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Kam na výlet ???? 
 
   Na výlet by som vám odporúčal ísť do Vrátnej a Terchovej. My tam 
chodíme vždy, keď sme na chate v Štefanovej (to je časť Vrátnej). Je 
tam krásna príroda a každý si nájde nejakú zábavu. Je tu skoro všetko: 
Dá sa kúpať v miestnom potoku (ak sa nebojíte menších rýb a iných 
stvorení). Neďaleko je aj nádherný les, kam sa dá ísť na huby alebo len 
tak na prechádzku. Super je, aj keď sú v Terchovej hody, ktoré sa volajú 
Jánošíkove dni. Ide veľký sprievod a je tam veľa stánkov s dobrotami.  
V Terchovej, smerom na Biely Potok nájdete aj lanový park, kde sa 
vybláznia všetky deti. 
  Sú tam aj turistické chodníky, ktorými sa dostanete na okolité kopce. 
Ale pozor! Často sa tam ide aj cez skaly a veľmi ľahko sa môžete 
pošmyknúť a spadnúť dole. Medzi  náročnejšie túry patria tie na 
Rozsutec a Stoh. Chcel by som vás upozorniť, aby ste tam nechodili 
v daždi, lebo je tam veľa blata. 
   Mne sa najviac páčili Jánošíkove diery, ktoré sa rozdeľujú na veľké a 
malé. Môžete tam vidieť krásne vodopády ponad ktoré chodíte po 
úzkych lavičkách a miestami musíte prejsť po rebríkoch.  
A čo robiť cez zimu??? Je tam veľa stredísk na lyžovanie 
a snowbordovanie napr. : Gavurky, Poludňový Grúň.... A pre tých, čo len 
začínajú, somárska lúka J. Najesť sa tam dá dobre, pokiaľ si nič 
neuvaríte, tak môžte ísť na pizzu alebo do reštaurácie. Je tam skrátka 
SUPER!!! Odporúčam všetkým ísť sa tam pozrieť. Určite neoľutujete. J 
     
                                                                     Gabko Gáloš 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Typ na prázdniny-Strečno 



 
    Nemáte kam ísť na výlet? Čo takto Strčeno? 
   Strečno je dedinka medzi Žilinou a Martinom. Vraví sa, že okolo Strečna cesta 
nebezpečná. Z časti je to pravdivé kvôli častým autonehodám a zosuvu pôdy. 
Autonehody sú tu hlavne kvôli nedisciplinovaným vodičom. 
 
  No v  Strečne je krásne to, že sa tu dá nájsť mnoho veľmi pekných 
miest ako napr.: hrad Strečno, pamätník francúzskych partizánov  
a hlavne cesta plťami. 
 
   Hrad Strečno: Strečniansky hrad stojí na začiatku strečnianskej tiesňavy proti toku 
Váhu na jeho ľavom brehu na strmej vápencovej skale vo výške asi 420 m.n.m.. 
Praveké nálezy dokazujú, že hradná vyvýšenina bola obývaná už v dobe bronzovej a 
železnej. Strečno patrilo medzi kráľovské hrady. Hoci prvá písomná zmienka o ňom 
pochádzala až z roku 1316, s istotou môžeme predpokladať, že existoval už v 13. 
storočí. Jedným z majiteľov bol František Vešeléni, ktoré manželkou bola známa 
Žofia Bošňáková.V rokoch smrti Žofie Bošňákovej Vešeléni nevenoval 
Strečnianskemu hradu náležitú pozornosť, takže ten začal pustnúť. Môžeme si to 
vysvetliť tým, že sa Žofia Bošňáková už častejšie zdržiavala v prístupnejšom a 
pohodlnejšom kaštieli. Hrad slúžil len ako rezervný objekt počas ohrozenia.  
 

