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Milý čitateľ!  

     Prihovárame sa ti prostredníctvom nášho časopisu, ktorý je vlastne i tvojím, 

keďže ho držíš v rukách, veríme, že i listuješ a si zvedavý, čo všetko sa dozvieš. 

Hádam sa i zasmeješ a pobavíš, potom nám daj vedieť, či sme vlastne splnili 

účel ;) 

     Keďže Vianoce už naozaj klopú na dvere, i toto číslo bude vianočné. Niektoré 

rubriky zaradíme postupne, privítali by sme tvoje podnety, čo všetko by si 

(okrem žolíka neskúšania  ) chcel v časopise vidieť.  

     Veríme, že ťa zaujme interview s pánom riaditeľom Richardom Demianom 

a pani učiteľkou Ivanou Švolíkovou. Dozvieš sa čosi z ich školských čias a zistíš, 

že sa ti vlastne veľmi podobali  . 

     Takže v skratke, vo svojom časopise nájdeš novinky zo sveta hudby, rebríčky 

naj songov (nielen podľa nášho vkusu  ), naj hororov (veľmi obľúbený žáner, 

mimochodom  ), nejaké tie vianočné receptíky, rady do života – napríklad ako 

sa vyhnúť zlomenému srdcu, aký darček pod stromček, a tak   Ak si chalan, 

môžu ťa napríklad zaujať horúce novinky zo športu, pokiaľ chalan nie si, trebárs 

môžeme odporučiť niečo z oblasti módy. Zahrali sme sa tiež na bulvárnych 

novinárov, tak listuj, listuj!   

    A ešte niečo, ponúkame ti tiež šancu vyhnúť sa skúšaniu napríklad na hodine 

slovenčiny, matematiky, dejepisu, biológie...stačí sa len spýtať, ktorý z tvojich 

učiteľov akceptuje žolíka neskúšania  Môžeš ho však využiť iba raz. 

     Želáme krásne Vianoce, veľa darčekov a bezbolestný návrat do školy  

     Tvoja (red) akčná rada  

     

 

 

 

 

 

 
  



4 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

1.One Direction - Story Of My 

Life 

2. 30 Seconds to Mars - City of Angels  

  

3. Katy Perry - Roar  

  

4. Bring Me The Horizon - Can You Feel My Heart  

  

5. Naughty Boy - Lifted ft. Emeli Sande  
  

6. Britney Spears - Work Bitch 

  

7. Avicii - Hey Brother  

  

8. Black Veil Brides - Lost It All (ft. Juliet Simm.. 

  

9. Kali - Bol raz jeden kráľ  

  

10. Selena Gomez - Forget Forever  

  

  

  

  

 

 

    

 

 

 

http://www.karaoketexty.sk/texty-piesni/one-direction/story-of-my-life-545008
http://www.karaoketexty.sk/texty-piesni/one-direction/story-of-my-life-545008
http://www.karaoketexty.sk/texty-piesni/seconds-to-mars/city-of-angels-483134
http://www.karaoketexty.sk/texty-piesni/perry-katy/roar-525696
http://www.karaoketexty.sk/texty-piesni/bring-me-the-horizon/can-you-feel-my-heart-458403
http://www.karaoketexty.sk/texty-piesni/naughty-boy/lifted-ft-emeli-sande-519357
http://www.karaoketexty.sk/texty-piesni/spears-britney/work-bitch-535266
http://www.karaoketexty.sk/texty-piesni/avicii/hey-brother-495760
http://www.karaoketexty.sk/texty-piesni/black-veil-brides/lost-it-all-ft-juliet-simms-of-automatic-loveletter-431039
http://www.karaoketexty.sk/texty-piesni/kali/bol-raz-jeden-kral-553015
http://www.karaoketexty.sk/texty-piesni/selena-gomez/forget-forever-465218
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KHL: Slovan o prvý bod proti CSKA s 

Janusom v bránke 

 
MOSKVA - Slovan Bratislava nastúpi na piatkový zápas Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL) na 

ľade CSKA Moskva v bránke s Jaroslavom Janusom, ktorému bude zo striedačky kryť chrbát 

Miroslav Kopřiva. 

