ČLO-

VEČINA, DÁŽDNIK, DOLETY, DOLOMIT, DOPRAVA, DRINKY, ELEKTRIČKA, ENERGIA, IMPORTY, 

INDIÁN, KAKTUS, KARAMEL, KERAMIKA, KILOMETER, KOČIAR, KOMISÁR, KONDOR, KOPCE, KO-

RELA, KOSATCE, KRÁSA, KRIMINÁL, KULISA, LAKOTA, LÁSKA, LOTOR, LYŽICA, MASKOT, MAS-

LO,  MAURETÁNIA, MILITANT, NEKTÁRINKA, NITRO, NOTES, ODLESK, ODPADKY, OKRAJE, 

OTROKÁR, OVERAL, PLASTY, PODIELY, PODNOS, PODVRH, POLIAK, POMÁDA, PONORKA, PORO-

TA, POSOL, POSTREH, POTRAVA, PRASIATKO, PRIORITA, PURITÁN, RODISKO, RODOSTROM, SA-

DIVO, SADROVEC, SALAMANDRA, SEDADLO, SERIÁL, SLNKO, SMETISKO, SMOTÁNKA, SOBOTA,  

SOCHÁRSTVO, STROMČEKY, STROP, SUSEDKA, TOLIARE, TOPÁS, TORYSA, TRASA, TRESTY, TRI-

KO, TRILER, TVAROH, VOJNA, VOLÁNY, VÝBAVA, VÝRAZ, ZÁPALKA, ZMENKA.  

Prečo blchy nesvietia? Lebo by... 

N E K T A R I N K A R O D O S T R O M V A R A 

A C I N A R A B K Ó E Y T R O P M I O C M Y S 

A S N I T R O I S H T K K A A Z N L I K K O Y 

T K Č R O O M S E E E O K A O D Á Ž D N I K R 

O O A T N A T I L I M R P K I N Y P I A E R O 

K S U R R O D O D K O O T Á Y L O R A Č L A T 

A A S E D A D L O N L A N S S S D I M L E J U 

L T K S T R O P O I I A O K O N D O R O K E A 

T C V T Y K C P A S K B P L P P R R B V T A N 

E E A Y U E A K A D O L O M I T R I L E R A O 

R K U L I S A R D T K 
C

H M A S K O T Á Č I E R 

N Á T I R U P L A S T Y Á U A M L A N I K R T 

A A I A K N Á T O M S A D R O V E C I N A A S 

T A S A O S A N K R E O A E S T O T M A T I A 

Í V T L K V D A O Á L L L T U T R O I O A L V 

V A A A A O N T S S Á K R Á S A V O R S E O A 

A R V R P J O E A I G R E N E I G O K R K T B 

B P T E O L T M R M Y L E I D O P A A Á S O Ý 

P O D V R H E E K O R E L A K N E M Z A R Ý V 

P D R O D I S K O K N L S S A L A M A N D R A 

Osemsmerovka 
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Baví nás... 

Dávid Krištofovič III. 
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Baví nás... 

Matúš Mazanec II. B 
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