 
 
   Pamätník francúzskych partizánov: Na kopci Zvonica sa nachádza pamätník 
francúzskych partizánov. Postavený bol zo spišskáho bieleho travertínu, v rokoch 
1952 - 1956 na počesť francúzskych partizánov, ktorí padli počas SNP. V kryptách 
pod pamätníkom je pochovaných 24 partizánov.K slávnostnému odhaleniu došlo 29. 
augusta 1956.V roku 1988 došlo k renovácii pamätníka. Boli vykonané rôzne práce. 
Prikročilo sa k vybudovaniu nových schodov od parkoviska stredom až k pomníku, 
upravilo sa parkovisko a vylepšili na stĺpy na vešanie zástav.Pri pamätníku 
francúzskych partizánov na Zvonici sa každoročne konajú spomienkové oslavy pri 
výročí SNP.  

 
 



 
 
                               Letia plte dolu Váhom…. 
 

Prvá pltnícka a raftingová spoločnosť s r.o. (PPRS) vznikla v roku 1999 
ako podnikateľský subjekt, ktorého hlavnou náplňou je obnovenie tradície 
pltníctva na Váhu, v jeho historicky najznámejšom úseku – v Strečnianskej 
úžine. 
   Splavovanie Váhu je vykonávané v zmysle Plavebného opatrenia č. 3/2002, 
ako poriadku k plavbe osobných pltí na rieke Váh v úseku Bariérová – 
Strečno, vydaného Štátnou plavebnou správou Bratislava. 
   Plavby sa vykonávajú na pltiach s typovým označením Strečno. 
Stále väčší záujem klientely z celého sveta ich spokojnosť, iba priaznivé 
ohlasy a profesionálne zvládnutie celého spektra služieb v rámci tejto 
nezvyčajnej ponuky s typickými slovenskými prvkami, sú predpokladom, že aj 
Vy navštívite túto atrakciu. 

 
                Príjmite naše pozvanie aj touto cestou! 

                                                             
/ Pozvánku prirpavil a údaje podia stránky www.plte.strecno.sk spracoval/ 

                                                                                     Tomáš Kormančík/ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.plte.strecno.sk


 
Vychylovka  

 
. 
     Dňa 6.6. sa žiaci 2.B a 2.C  vybrali na školský výlet na Vychylovku, je to vlastne skanzen 
ľudovej architektúry. Mali sme možnosť vidieť ako žili naši predkovia na Kysuciach. Počasie 
nám síce neprialo, ale videli sme mlyn, krčmu a niekoľko chalúp. V jednom dome ležal 
dokonca nebožtík, ale bola to len figurína. V inom dome predávali suveníry. Vozili sme sa po 
Vychylovke  vláčikom, ktorý ťahala maličká dieselová lokomotíva. Voľakedy slúžil vláčik na 
zvážanie dreva. Dnes vozí návštevníkov. Niečo som si o ňom aj vygooglil: 
Unikátna  úvraťová  železnica je technickou  pamiatkou  svetového  významu a jedinou  
svojho druhu v Európe. Vybudovali ju v roku 1926. Strmý  sklon a výškový  rozdiel 217 m 
prekonávala  pomocou  úvratí. Podobný  typ  železníc sa zachoval  len v Južnej Amerike. 
              Takýto výlet  cez prázdniny odporúčam každému ! 
                                                                                                       Jakub Rataj 2.B 
 
 
                                                    
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Boli sme v Strečne 
 
Dňa 9.6. 2010 sa trieda 7.B vybrala na koncoročný výlet do Strečna. 

Počasie nám síce príliš neprialo, napriek tomu sme si plavbu na plti užili, čoho 
dôkazom sú aj nasledujúce fotografie. Vrelo všetkým odporúčame, stojí to za 
to! Ak nie ste padavky, hor sa aj na hrad! Cestou si môžete kúpiť langoše ako 
prvú pomoc pri hroziacej smrti hladom. 