     V porovnaní s pondelňajším domácim duelom s Atlantom Mytišči 

nenastali v zostave belasých veľké zmeny. 

     Prvú formáciu utvoria obrancovia Michal Sersen s Martinom 

Škoulom, v útoku sa objaví trio Michal Vondrka, Mário Bližňák a 

Michel Miklík.  

     Z obrancov dostanú možnosť ešte Tomáš Mojžíš s Vladimírom 

Mihálikom a Martin Štajnoch s Jánom Brejčákom. V útoku bude 

Miroslav Šatan opäť na krídle tretej formácie s Andrejom Šťastným 

a Liborom Hudáčkom.  

     V druhom útoku nastúpia Branko Radivojevič, Peter Ölvecký a 

Milan Bartovič. Vo štvrtom útoku bude hrať s Martinom Bakošom a 

Tomášom Matouškom na pravom krídle Tomáš Mikúš. Na šancu 

budú na striedačke čakať Marko Daňo a Richard Mráz. 
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Šuralova nožničková paráda pri postupe 

Liberca v EL 

 

     Český Slovan Liberec musel získať v záverečnom kole viac bodov 

ako nemecký člen "háčka" SC Freiburg. Oba tímy mali na svojom 

konte po piatich odohratých zápasoch šesť bodov a v prípade 

zhodného počtu aj po záverečnom kole by šiel ďalej Freiburg, ktorý 

disponoval lepšou vzájomnou bilanciou s Libercom. Z postupu sa 

napokon radoval český tím, ktorý zvíťazil nad portugalským 

Estorilom Praia 2:1. Freiburg doma podľahol španielskemu FC Sevilla 

0:2 a rozlúčil sa so súťažou. 

Dedko Duncan vyvádzal ako zamladi. Doskočil 
21 lôpt a rozhodol! 
SAN ANTONIO - Nezničiteľný basketbalový veterán Tim Duncan si v 
pondelok zaspomínal na svoje najlepšie časy.    

     Vo veku 37 rokov a 221 dní predviedol najlepší 
pivotmanský výkon histórie medzi "starcami". Center 
San Antonia sa pod víťazstvo nad Atlantou 102:100 
podpísal 23 bodmi a 21 doskokmi, čím sa stal 
najstarším hráčom v dejinách s bilanciou 20+20. 

"Nikdy sme neprestali veriť v jeho schopnosti. Boli 
by sme blázni, ak by sme tak učinili," zdôraznil o 
rok mladší rozohrávač Manu Ginóbili. Duncan 
rozhodol o víťazstve Spurs štyri stotiny sekundy pred 
záverečným klaksónom. 
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Top horory:                            Niečo aj zo 
starších hororov 

- Lesný duch (2013)                             - Insidious (2010)  

- Mama (2013)                                          - Clona (2008) 

- V zajatí démonov (2013)               - Constantine (2005) 

- Sinister (2012)                                    - Infekce (2004) 

- Hostel 3 (2011)                                     - Ve stínu upíra (2000) 

 

Lesný duch 2013 

     Mia je mladé dievča, jej život je plný sklamania a závislosti. Požiada svojho brata Dávida, 

jeho priateľku Natalie a priateľov z detstva Oliviu a a Erika, aby sa spoločne vydali do 

rodinnej chaty v lese, kde by jej mohli pomôcť vysporiadať sa s démonmi závislosti navždy.        

     Ako tam spoločne dorazia, Mia zničí svoje zásoby drog a prisahá pred svojimi priateľmi, 

že už nikdy v živote na ne nesiahne. V opustenej chate s prekvapením zistia, že sa do nej 

niekto vkradol. Pivnica bola premenená na bizarný oltár, obkolesený desiatkami 

mumifikovaných zvierat. Erika fascinuje prastará kniha, ktorú tam objaví.  

    V túžbe po odhalení jej tajomstiev z nej nahlas čosi prečíta, bez toho aby tušil, aké 

následky bude jeho čin mať. 

