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Milí čitatelia,  

srdečne Vás vítame pri čítaní prvého čísla nášho nového školského časopisu, 

ktorý dostal názov Fazuľkovo. Po niekoľkých týždňoch písania, prepisovania, 

opravovania či kreslenia sa konečne môžeme pochváliť finálnou verziou časo-

pisu, ktorú práve držíte v rukách. Dúfame, že oceníte našu snahu a jednotlivé 

rubriky sa Vám budú páčiť.  V časopise sa snažíme zachytiť to najpodstatnejšie, 

čo sa na našej škole deje, ale tiež to, čo je pre Vás (a zároveň aj pre nás) zaují-

mavé.  

Chceli by sme sa poďakovať za odbornú pomoc pani učiteľkám Palubjakovej 

a Sýkorovej, pretože bez nich by ste si tieto riadky nemohli čítať. Časopis bude 

vychádzať ako občasník, to znamená maximálne trikrát do roka. A čo všetko 

Vás v ňom čaká? Máme pripravené rubriky, ktoré sa budú objavovať v každom 

čísle – Na slovíčko s..., kde Vám postupne predstavíme pani učiteľky či iné oso-

by, úzko späté so školou, Niečo z histórie, kde si budeme rozprávať o dôležitých 

udalostiach, súvisiacich s naším okolím, Vlastná tvorba, Zaujímavosti, Vtipy, 

Tajničky a mnohé ďalšie, ktoré môžete ovplyvniť aj Vy. Ak chcete, aby sa 

v časopise objavili témy, ktoré Vás zaujímajú, stačí, ak o nich poviete pani uči-

teľkám alebo o nich sami napíšete. A ak by ste si sami chceli skúsiť, aké je to 

byť redaktorom či ilustrátorom školského časopisu, radi Vás medzi sebou priví-

tame. Určite sa máte na čo tešiť! 

Prečo práve Fazuľkovo? 

Obyvatelia skoro každej obce majú nejakú prezývku. Sučancov všetci volajú Fa-

zuliari. Ako nám vysvetlila pani učiteľka Čemsáková, je to tak vraj preto, že ke-

dysi chodilo veľa mužov pracovať do susedných obcí. Keď mali obednú prestáv-

ku, ženy im nosili v obedároch obedy, pričom si medzi sebou vo vlaku rozpráva-

li, aké pochutiny svojim mužom pripravili. Keď však raz vystupovali z vlaku, ten 

prudko zabrzdil a ženám sa vylial obsah obedárov. Na počudovanie všetkých, 

každá mala v obedári fazuľovú polievku. Z nej im teda prischla prezývka.  

Podľa iných sú Sučanci Fazuliarmi preto, že keď sa stavala železnica, Sučanci 

sa len veľmi ťažko zriekali svojich pozemkov, ktoré museli odovzdať, aby cez ne 

mohla viesť železnica. Pestovali na nich totiž fazule.  

Či už je to tak alebo onak, Sučancov pod touto prezývkou pozná celý kraj, 

a_keďže sme škola, ktorá je v obci Fazuliarov, dali sme časopisu príznačný ná-

zov – Fazuľkovo. Veď taký sa nám hodí najviac :) 

ÚVODNÍK 
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Školský parlament 

Určite ste si už mnohí všimli, že na škole v tomto roku začal pracovať školský parla-

ment. Ide o zasadnutia Vami vybraných zástupcov zo všetkých tried v 3. – 9. ročníku.  

Stretávajú sa vždy podľa potreby, aby vyriešili dôležité problémy a navrhli riešenia. 

O čom všetkom však parlament rokuje? Jeho zástupcovia vymýšľajú rôzne podujatia a 

súťaže (napríklad Vianočné trhy, Vianočný turnaj), sú moderátormi školského rádia 

a zároveň sa snažia riešiť akýkoľvek problém, ktorý vidia, alebo o ňom počujú. 