                                                          / žiaci 7.B/ 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                V Starej škole 
 
 

7. a 8. júna sme boli na dvojdňovom školskom výlete 
v Terchovej- Bielom Potoku. Ubytovali sme sa  v penzióne ,,Stará 
škola“, takže sme z istého pohľadu vôbec nevypadli zo školy. Potom 
sme opekali, čo bola najzábavnejšia časť výletu. Opekali sme : 
klobásy, slaninu, špekáčky, chleby, jablká, maršmalovky... Jednoducho 
všetko, čo sme mali a čo sa dalo opekať.  Chalani tiež hrali futbal. Po 
opekačke sme išli na izby obliecť si periny a podobne. Popoludní sme 
išli na prechádzku alebo túru do Jánošíkových dier. Chceli sme ísť do 
veľkých ale pani učiteľka povedala, že pôjdeme do malých. Nemohli 
sme kráčať rýchlo, ani pomaly, ale aj tak zopár ľudí spadlo do blata. 
Cestou späť sme sa zastavili v bufete a pokupovali si nanuky. Keď 
sme sa o piatej vrátili, len čo sa  tí zablatení stihli prezliecť do 
suchého, bola večera. Jedli sme jedlo o niečo lepšie než býva  obed 
v školskej jedálni. Hubová polievka, rezeň , zemiaky a uhorky boli 
dobré, aj keď huby veľmi nemusím. Po večeri sme hrali vadí-nevadí, 
niektorí biliard a chvílku šachy. Z celými biliardistami bola zábava, 
lebo obľúbenou úlohou vo „vadí-nevadí“ bolo: ,,Choď tam a do stredu 
stola  im polož päť šachových figúrok!“   Takáto úloha bola dosť 
ťažká,lebo figúrky boli veľké a biliardisti ich odsúvali na bok. Keď to 
spravili niekoľko- krát, naštvali sa a začali nám zhasínať svetlo. Asi 
o deviatej sme išli na izby, ale spať sme nemuseli a  ani nemohli. Totiž 
v susedných izbách bol taký hluk, že sa to nedalo. Ja som si aj tak 
obliekla pyžamo a umyla som si zuby a čítala som si. No asi o pol 
jedenástej nás zavolali, že ostali nejaké špekáčky  a uvarili ich,že ich 
máme zjesť, lebo  na ďalší deň asi bude pršať. A ja som išla, v mojom 
deravom pyžame a s umytými zubami. Veľmi som nejedla, lebo 
zvyčajne nejem neskôr ako o šiestej. Nejaké špekáčky som si odložila 
a potom sme išli spať. Niektorí . Iní ešte blbli do jednej ráno. Ráno 
som sa zobudila na to, že na naše strešné okno bubnuje dážď. Niečo 
hrozné! A tak sme pi raňajkách išli domov.   



 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
    Letná móda bude skvelá pre romantičky- volány, krajky, vzdušné materiály ,no IN 
bude aj námornícka a skvelá vojenská.  

 
    Extravagantný kontrast vojenskej zelenej a výrazného ženského detailu – veľkej 
mašle, sa túto sezónu objavili v kolekciách viacerých módnych návrhárov. Šaty vyšívané 
v štýle madeira, veľmi efektne podčiarkujú ženskú 
siluetu.  
 

 
  Raz-dva a si oblečená od hlavy až po päty! Aj pre 
svoju praktickosť sa maxišaty každé leto tešia veľkej 
obľube. A nielen to – sú vzdušné, skvele vyzerajú a 
opticky zoštíhľujú.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
  Snáď v každej z nás je skrytý kúsok romantiky.    
Tohtoročná letná móda ponúka pre romantické 
dievčatá a ženy bohatý výber rôznych kolekcií 
a doplnkov. Oblečte  sa do jemných farieb od 
svetlo modrej, cez fialovú, či bledo ružovú a 
nesmieme zabudnúť na bielu, ktorá je romantická 

sama o sebe. Šaty, sukne, blúzky aj nohavice sú prizdobené čipkami, či volánmi. Šijú sa 
z ľahkých a priesvitných materiálov, z ľanových látok a tiež z džínsoviny.  
 