     Ako sa zhoršujú Miine abstinentské príznaky, prestáva sa ovládať, pokúsi sa utiecť, ale je 

zastavená desivým videním. V chate sa začína chovať tak násilne, že je nutné aby ju jej 

priatelia spútali. Vonku je nebezpečná búrka a ľudia v chate sa začínajú obracať jeden proti 

druhému. Ako stúpa brutalita útoku, Dávid je postavený pred nepredstaviteľné rozhodnutia. 

 

 

 

 

 

 

http://filmy.kinotip.cz/video/2321-constantine
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Bulvár našej školy 

Naše dnešné novinky  :  

 Matúš z 8.triedy sa už rozišiel zo svojou kráskou, ale prajeme mu 

skoré uzdravenie z tohto rozchodu  

      A zase tu hviezdia naši vážení ôsmaci, ktorým sa podarila 

nežiadaná vec, prelomili lavicu. Radšej ich tu konkrétne nebudeme 

menovať... 

Dostala sa k nám aj takáto pikoška zo štvrtej triedy- Lukáš bol, alebo 

ešte stále „je“, do jedného krásneho dievčaťa - Majky  

pozdravujeme :-*  

Už sa prevalila aj novinka, že Gabko sa nám zabuchol do Soničky 

Sme zvedaví či sa mu podarí dobyť jej srdiečko. :) 

Tri baby zo štvrtej triedy sa zahľadeli do mimoriadne príťažlivého 

chalana Sama CH. Uvidíme, ako sa nám táto zamotaná love 

story vyvinie. 

SCÉNKA AKO Z FILMU: Naše veľmi akčné piatačky 

Zojka a Noemi sa takmer do „krvi“ pobili.     

Aj miestny lámač dievčenských sŕdc Adamko má na svojom konte 

polovičku 8.triedy a určite ešte aj viac. 

Prichádzame aj s ďalšou horúcou novinkou, maličký Miško z 9.triedy 

sa nám priznal, že ho zaujala aj žiačka z nižšieho ročníka Amanda. Čo 

myslíte, ako to dopadne? 

 

 

 



9 
 

RADA DO ŽIVOTA 

Nikdy sa netrápte rozchodom 

a radšej zjedzte kilo čokolády, 

sadnite si pred telku 

a pozerajte KOSTI.  

                                                                                                                                                                             

Najlepšie rady aj pre chalanov 

Téma: Ako zbaliť babu ? 

1.Fyzický vzhľad 

     Zámerne sa nebavíme o fyzických parametroch. Aj keď baby 
oceňujú vymakané ramená a tehličky na bruchu, to, že nemáte 
postavu futbalistu, vás vôbec nediskvalifikuje. Základom 
je byť upravený – čistý a voňavý. Samozrejme, nič netreba 
preháňať. Vydepilované nohy, mejkap a oblaky vône rozťahané 
cez dve mestské časti vám môžu skôr priťažiť. 

 

2.Elementárna slušnosť 

     Zabudnite na všetky vtipné kultúrne vsuvky v podobe 
hlasných prejavov svojho organizmu, pretekov v pľuvaní 
a močenia z okna. Babám to väčšinou príde nechutné a netreba 
si kaziť reputáciu. 
 Aj keď sa im páčia zväčša darebáci, na rande buďte za 
slušňáka. 
Dávajte si pozor aj na vulgarizmy .  

http://www.inclick.sk/returns/redirect.php?goto=1317&pr=0.1&w_id=51&tstamp=1386835865&pid=540&cd=3e3f88f588f25712ef9088e5d5131857&f=1
http://www.inclick.sk/returns/redirect.php?goto=3271&pr=0.1&w_id=592&tstamp=1386835865&pid=540&cd=a267161d1af15ab604998708e4232483&f=1
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3.Efektívna konverzácia 

     Za normálnych okolností si zrejme nebudete chcieť nabaliť 
sliepku s IQ izbovej teploty. Takže je dosť dôležité, čo vám 
vylezie z úst a či vôbec. Pamätajte, že baby majú rady vtipných 
chalanov, nenútený humor bude teda vašou veľkou devízou. 
Témy rozhovoru vyplynú aj zo spoločných záujmov. Ak má 
kočka rada U2 a pozerá Top Gear, ktoré vy zbožňujete, ste za 
vodou. Ak miluje aj futbal, asi ste sa večer dobre pomodlili...ho 

 

4.Nebuďte dotieraví! 