Preto ak aj Vy chcete na škole niečo zmeniť alebo navrhnúť, stačí, ak to poviete svojmu 

predsedovi alebo podpredsedovi, a ten to už predloží na zasadnutí. Ak ešte stále nevie-

te, komu sa môžete zveriť, tu máme zoznam všetkých členov parlamentu: 

 

 

 

3.A:  Bianka Štangová, Kristína Fúčeľová 

3.B:  Šimon Obžut. Nikola Rybárová 

4.A:  Matúš Piroh, Júlia Hüberová 

5.A:  Katarína Kyselicová, Lukáš Vojtek 

5.B:  Tereza Babčová, Ján Tkáč 

6.A:  Lucia Fúčelová, Juraj Roštár 

6.B:  Marika Majáková, David Slaný 

7.A:  Margita Hüberová 

7.B:  Sofia Schneiderová, Zuzana Fúčeľová 

8.A:  Mária Pirohová, Andrej Benko 

8.B:  Nikola Ďubašáková, Lukáš Gallo 

9.A:  Kristína Kolníková, Pavol Piroh 
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História našej školy 

Všetci vieme, že minulý rok sme oslavovali 40. výročie existencie našej školy. 

Ako sa to ale celé začalo? 

Slávnostne otvorenie školy v Sučanoch sa uskutočnilo dňa 1. septembra 

1974. Tento dátum bol zvolený s prihliadnutím na celoštátne oslavy 30. výro-

čia Slovenského národného povstania.  

Za mierne daždivého počasia sa občania, školská mládež, hostia, ba aj učite-

lia zišli pred školou a slávnostné otvorenie sa mohlo začať. Otvárací ceremo-

niál začal prvý riaditeľ tejto školy, Pavol Beláčik. Po ďalších príhovoroch a pred-

nesoch predseda Okresného národného výboru (ONV) A. Paulovič prestrihol 

stuhu a všetkých po prvýkrát privítal v škole.  

Ako vlastne došlo k tomuto významnému aktu? Myšlienka, túžba a snaha rea-

lizovať túto stavbu sa zrodila už veľmi dávno. Podarilo sa to až v roku 1969. 

Veľmi zlá situácia v školských priestoroch, vyučovanie v piatich nevyhovujúcich 

a hygienicky závadných  budovách a 100% zmennosť vo vyučovaní nútili vedú-

cich činiteľov obce rozhodnejšie konať. Miestny národný výbor (MNV) zvolal 

rozšírenú komisiu zloženú z miestnych a okresných zástupcov.  

Z otvorenia školy 

NIEČO Z HISTÓRIE 
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Prehliadka školských priestorov odhalila veľmi vážne nedostatky, preto boli 

rozhodnutím okresného hygienika uzavreté dve skoro 100-ročné školské budo-

vy – bývalá katolícka a evanjelická škola. Boli to učebne pre striedavé vyučo-

vanie žiakov ôsmich tried. A keďže náhradné priestory neboli, hrozilo vyučova-

nie na tri zmeny.      

Udalosti dostali rýchly spád. 26. septembra 1969, po dokončení projektov, bo-

lo odovzdané stavenisko 22-triednej školy. Za tým všetkým je veľa času, náde-

je i sklamaní, mnoho ciest i konaní v Martine, Žiline, Banskej Bystrici i v Brati-

slave. V októbri roku 1969 brigádnicki oplotilo stavenisko. V novembri, vďaka 

veľmi priaznivému počasiu, boli vykopané jamy bloku C. Montáž stavby začala 

v júni 1970. Budovu postavili Pozemné stavby zo Žiliny a Stavebná správa 4 v 

Martine.  

Školský rok začal 2. septembra 1974 slávnosťou pred školskou budovou, ktorá 

bola daná do užívania 1. septembra 1974. Po slávnostnom otvorení odišli žiaci 

na miestny cintorín, kde položili kytice kvetov na spoločný hrob hrdinov SNP.                                                   

                        Pavol Piroh,  Patrik Fúčela   

Škola dnes 

NIEČO Z HISTÓRIE 
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V každom čísle Vám prinesieme rozhovor s 

niekým, kto je spätý s našou školou. Či už to 

budú učitelia, nepedagogickí zamestnanci, bý-

valí žiaci či osobnosti, ktoré nás navštívia, má-

te sa na čo tešiť :)  

Do nášho prvého čísla časopisu sme si dovolili 

urobiť  rozhovor s našou pani riaditeľkou,  

Mgr. Martou Lamošovou. 