 



     
 

                                    
 
   Už dlhé roky, každé leto do módy prichádza námornícky štýl.  Tento štýl môžete oživiť 
červenými doplnkami ktoré tento rok štýl úžasne doplnia. Základným vzorom sú klasické 
horizontálne pásiky – pozor však, majú tendencie rozširovať, preto dobre zvážte, kde a 
ako tento vzor uplatníte.   
Neznamená to však, že musíte chodiť zladená do námorníckeho štýlu od hlavy k pätám 
– postačí drobný detail, či doplnok, napríklad pruhovaná šatka k bielym šatám, či 
kabelka.  
 

   
 

            
 

 

 

 

 



Doktor Frčo radí: 
 

          Prázdninové nepríjemnosti 
 
 V čase príjemného ničnerobenia sa nám môže prihodiť všeličo, s čím si človek nevie 
v prvom momente poradiť a čo nám môže pekne pokaziť prázdniny. Preto Vám 
ponúkam pár cenný rád.   
  Čo robiť ak ...? 

1. Preženiem to so zmrzlinou. Platí staré známe, klin sa 
klinom vyráža. Ak nezaberú studené obklady vo forme ďalšej 
porcie zmrzlinky,  prídu na rad osvedčené recepty starých 
materí: kloktania slanej vody, šalviového vývaru, cesnačik, 
medík. Staršie ročníky môžu kloktať aj pálenô - slivovicu, či 
iné -ice. No tento liek je vhodný len pre rodičov. Vy zostante 
radšej pri medíku! 

2. Zaspím na slnku. Najprv žiadnu paniku, nemusíš byť ďalšou 
obeťou rakoviny kože, ale nepodceňuj riziko. Ak už máš 
farbu ako čerešničky v babkinej záhradke, prehnal si to. Na 
spálenú pokožku je dobré natrieť biely jogurt, smotanu alebo 
tvaroh. Zábaly sú skutočnou polahodou, najmä ak ich necháš 
pôsobiť aj 20 – 30 minút. Vynikajúce uvoľnenie poskytne aj 
sprcha. Nezabudni veľa piť, pretože tvoje telo je určite 
prehriate a stratilo tekutiny. 

                   3.Zbaštil som niečo, čo asi nebolo celkom jedlé.    
Výsledkom je pokazený žalúdok. Najprv neodporujte prírode. Jed musí 
von, ktorýmkoľvek smerom. Keď volanie divočiny ustane, mám na to 
zopár receptov. Hlavné je zavlažovanie. Piť, piť, piť. Potom nasleduje 
chlácholenie žaludka. Keď už statočne zavlažujete a žalúdok s bruchom 
sa trochu ukľudnili, môžete vyskúšať v malých dávkach osvedčenú 
klasiku – banán alebo suchár. Ale keď už, nezabudnite na známe 
porekadlo, že žalúdok nemá zuby. Čiže poriadne každé sústo požuť a 
premlieť v ústach.                          

                                  Mudr. Frčo 



    Prázdninové   horoskopy našej tety Margit 
 

Baran:  Dávajte pozor na šalát v Taliansku! Baktéria E- coli ešte  
               stále číha!!!!!!! 
Býk:  Prázdniny v Bulharsku sa veľmi rýchlo zmenia. Byť vami, 
            by som nejedla tú jeleninu. Hádam nechcete stráviť celú 
            dovolenku na záchode?! 
Blíženci: Chcete ísť na dovolenku? Už máte aj vybranú? Je mi  
                ľúto, na konci školského roku dostanete kiahne 
               a nepôjdete nikam L. 
Rak:   Predtým, ako pôjdete na dovolenku, by ste si mali radšej  
            vyskúšať plávky. No samozrejme vy na to zabudnete!!!   
Lev:    A čo moja? Chcela si byť opálená ako čokoládka?  
         Nemala si to preháňať! Neznamená to, že keď stráviš  
         3 hodiny na slnku, že to pomôže!! :P  
Panna: Nikdy, hovorím nikdy, nezapaľujte oheň na slamených  
              poliach v Maďarsku! 
Váhy: Cez prázdniny sa budete tak nudiť že vleziete do klietky  
          pre kanárika! Ale nad tým ako sa dostať von začnete   
          premýšľať až neskoro!!!!!!! L 
Škorpión: Pozorne čítajte! Práve teraz, áno teraz, je čas, áno   
              teraz ......vybrať tú desiatu z tašky!!!( Číslo na     
              deratizérov nájdete v Zlatých stránkach.) 
Strelec: Bratranec Tadeáš dostane k narodeninám kufrík  
   ,,Malý kaderník“. Školský rok začnete s novým ,,účesom“! !! 
Kozorožec: Vaša mačka bude mať mláďatá! J To bude radosti!  
                 Až kým nezjedia vášho škrečka... 
Vodnár: Ako vodné znamenie si užijete veľa vody J.  
        No pozor, teta Gertrúda sa nevmestí do vášho detského  
        bazénika na záhrade. 
Ryby: Ujo Fedor to, ako to už zvykom býva, preženie  
          s alkoholom – následky poznáte....:/ 
                               