     Berieme argument, že čo si človek jednoducho nezoberie, to 
nemá. Ale pri balení si treba zachovať chladnú hlavu a za 
začiatku aj elementárny odstup. Nevyleťte na ňu ako kohút na 
sliepku a už vôbec nie v prípade, že sa od vás viditeľne 
odťahuje. Naopak, dobrou stratégiou je jemná ignorácia, najmä 
ak zbadáte, že je jej nie ste celkom ľahostajný. 

5.Nechajte si tajomstvá 

     Čím lepšie dokážete tajiť podrobnosti zo súkromia, tým 
lepšie. Má síce právo vedieť, či ste zadaný, alebo či nebeháte 
po svete s tuberkulózou, vyklopiť však naraz celý životopis aj 
s číslom topánok, adresou, obvodom krku a počtom svojich ex 
nie je dobrá stratégia. Majte niečo aj  v zálohe! 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.inclick.sk/returns/redirect.php?goto=3272&pr=0.1&w_id=8499&tstamp=1386835865&pid=540&cd=6ca76c6b47cb253c81ac2802a5e90d9a&f=1
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Vianočný čas si spájame s dobrotami, 

 ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou štedrovečerného  

stola. Či je to už klasická kapustnica, vianočný kapor či filé,  

nesmie chýbať ani vianočné pečivo a koláče.  

A čo tak prekvapiť svoju rodinu darčekom vo  

forme nových vôní a chutí počas Vianoc?   
 

Citrónové linecké kolieska 

Ingrediencie  

 

350 g hladkej múky, 140 g práškového cukru,  

1 vanilkový cukor, 200 g masla alebo hery,   

2 žĺtky, 2 lyžice citrónovej šťavy.  

 

Postup 

 

Na doske preosieme múku s cukrom, pridáme žĺtky,  

citrónovú šťavu, tuk a spracujeme cesto.  

Dáme odpočinúť do chladničky, najlepšie cez noc.  

Cesto rozvaľkáme na tenko, vykrajujeme ľubovoľné tvary  

a pečieme na plechu vystlanom papierom na pečenie pri  

teplote 180 stupňov cca 7 minút. Vychladnuté kolieska  

zlepujeme ríbezľovou marmeládou.   
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Vianočné dekorácie  

 

Háčkovaná Vianočná lampa  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ikebanu môžete 

dozdobiť sušeným           

ovocím alebo  škoricou 

pre vôňu ako v obr. 

Číslo 1, alebo zladiť do 

výraznej farby ako 

v obr. Č 2.    

Vianočná ozdoba na stôl 

s arómou.  
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     Volám sa Patrik a som druhák na strednej. Už od prvej triedy, som bol samotár, 

nanešťastie mi to však zostalo až dodnes. Veľa ľudí si o mne myslí, že som čudák, 

lebo sa väčšinou nezapájam do rozhovorov druhých, som dosť hanblivý. 

      Dnes po škole pri skrinkách ma niekto oslovil. Otočil som sa a uvidel som ,že 

tam stojí dievča, bola krásna mala veľké....modré oči ,dlhé blonďavé vlasy a voňala 

zaujímavo a krásne. Spýtala sa ma „Čau, more 

nemáš železo? “  Ostal som v pomykove, nechápal 

som čo sa deje. Ale ona sa len začala smiať „Robím 

si srandu , ahoj ja som Mia, dúfam že som ťa 

nevystrašila.“ Pochopil som že to bol vtip a začal 

som sa smiať  aj ja „Ahoj ja som Patrik, nie ,nie 

v pohode nevystrašila si ma.“  

     Zrazu jej niekto zavolal, zrušila to, nechápal som 

,ale nič som sa jej nepýtal. „Už musím ísť, maj sa.“ 

A rozutekala sa zo slzami v očiach preč, vedel som 

že niečo nie je v poriadku ale zostal som tam stáť a 

nedokázal som sa ani pohnúť. Zosmutnel som...a 

odišiel domov.  