Prezraďte nám, akou  žiačkou ste na základ-

nej škole boli vy? 

Asi vás sklamem, ale veľmi zodpovednou. 

Ako ste sa dostali k funkcii  riaditeľky školy? 

Keď som v roku 1985 prišla po prvýkrát do tejto školy, ani vo sne mi nenapadlo, že 

v nej raz budem riaditeľkou. Vždy som chcela učiť, ale všetko sa vyvinulo tak, že po 

úspešnom výberovom konaní po odchode predchádzajúceho riaditeľa som sa stala ria-

diteľkou. 

Je jednoduché riadiť takú školu? 

Práca s ľuďmi patrí medzi tie najťažšie, ale myslím si, že zároveň aj tie najkrajšie. Ľu-

dia i žiaci okolo mňa ma obohacujú a dávajú mi pocit, že moja práca má zmysel. Na 

druhej strane ma však ubíja veľa administratívy, mnohokrát zbytočnej. 

Ktorý predmet ste v škole mali najradšej? 

Najradšej som mala telesnú výchovu a slovenský jazyk. 

NA SLOVÍČKO S... 
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Pamätáte si na nejaký vtipný alebo zaujímavý zážitok, keď ste vy sama boli žiačkou? 

Asi najviac mi utkvel môj druhý deň v prvej triede na základnej škole. Tak veľmi som sa 

nemohla dočkať toho, že som zase v triede, že som v šatni nečakala na moju staršiu 

sestru a pobrala som sa sama hneď do triedy. Netrafila som však do tej správnej, sad-

la som si do ,,našej“ lavice a márne som očami hľadala kamarátku, s ktorou som si 

prvý deň sadla do jednej lavice. Nebola tam. A ani moja pani učiteľka, ale bola tam cel-

kom iná. Rýchlo zistila, že tam nepatrím, ale bola taká milá, že si ma v tej triede necha-

la. Učila aj moju mamu, aj môjho brata a sestru. A bola to jedna z najlepších učiteliek 

v mojom živote. Prísna a láskavá zároveň. 

Čo rada robíte vo svojom voľnom čase? 

Mám veľmi rada horský bicykel. Zdolávať na ňom kopce a kadejaké ,,krkaháje“,   to 

ma naozaj baví. A keď  mám voľného času ešte viac (čo nebýva často), tak čítam, čí-

tam, čítam. Milujem knihy už od mala a dokážem čítať aj do rána, môj rekord je do pol 

šiestej ráno. No a v zime lyžujem. Veľmi tiež zrelaxujem pri ručných prácach, rada ma-

ľujem kraslice. 

 Miroslava Ficová, Kristína Kolníková 

  

NA SLOVÍČKO S... 
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Zimné prázdniny 

Už nám začal fúkať vánok, 

zvieratám zas začal spánok. 

Pomaly aj padá sneh, 

snehuliak nie je na posmech. 

 O chvíľu nám aj prázdniny dojdu 

a deti na kopce so sánkami pôjdu, 

večer prídu umrznuté, 

teplý čaj im dobre padne. 

 Sviatky prežijú v nálade skvelej     

a krajina bude v perine bielej. 

Celý čas nezažijú žiadnu nudu 

a večer pri jednom stole budú. 

 Po večeri do izbičky pôjdu, 

pod stromčekom pekné darčeky ná-

jdu, 

nezabudni však na to, že tento deň, 

je venovaný Ježišovi len. 

 

Andrej Benko 

 

Zimné trápenia            

Zima, zima tu je, 

oco s lopatou poskakuje. 

Oblečený ako cibuľa, 

trvá, kým sa vygúľa. 