                                                                 

 



                    Búrky 
 
Súčasťou každého leta sú aj búrky z tepla a my Vám teraz povieme ako sa pred nimi 
treba chrániť.  
   
Ako sa správať počas búrky : 
  
1. Počas búrky nevychádzame z domu a vonku zostaňme, len keď je to nutné.  
 
2. Ak sa chýli k búrke a sme v prírode, je ideálne, ak máme ešte čas schovať sa do blízkej 
budovy. K nešťastiam počas búrky dochádza najčastejšie vtedy, keď sú na poli ľudia. 
Takto sa stávajú v okolí najvyšším bodom, najvhodnejším terčom pre blesk.  
 
3. Ak sa nemôžeme ukryť v budove, neschovávame sa pod malé kôlne a iné prístrešia, 
ktoré sú na miestach vystavených úderu blesku a pod osamelé stromy.  
 
4. Počas búrky nezostávajme : na kopcoch a otvorených nezastavaných miestach. blízko 
drôtených plotov, väčších kovových predmetov, vlhkých stien a pod. - v bezprostrednej 
blízkosti bleskozvodného zvodu.  
 
5. V hustom lese, kde nie sú ojedinelé vyčnievajúce stromy, sme počas búrky dobre 
chránení pred bleskom. Vo voľnej prírode pri búrke je chybou schovávať sa pod 
stromami, najmä pod borovicami, dubmi, topľami a inými vysokými stromami.  
 
6. Počas búrky sa nemôže vykonávať nijaký šport vo voľnej prírode, ani bežať, lebo pot a 
rýchly pohyb priťahujú blesky. Kúpajúci vonku by mali pri búrke ihneď vyjsť z vody a 
vzdialiť sa od brehu. Ak udrie blesk do vody blízko človeka, môže mu spôsobiť smrť.  
 
7. Na horských túrach sa má turista čo najviac vzdialiť od horských hrebeňov, 
vyčnievajúcich balvanov alebo vrcholkov. V prírode počas búrky sa vyhýbame osamelým 
stromom, okraju lesa, osamelým senníkom, vedeniu vysokého napätia, kostolným a 
vyhliadkovým vežiam.  
 
8. Počas búrky je nebezpečné používať aj dáždnik. Ak sme doma a približuje sa búrka, 
treba pozatvárať okná a dvere, dbať na to, aby nebol prievan, ktorý by prípadne 
vyhľadával guľový blesk. Rozhlasový a televízny prijímač zapojený na rozvodnú sieť 
treba vypnúť, pretože blesk môže udrieť do antény a prístroj spáliť. 
                                                                             Kika 
 
 

 
 

 



        Recepty na horúce letné dni 
 
Čokoládová zmrzlina 
 

Potrebujeme: 
150 g cukru, 200 g mlieka, 200 g smotany, 75 g 
čokolády na varenie, 1 vajce, štipka vanilky 

Ako na to: 
Nasekajte čokoládu na kúsky a dajte ju do vodného kúpeľa 
spolu s časťou mlieka a vanilkou. Vyšľahajte vajce s 
cukrom, pridajte zbytok mlieka a roztopenú čokoládu 
(dôkladne vychladnutú). Nakoniec vložte zmes do 
chladiacej nádoby. 