     Celý večer som na ňu nevedel prestať myslieť. Keď som sa ráno zobudil tešil 

som sa na stretnutie s ňou. Popri tom ako som išiel do školy dúfal som ,že ju 

stretnem, ale čo sa nestalo namiesto nej som stretol bandu chalanov, ktorí ma už 

predtým pekne doriadili, vedel som že ma neznášajú. Snažil som sa utiecť preč. 

Lenže jeden z nich ma dobehol a povedal mi : „Počul som , že mi balíš frajerku, čo 

mi na to chceš povedať.“ Vedel som ,že je zle, a tak som radšej zostal iba mĺkvo 

stáť. „Takže ty mi na to nič nepovieš?! Koleduješ si o bitku?!“ a strčil do mňa až tak 

že som narazil do steny hlavou.  

     Zrazu som sa prebudil okolo mňa bola iba 

obrovská kaluž krvi. Zľakol som sa a bežal odtiaľ čo 

najrýchlejšie ako som vedel a vtedy som ju uvidel... 

POKRAČOVANIE V DRUHOM ČÍSLE 
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Intrewiev s učiteľmi 

Pani učiteľka Švoliková  

Č: Chodili ste rada do školy a aké známky ste dostávali ? 

U: „Na čisté jednotky.“ Č: (no pani učiteľka, vy bifľoška!)  

Č:  Aká bola vaša najhoršia známka a z čoho? 

U: „Štvorka z prírodovedy v treťom ročníku.“ 

Č:  Aká sa vám podarila urobiť najhoršia vec?   

U: Na ZŠ: „Pani riaditeľka nás so spolužiačkou poslala na 

poštu a my sme tam uvideli na popolníku horiacu cigaretu, tak sme si párkrát potiahli. 

Boli sme štvrtáčky.“ (smiech) Č: (vy fiškuska) 

     Na SŠ: „Ušla som z hodiny. Mali sme pána učiteľa, ktorý veľmi fandil Trnave, keď sme 

vedeli že prehrala tak sme radšej utiekli. Utiekla som k svojej mamine, ktorá pracovala 

oproti škole.“ 

Č: Pobili ste sa niekedy v škole ? 

U: „Nie!“ Č: (bola z vás riadna slušňáčka) 

Č: Z akej hodiny ste mali najväčší strach?  

U: „Z chémie. Raz som presedela celú hodinu na WC ,aby som nemusela ísť na chémiu.“ 

(smiech) Č: (Pani učiteľka na najbližšej chémii nás nečakajte!) 

Č: Mávali ste v škole aj ťaháky? 

U: „No, že či!  Ale napriek tomu som sa z nich vždy učila.“ Č: (odhalili sme vás) 

Č: Aká bola vaša obľúbená hodina?  

U: „Na strednej škole chémia, ale na základke slovenčina.“  

Č: Chodili ste aj poza školu ? 

U: „ Len na gymnáziu, keď prehrala Trnava ligový zápas vo futbale.“ (hihi) 

Č: Mali ste na základnej škole prvú lásku?  

U: „Áno! Určite, aj desať.“  

Č: Čo by ste si priali pod stromček ? 

U: „Kľud, pohodu. Svetový mier a neuškodili by aj briliantové náušnice. “  
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Pán riaditeľ Richard Demian 

Č: Chodili ste rád do školy a aké známky ste 

dostávali ?  

U: „Áno aj nie tak ako vy.“ (haha) „Na jednotky a aj 

dvojky.“ 

Č:  Aká bola vaša najhoršia známka a z čoho? 

U: „Určite to bola päťka.“ 

Č: Podarilo  sa vám urobiť trapas , aký bol najväčší?   

U: Na ZŠ: „Bolo ich veľa.“ 

     Na SŠ: „Bol som služba a nevyhnal som svojich spolužiakov von                     

                 z triedy a išiel som potom na pohovor k riaditeľovi.“  

Č: Pobili ste sa niekedy v škole ? 

U: „Jasné.“ Č: (no ale, ale pán riaditeľ) 

Č: Z akej hodiny ste mali najväčší strach? 

U: „Asi z fyziky.“ 

Č: Mávali ste v škole aj ťaháky? 

U: „Nesnažil som sa ich mávať, ale klamal by som ,ak by som povedal ,že nie. 