„Päť centimetrov snehu,“ 

Bratislava hlási, 

„upchaté sú všetky trasy!“ 

„Vraj kalamita preveľká,“ 

smeje sa sever Slovenska. 

Mama už prasiatko rozbíja, 

ako sa blíži vianočný čas, 

posledné peniažky z peňaženky vyberá, 

aby si každý pod stromčekom našiel, to, čo má 

rád. 

Každý rok to počúvam, 

vraj Vianoce sú sviatky pokoja. 

Kým obeháme celú rodinu, 

neraz ma nohy zabolia. 

V marci už mám pokrk zimy, 

čľapkanice, meluzíny, 

preto dúfam v skorý nástup jari, 

čo tu zimu zastaví. 

 

Gabriela Hanzelová 

VLASTNÁ TVORBA 

Šimon Obžut 

Matej Mikuláš 
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Sánkovačka 

 

Teším sa na sánkovačku, 

beriem si tam hračku. 

Môj pes husky ma bude ťahať, 

v snehu sa váľať. 

 

Vždy sa tam hrá, 

ľudí zabáva. 

Snehuliakov postavíme, 

rodičom sa vychválime. 

 

Budeme sa guľovať, 

ešte k tomu s huskym naháňať. 

Kamarátov zavoláme 

určite sa pobavíme. 

 

Simona Džuganová  

Básnička o zime 

 

 Vločky krásne padajúce, 

tie naše milé tanečnice. 

Každý ich veľmi rád má, 

za nimi sa naháňa. 

 

Potom z nich snehuliakov robíme, 

z okna sa na nich pozeráme. 

Susedia nás pochvália, 

sladkosti nám rozdelia. 

 

Znovu guľovačka nastane, 

a hurá zase na sane. 

Ocko sa len tíško smeje, 

a mamka doma iba perie. 

 

               Mária Pirohová 

 

VLASTNÁ TVORBA 

Martin Lipták 

Radka Rohoňová 
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Vianoce 

  Martin chodí na koni bielom,  

  pokryje svet bielym snehom. 

Sniežik, sniežik bielučký, 

rukavičky na rúčky. 

 

Oblečenie nosiť musím, 

minuloročné mi je úzkym. 

Chodíme sa sánkovať, 

dokonca aj guľovať. 

 

Prázdniny nás čakajú, 

darčeky nás lákajú. 

Ježiško zas nemeškal, 

darčeky nám daroval. 

Darčeky sú rozbalené, 

deti sú nám natešené. 

Všetci majú to, čo chceli, 

slzy v očiach zrazu mali. 

 

Lukáš Červenec 

 

Štedrý deň 

Vianoce sú tu, 

tešila som sa na ne, juchuchú. 

Mráz nás štípe na líce, 

mrzne z toho okenica. 

 

Vločky padajú na zem, 

stromček silno svieti. 

Koláčmi už vonia dom, 

kapor pláva v ňom. 

 

Silvia Benková  

VLASTNÁ TVORBA 
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ZINMÁ NÁLADA 

Začína sa zima krásna,  

je tu mráz a vločka jasná. 

Lúky, polia ležia pod bielou perinou,  

výkriky detí ozývajú sa celou dedinou. 

Pod vianočný stromček, donesie Ježiško darček. 

Spomíname si na sviatok veľký, v Betleheme poklad nebeský. 

Šíri sa radosť a potešenie, že dieťatko v Betleheme je narodené. 