 

Jahodová zmrzlina 
 

Potrebujeme: 
500 g jahôd, 1 šľahačková smotana, 5 lyžíc cukru, 1/2 
litra mlieka najlepšie plnotučné, 1 vanilkový cukor, 10 
žĺtok, 170 g cukru, šťava z polky citróna 

Ako na to: 
Žĺtka vyšľaháme so 170g cukru do peny. Potom do toho 
nalejeme šlahačkovú smotanu a povaríme asi 5 min, aby 
trošku zhustlo. Pridáme popučené jahody a šťavu z 
citróna.  
Dáme do zmrzlinovača alebo do nádoby na mrazenie.¨ 
 

 
 
 
 
 
 



 
    Ak poznáš okolie svojho mesta, zapoj sa do letnej súťaže! 
 Odpovedz na všetkých 21 otázok a odpovede vyhľadaj v osemsmerovke. Po 
vyškrtaní odpovedí sa dozvieš tajničku. Je to slovenské porekadlo. Správnu odpoveď 
prines redaktorom Frčiaka, príp. p.uč. Ratajovej do 10.9.2011. Lúštiteľov čaká 
odmena! 
                         Príjemnú zábavu! 
 

T Č I Č M A N Y A K P N 
E R O S I N A E C Á O H 
P A N C E J Z B Š V L A 
L J Č O U A B U Y O V T 
I E E Š V K K D I H V L 
Č C R Z O É U A Á C S I 
K V T N Ž V N T U R I E 
A I S D Á O E Í  E E E T 
L K I Š R Ň R N R T P A 
Á O J S T Š Á Ť A A Ž V 
U O J S S I D V Á H V A 
M Á L E B V O Č I R H A 

 
1. Rodisko Juraja Jánošíka 
2. Obec známa dreveným kostolíkom sv. Juraja, dnes súčasť Žiliny 
3. V názve má obľúbené letné ovocie 
4. Mesto ležiace v Rajeckej doline, známe renesančnou radnicou 
5. Mestská časť Žiliny , leží na severozápade pri hl. ceste na Bratislavu,  časť 

zatopili vody Hričovskej priehrady. 
6. Leží v Turskej doline pod vrchom Minčol. 
7. Rázovitá obec známa maľovanými drevenicami 
8. Leží pod hradom smerom na Martin 
9. So Strečnom ho spája kompa, v r. 1688 tu pokrstili J. Jánošíka 
10. Leží pri Rajeckých Tepliciach, známy kaštieľom slúžiacim ako   liečebňa, 
v názve má kunu. 
11. Obec ležiaca pod Lietavským hradom 
12. Za Budatínom sa zlievajú rieky Kysuca a … 
13.  Nájdeš tam žilinské letisko – Dolný…. 
14.  Leží pri Rajeckých Tepliciach a v názve má ťažné zviera 
15. Prelávila ju Žofia Bosniaková 
16. V názve má rosu 
17. Rodisko Jozefa Gabčíka 
18.  Obec blízko Terchovej, v erbe má Máriu Magdalénu 
19. Leží na pravom brehu Váhu, narodil sa v nej otec 1. československého 
kozmonauta Vladimíra Rebeka 
20. Z tejto maličkej obce pochádzal  p. Pekara – autor slovenského betlehemu 
 21. EČ Žiliny obsahuje písmená… 



 
 
 

                     
Počas návštevy v blázinci sa pýta návštevník riaditeľa, podľa akých kritérií 
bude rozhodnuté, či bude niekto zatvorený alebo nie. Riaditeľ vysvetluje: "No, 
my napustíme vaňu s vodou, dáme kandidátovi lyžičku, hrnček a vedro a 
poprosíme ho, aby vaňu vyprázdnil." Návštevník hovorí: "Aha, chápem. 
Normálny človek zoberie kýbel, aby to išlo rýchlejšie, však?" Riaditeľ: "Nie, 
normálny človek vytiahne štupeľ... Chcete izbu s balkónom alebo bez?" 
 