Č: Aká bola vaša obľúbená hodina?  

U: „Telesná.“ Č: (aj to na vás vidno, je z vás svalnáč :* ) 

Č: Chodili ste aj poza školu ? 

U: Na ZŠ: „Nie!“ Č: (takto zapierať) 

     Na SŠ: „No comment.“ (smiech) 

Č: Mali ste na základnej škole prvú lásku? 

U: „Áno.“ Č: (vy beťár) 

Č: Čo by ste si priali pod stromček ? 

U: „Ponožky.“  
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Vianočná  

Pri vianočnom stole sedím, 

koláčiky, cukrovinky jem, 

na darčeky dočkať sa už neviem. 

Vďaka za to, Ježiš, že si už tu, 

čakali sme na teba celý rok. 

Rok beží a o krok 

budeme mať zasa nový rok. 

 

Lívia Hlavová 

 

POMÄTENÁ... 

Mihotavá smietka v oka kúte spinká, privalená bosou nohou smútku... zajtra vzlykne, 
prikryje ju šminka. Zabudnutá spadne kdesi do kornútku... raz, dva, tri... 
 
Trpké stromy,  
Rozkolísané hrušky,  
Červeň sukieň  
A líca vyprané.  
 
Zapichnúť pohľad do teba 
A obísť pritom všetky sveta zákony.  
Bola si. 
Bol si. 
Po vlasy bosí. 
Po svojej vlastnej osi. 
A sny už dávno predané. 
Kto si? 

 

AUTOR: Známy neznámy 
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Proste naše Vianoce 
 

Predvianočný zhon, to nie je nové nič, 
stromček na záhrade nemôže byť gýč. 

Krásne vône šíria sa svetom, 
svetielka vyčaria úsmev všetkým deťom. 
Na tvári však šibalský úsmev im zažiari.  

 

Veselé Vianoce a nový rok 

na maile napíšu všetci OK. 

Pošle ti cez Facebook každý lajk.   

Na YouTube zaspieva vám Spirit Majk.  

 

Pri jednom stole doma večerať ?  

Radšej pekne rýchlo na Skype zavolať ! 

Komunikačný systém je u nás celkom vyspelý 

A verte, že ho nepoužívajú len a len dospelí. 

 

Ale vráťme sa späť k Vianociam 

a nekonečným zimným nociam. 

Keď perníky sa pečú a deti sú od cesta. 

Keď  krehučký sneh zasype inak nudné múry mesta. 

 

Nech Vás finančný rozpočet neovplyvní, 

na ten krásny sviatok rodinný. 

Usmievať a tešiť by ste sa mali, 

a dúfame, že sa tieto naše verše rýmovali.  

 

Krásne sviatky Vám prajú: Bodka a Čiarka. 
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Darčeky, ktorými nič nepokazíte : 

PONOŽKY  
(od Číňana) 

Už PO 7 GENERÁCIÍ      

 

 

Podomácky pletený sveter : 
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Veľký omyl 

     Istí manželia boli už veľa rokov spolu, ale stále sa im nedarilo mať potomstvo. Po 
mnohých bezvýsledných lekárskych konzultáciách zašli k istému renomovanému 
špecialistovi, ktorý im po množstve testov povedal, že jediným riešením bude nájsť 
náhradného otca. 
     - Čo to znamená? - spýtala sa pani. 
     - Je to starostlivo vybraný muž, ktorý na jeden raz zastúpi funkciu manžela, aby žena 
otehotnela. 
     Pani trochu váhala, ale je manžel povedal lekárovi, že on nemá nič proti tomu, pristúpi na 
všetko, len aby sa mu splnil jeho sen, stať sa otcom. O pár dní nato manžel spíše zmluvu s 
jedným mladíkom a dohodnú sa, že na budúcu nedeľu ráno, keď manžel nebude doma, 
navštívi tento muž manželku, aby si splnil svoju úlohu. 
     Stalo sa však, že zo susedného domu zavolali na rovnaký deň aj fotografa, aby prišiel 
odfotiť malé dieťa. Hrou osudu sa fotograf pomýlil a zazvonil pri dverách vyššie uvedenej 
dámy. 
     - Dobrý deň pani, prišiel som kvôli tomu decku. 
     - Hmmm, áno, nech sa páči ďalej. Dáte si niečo? 
     - Nie, ďakujem, alkohol nie je dobrý pre moju prácu. Chcel by som, aby sme začali čo 
najskôr. 
     - Dobre, čo keby sme išli do izby? 
     - Môžeme aj tam, chcel by som to urobiť ra tu, potom v obývačke, na koberci a v záhrade. 
     - A koľkokrát to vlastne bude? 
     - Normálne je to päťkrát na jednu návštevu, ale ak matka spolupracuje, môže to byť aj 
viackrát-povedal, pokým vyberal z dosiek fotoalbum. 
     - Predtým by som však chcel, aby ste sa pozreli na moje výsledky. 