 Kristína Miertová 

Tešíme sa na Vianoce 

Vianoce sú sviatok, kedy slávime narodenie Ježiška, ale i to, že sme všetci spolu. Preto 

si navzájom dávame darčeky a sem-tam ich donesie aj Ježiško.  Niekedy si myslíme, že 

sú Vianoce len o darčekoch, ale to tak nie je. Skutočne je to o tom, aby sme si užili ten-

to večer lásky a pokoja. Niekedy to preháňame a myslíme len na to, čo dostaneme pod 

stromček, no zamyslite sa, čo také majú deti v detskom domove.  Prečo chceme nový 

tablet, mobil, hračky? Jednoducho sa nevieme uspokojiť s tým, čo máme. Koľko by sa 

nahrali chudobné deti, deti na ulici, deti v detskom domove s našimi „nepotrebnými“ 

hračkami, vecami, možno aj s mobilmi, tabletmi? Premýšľajte o tom. Ako sa ony vlast-

ne cítia počas Vianoc? Možno by sa hodilo, keby  sme stretli bezdomovca, dať mu nie-

čo, napríklad 4 eurá, aby si aspoň užil Vianoce. Niekomu sa to zdá strašne zbytočné, 

ale keby ste Vy na Vianoce boli na ulici, čo by ste robili? No späť k Vianociam. Je to 

krásny čas, kedy si môžeme užiť vôňu medovníkov a vianočných dobrôt. Teším sa na 

pečenie, vianočné pesničky a ozdobovanie stromčeka. 

 

Stromček v izbe svieti, 

tajomstvo povie Ti: 

že Ježiško chodí každý rok, 

stačí jeho malý krok, 

a na oblokoch zrazu  

nájdeme kvietky z mrazu.  

Nikol Cígerová 

VLASTNÁ TVORBA 
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Vianocami sa nechala inšpirovať aj naša bývalá žiačka Karin Delinčáková, kto-

rá sa úspešne venuje vlastnej tvorbe: 

 

Prekvapenie za rohom na všetkých nás čaká, 

darčeky a prázdniny - to každého školáka láka.  

Malý darček pod stromčekom a na stole dobroty,  

každý maškrtník si na tom svojom pochutí. 

Všade vôňa a rozprávky v televízii, to je radosť aj pre starších, 

život sa v tej chvíli zdá oveľa krajší. 

S rodinou pri krbe a s večerou na stole, 

to predsa láskyplného sviatku čaro je. 

Už určite všetci viete, o akom prekvapení tu reč bola,  

Vianoce sú predsa sviatok lásky a pokoja. 

Príjemne ich v kruhu svojich blízkych prežime,  

nech všetci teplo lásky a šťastia aj v zime šírime. 

 

VLASTNÁ TVORBA 
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Mesiac úcty k starším a k zvieratám 

 

Jeseň je naozaj krásna. A v jednom zo svojich mesiacov, ktorý sme nedávno 

začali, nám pripomína jednu z najvzácnejších cností, ktorá môže byť zrodená v 

duši človeka. Nesmieme však zabúdať aj na starších. Oni nám pomôžu, naučia 

nás veľa vecí, ale to najdôležitejšie je to, že nám dávajú veľa lásky a pochope-

nia. A to si na nich máme vážiť. Nezabúdajme na naše domáce zvieratka. Nie 

nadarmo sa vraví, že domáce zvieratko je najlepší kamarát človeka. Je veľmi 

smutné, keď sa pozrieme do útulku, aké sú tie psy, nikto ich nechce a to je 

veľmi smutné. A preto by sme sa mali snažiť im dávať to čo ony nám – lásku. 

Aby sme vedeli, že nikdy nie sme sami. 

 

Zuzana Pirohová 
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Minulosť Halloweenu 

Halloween (doslovný preklad: predvečer všetkých svätých) je pôvodne pohanský 

(keltský) sviatok Samhain - pohanský nový rok (koniec pohanského roka). Kelti tento 

sviatok (31.10 - 2.11) začali oslavovať východom prvej hviezdy. Verili, že sa prepoja 

dva svety - svet živých a svet mŕtvych. 2.11. sa brány zatvorili a otvorili sa až o rok. 

Podľa všetkého obyvatelia zapaľovali oheň na lúkach a poliach, aby mŕtve duše pri-

šli k ohňu, aby sa ohriali a dali obyvateľstvu pokoj. Bol to vážny sviatok, uctievali sa 

bohovia a mŕtvi. Pravdepodobne sa konali zvieracie, ale aj ľudské obety.  