 
Blondínka dáva inej blondínke hádanku:             
- Má to štyri nohy, je to chlpaté, má to chvost... 
- To je pes! 
- Ešte som nedopovedala! .. A šteká to! 
- Aha, tak to neviem! 
 
Stretnú sa dve blondínky a jedna hovorí: 
"Hi, how are you? "  
a druhá na to: 
"Odkiaľ vieš tak super po anglicky ?"  
"Ale, každé ráno to chodí v rádiu. Stačí, ak si to nastavíš o dva dieliky doprava 
a tam dávajú hodiny angličtiny." 
Na druhý deň sa tretnú a prvá hovorí : 
"Hi, how are you ?" 
a druhá na to : 
"Chrrrrrrrrrrrrrr… " 
 
 
- Aký je rozdiel medzi 15-ročným slovákom a 18-ročným japoncom? 
- 3 roky :D  
 
-Idem po púšti a čo nevidím? Jeleňa. Pozriem sa lepšie a ja ho naozaj nevidím. 
 
 
 
 
 
Dve smrtky idú na motorke: 
“Počkaj chvíľu ,“ vraví jedna druhej a odbehne. 
Keď sa vráti, vláči náhrobný kameň. 



“A to ti je načo?“  pýta sa druhá 
“Predsa nebudeme jazdiť bez dokladov.“ 
 
Príde slepec do obchodu a za sebou ťahá slepeckého psa. Roztočí ho nad 
hlavou a predavačka sa ho pýta: "Ujo, čo robíte?"  
"Rozhliadam sa po okolí." 
 
"No,dedko,ako dopadlo rande?" pýtajú sa vnučky.Dedko vraví: "Ále...Ja som 
sa usmial,ona sa usmiala a potom sme si 2 hodiny hľadali zuby v tráve." 
Idú slepý a koktavý cez cestu. Koktavý hovorí: "Mo-mo-mo-mo-možeme." Tak 
prejdú. Idú cez druhú cestu. Koktavý: "Mo-mo-mo-mo-možeme." Prejdú. Idú 
cez tretiu. Koktavý: "Mo-mo-mo..." slepý vykročí na cestu a koktavý dopovie: 
"...modrý kamión." 
 
-Oci, dáš mi 5eur ?"  
-4 eurá? Načo sú ti 3 eurá? Nechceš radšej 2? Tu máš 1 euro a dones výdavok! 
 
Zhovárajú sa dvaja muži: "Predstav si, moja žena išla dnes kúpiť zemiaky a 
zrazilo ju auto." "To vážne? A čo budeš teraz robiť?" "Asi ryžu." 
 
  Slepý kričí na hluchého: "Počúvaj ma, ak ťa ešte raz uvidím bežať cez 
križovatku na červenú tak dostaneš!" 
                                                                    / Katka Lancová/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                       
                                                                                                            Katka Kucharová 
 

 

 

 

 



Blahoželáme 
 

   
  
súťaž -Žilina moje mesto 
 
 historická sekcia: T. Knapcová – 1. miesto v I. kateg. 

A. Mináriková- 3. miesto v I. kateg. 
B. Duhár -1. miesto v II. kateg. 
P. Repáňová- 3. miesto v II. kateg. 

 
Pytagoriáda- okresné kolo 
Marián Račko- 1. miesto 
Martin Piala  - 2. miesto 
Jakub Mosor – 2. miesto 
Michal Kvaššay -3. miesto 
Andrej Marušák -3. miesto 
Martin Chudada – 3. miesto 
 
Matematická olympiáda- okresné kolo 
Oliver Balesteros – 2. miesto  
Miroslav Šoška – 1. miesto 
 
Olympiáda v anglickom jazyku- okresné kolo 
Martin Piala - 1. miesto 
 
Biologická olympiáda- okresné kolo 

A. Mináriková- 3. miesto 
V. Sekerková- 3. miesto 
 
 
Vybíjaná- školská liga 
3.a 4. ročník – 3. miesto 
 
Futbal- školská liga 
3. a 4. ročník-5. miesto  
5. a 6. ročník- 6. miesto 

 