     Používam špeciálnu a jedinečnú techniku, ktorá sa mojim klientkám veľmi páči. Napríklad, 
pozrite sa na toto nádherné dieťa. Urobil som ho v parku za bieleho dňa. A koľko tam bolo 
divákov..! A tu mi museli pomôcť dvaja kamaráti, lebo tá pani mala vysoké nároky. Vrcholom 
bolo, že som musel prácu predčasne ukončiť, lebo sa tam objavila veverička a začala mi 
okusovať aparát...Manželka bola dosť zaskočená, ale počúvala ďalej fotografove reči.                    

- Všimnite si tieto dvojičky. Vtedy som sa ozaj blysol! Stačilo mi iba päť minút: Prišiel som, a 
bum! Dvakrát a pozrite, ako sa mi tie dvojičky vydarili! Manželka bola čím ďalej tým viac 
vystrašená a fotograf mlel ďalej. 

- Toto dieťa mi dalo dosť zabrať, lebo jeho matka bola veľmi nervózna. Povedal som jej: - 
Pozrite, vy sa otočte a nechajte to všetko na mňa. Ona sa otočila a ja som si mohol urobiť 
svoju robotu. To už bola manželka pomaly na omdletie. Fotograf odložil album a hovorí: - 
Tak čo, pani, začneme už? 

- Ako poviete. 

- Dobre teda, idem si po trojnožku. 

- Trojnožku??! - roztrasene povie ženská. 

- Áno, pokojne odvetí fotograf, lebo viete, môj aparát je veľmi veľký, a 
preto potrebujem trojnožku, aby som si ho podoprel, lebo ani dvoma rukami ho poriadne 
neudržím. 

Pani? Pani? Panííííííííííííííííííííííííííííí!!!!! 
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Vtipovisko 

 

Riaditeľ hovorí zamestnancom podniku: 

- Stále sa sťažujete na krízu a pritom len vďaka nej máte tento rok o polovicu vyššie 

platy. 

- Vyššie? A oproti čomu? 

- No oproti budúcemu roku. 

 

Dokedy sa pozeráte na svokru jedným okom?  
Kým nestlačíte spúšť. 

 

- Čo robí blondínka, keď stojí v daždi pod lipou s hrnčekom v ruke? 

- Lipový čaj. 

Vo mne to vrie. 

Zn. Tlakový hrniec 

Prečo blondínky nevaria sáčkové 

polievky?  

Lebo ešte neprišli na to, ako naliať do 

sáčka liter vody. 

 

Mor, Lama, Matematika, 

Sanitka, List, Ropa, Uši, 

Otrava, Mapa, Sila, Mama, 

Kat, Myš, Sklo, Strom, Lev, 

Mucha, Posteľ, Mráz, Zima, 

Plot, Nožnice, Tlač, Peň, 

Pero, Rys, Rozum, Mak, Kam, 

Kniha, Nik 

 

 

 

  

O R E P L Z I M A A 

T Y U E A Á T O L P 

R S V Ň M R S R S A 

A K I T A M E T A M 

V L R L M M Y S N Ľ 

A O M A A U E Š I E 

M A K Č J Z C Š T T 

K N I H A O U H K S 

I S A H Y R O P A S 

N O Ž N I C E A T P 
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PREDMET:......................  PODPIS UČITEĽA:......................... 
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