V súčasnosti sa Halloween oslavuje najmä v USA, Portoriku, Írsku, Spojenom kráľov-

stve, Kanade, v Austrálii a na Novom Zélande. Oslavujú ho predovšetkým deti oble-

čené za čarodejnice, kostlivcov, duchov, príšery a iné masky. Navštevujú susedov, 

ktorí im dávajú zazaspievanie  kolied sladkosti. Ľudia majú svoje domy skrášlené 

tradičnou halloweenskou výzdobou. Symbolom Halloweenu sú vyrezané tekvice, vo 

vnútri ktorých je sviečka. U nás na Slovensku tento sviatok veľmi neoslavujeme, pre 

našu kultúru je tradičnejší Sviatok všetkých svätých a Pamiatka zosnulých ("Dušičky" 

- 1. - 2.11.), kedy s úctou spomíname na všetkých, ktorí už medzi nami nemôžu byť.  

 

Po novembrových sviatkoch sú v kalendári už len tie najkrajšie, vianočné. Okrem 

oslavy zimy a zimných prázdnin to pre nás znamená aj to, že budú Vianoce. Vianoč-

né sviatky sú 24. - 26. decembra. Patria k najvýznamnejším kresťanským sviatkom, 

oslavujeme narodenie Ježiša Krista. Slávia ich ľudia na celom svete, kresťania, ale 

aj nekresťania. Každá krajina má iné vianočné zvyky. Na Slovensku na Štedrý deň 

naše maminy navaria štedrovečernú večeru a napečú vianočné pečivo. Deti väčši-

nou ozdobujú vianočný stromček, pod ktorým si nájdu po štedrovečernej večeri dar-

čeky. Niektorí ľudia si spievajú vianočné koledy. Vianoce sú sviatky lásky, pokoja a 

celá rodina by mala byť spolu. 

Natália Beláčiková, Lucia Fúčelová 

HALLOWEEN, VIANOCE 

ZAUJÍMAVOSTI 
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Milí čitatelia! 

Ako dobre viete, 28. 10. 2015 sa na našej škole konala oslava Halloweenu. 

Súťažilo sa v rôznych súťažiach, ale takou najzaujímavejšou bola anketa, v kto-

rej išlo o najkrajšiu a zároveň najstrašidelnejšiu halloweensku fotografiu. Kaž-

dý mohol hlasovať iba raz. Celá anketa dopadla takto:  

  

ANKETA 

Na prvom mieste sa umiestila  5.A 

trieda.  

Druhé miesto obsadila 9.A trieda. 

Na treťom mieste skončila 8.B trieda.  

Hlasujte a zapájajte do súťaží aj naďalej. 

Andrej Benko 
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PRVÝ HALLOWEEN PIATAKOV 

 

 

 

 

 

Na Hlloweene bolo super, dobre sme si zasúťažili a zatanco-

vali sme. Najviac sa mi páčilo tancovanie a vyrezávanie tek-

vice. Naša tekvica vážila zhruba 35kg.  

Vanesa Kaněrová 5.A 

Bolo dobre. 

M. Lisík 5.A 

Skvelá diskotéka a zaujímavé súťaže. 

T. Babčová 5.B 

DJ bol skvelý ale nepáčilo sa mi že starší žiaci nám zjedli ko-

láče. 

 M. Dančo  

 

Miroslava Ficová, Kristína Kolníková 

ANKETA 
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ANKETA 

5. A 

5. B 
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Viete, prečo sa na Slovensku ujal ako sviatočné vianočné jedlo práve kapor? 

Lebo je to najdostupnejšia ryba. V minulosti sa jedli aj zubáče a pstruhy, ktoré 

sú dnes drahšie. 

    Lahodnú chuť kaprieho mäska poznali aj stredovekí mnísi, ktorí počas čas-

tých pôstov premýšľali, čo chutné zjesť a neporušiť pritom pravidlá pôstu. Vec 

sa vyriešila, keď cirkev vyhlásila, že rybie mäso nie je mäso, a preto ho možno 

konzumovať i v čase pôstu. Cirkev tak podporovala zakladanie nových rybníkov 

a mnohí cirkevní hodnostári sa stali odborníkmi na chov rýb. Toto je dôvod, 

prečo je kapor neodmysliteľnou súčasťou nášho štedrovečerného stola – sú-

časťou kresťanskej tradície. 

    Kapor sa konzumuje slaný, údený, kyslý, čerstvý. Pripravuje sa varením ale-

bo pečením. 

    Obľúbené vianočné jedlo – vyprážaný kapor so zemiakovým šalátom sa za-

čalo podávať na vianočný stôl až v 2. polovici 20. storočia. 

    Vysušené kaprie šupiny sa zvyknú dávať na slávnostne prestretý vianočný 

stôl. Znamenajú vraj bohatstvo a veľa peňazí. Hovorí sa, že ten, kto nosí v pe-

ňaženke nejaké kaprie šupiny, bude v nej mať vždy aspoň  pár drobných mincí. 

Neveríte? Stačí to tieto Vianoce vyskúšať.  

Matej Marček 

Vianočný kapor 

Z KAŽDÉHO ROŽKA TROŠKA 
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V amerických tradíciach vystupuje sob Rudolf ako Santov piomocník. Na San-

tovom voze je 8 sobov s menami: Dashe, Blixem, Dance, Prancer, Vixen, Co-

met, Cupid, Dunder. Deviaty sob, Rudolf, sa objavil v roku 1939. Santa Claus 

nosí darčeky 24.12.,  ale deti v USA si darčeky rozbaľujú až 25.12. 

Dnešnýé soby žijú v Nórsku, Fínsku, Švédsku. Živia sa lišajníkmi a bylinami, 

ktoré sú zahrabané v snehu. Ľudia ich chovajú pre mäso, mlieko a kožu. 

 

 

 

 

Matej Marček 

Sob Rudolf 

Z KAŽDÉHO ROŽKA TROŠKA 
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Na Divokom západe je súťaž o to, kto je lepší strelec. 

Príde prvý, zostrelí tri fľaše a vraví:"I´m Bill."  

Príde druhý, zostrelí štyri fľaše a vraví: "I´mJohny." 

Príde tretí, zastrelí barmana a vraví: "I´m sorry." 

  

 

"Mamiii, ja by som chcela na vianoce psa..." 

 "Nevymýšľaj! Bude kapor ako každý rok !" 

 

 

Policajt sa rozhodne, že si uloví vianočného kapra. Zobral náradie a začal se-

kať dieru do ľadu. Odrazu príde za ním jeden pán a kričí:  

"Okamžite prestaňte sekať do toho ľadu!" 

"Akým právom mi to zakazujete!?" 

"Právom správcu zimného štadióna!" 

 

 

Na Vianoce kričí malý Jožko cez celý byt na mamičku pri sporáku: "Mami, ma-

mi, stromček horí!" 

"Hovorí sa, že svieti a nie horí," poučí ho matka. 

Chlapček za chvíľu zase začne kričať: "Mami, mami, záclony už tiež svietia!" 

 

 

Dva kapre plávajú vo vani a jeden sa pýta druhého: "Ešte stále si myslíš, že 

nás chcú iba okúpať?" 

Vtipy 
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VIANOČNÁ TAJNIČKA 

1 Silný prúd vzduchu   

2 V zime padá ...    

3 Zmysel ktorým počujeme  

4 Kontinent na ktorom žijeme  

5 Prešibané zviera   

6 Morský živočích    

       

7 Ako sa inak povie sopka?  

8 Príbytok eskimákov   

9 Mestský dopravný prostriedok 

10 Opak dňa     

11 11. mesiac    

12 Strukovina     

13 Známa veža v Paríži   

1                      

2 
                   

3 
                   

4 
                     

5 
                    

6 
                    

  
               

7 
                     

8 
                   

9 
                      

10 
                  

11 
                       

12 
                    

13 
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OMAĽOVÁNKA 
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