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Milá mládež, 

 

je tu  posledné vydanie nášho občasníka Intráčik v tomto školskom roku. Čoskoro 

sa vám skončia povinnosti v škole a dostanete do rúk svoje vysvedčenia. Každému 

z vás sa už hlavou preháňajú plány na leto, no ešte je potrebné z posledných síl 

zabrať a vylepšiť si známky. 

 

Aj v tomto čísle vám prinášame novinky zo spoločenského života v našom 

internáte, dozviete sa kto je „Ideálnym dievčaťom a ideálnym chlapcom 

školského internátu“ pre tento školský rok. So   zážitkami z exkurzie v ZOO 

parku sa s nami podelí Jarka Beňadiková. O súťaži v pretláčaní rúk, ktorá sa 

konala pod názvom „Internátna siláčka a internátny silák“, vám porozpráva Majka 

Lakomcová, ktorá sa súťaže zúčastnila.  Môžete si prečítať zamyslenie 

o rozprávkach od Alexandry  Lapšanskej a Mateja Mikloša. Vážnu tému  



na zamyslenie si vybrala Veronika Brindzová, ktorá svoj príspevok pomenovala  

„Čo je to fašizmus“. Ako sme strávili Deň mlieka v školskom internáte vám 

porozpráva Nikoletta Ziburová. 

S vlastnou tvorbou, tak ako v každom čísle, sa s nami podelia Jessica Mačáková 

a Lenka Gorecká. 

Uzatvárame ďalší školský rok v histórii nášho školského internátu. Školský rok 

2015/2016 priniesol, tak ako tie pred ním, mnoho pozitívnych výsledkov  

vo výchovno – vzdelávacom procese, mnoho zaujímavých kultúrnych, športových, 

spoločenských a zábavných aktivít, súťaží a kvízov. 

 

Za celoročnú, iste náročnú prácu na časopise Intráčik patrí poďakovanie celej 

redakčnej rade, menovite:  Mgr. Radovanovi Štapinskému, Anne Krištofčovej, 

Veronike Brindzovej, Lenke Goreckej, Jessice Mačákovej a samozrejme všetkým, 

ktorí prispievajú do časopisu. 

 

Milí čitatelia, 

 

želám vám do nadchádzajúcich  prázdnin, aby ste si užívali voľný čas podľa 

svojich predstáv a aby sme sa po dvoch mesiacoch stretli v plnom zdraví,   

v dobrej nálade a plní očakávaní, čo nového ste cez prázdniny zažili. 

 

PS: Nezabudnite, milí čitatelia, že sa stretávate s posledným číslom Intráčika 

len v tomto školskom roku. V budúcom je tu ZNOVA!!! Snažte sa preto všetky 

svoje krásne myšlienky, zážitky z prázdnin uložiť na papier,  

aby sme mali dostatok materiálu na vydanie nášho Intráčika aj v školskom roku 

2016/2017.  

 

Tešíme sa na vaše príspevky, ktoré budú – ako vždy – zaujímavé a pútavé ? 

 

Mgr. Marta Vojdulová 
 

Nevidíš? Pozri lepšie. 
 

Slnko vykúka spoza závesu, 

zaháňa tmu, čo nás držala v zajatí. 

Otvárame oči do sveta, 

kam sme nikdy prísť nemali.  

 

Do sveta, kde poriadok nejestvuje. 

Do sveta, kde chaos a anarchia panuje. 

  



Každý vidí ten úpadok, 

no nikto nespraví ani krok. 

 

Ľudia, 

ignorujúc čo spáchali, 

zatvorili oči a umlčať sa nechali.  

 

Ja to tak nenechám, 

budem bojovať, 

zachrániť svet sa dá, 

no konať treba hneď.  

 

Inak ponorí sa do tmy, 

z ktorej úniku už niet.  

A my potichu, v strachu a zúfalstve, 

budeme čakať na zánik.  

 

Jessica Mačáková 

 

 
 

V mesiaci apríl si v školskom internáte zmerali svoje sily tí najväčší 
siláci. Súťaž prebiehala v dvoch kategóriách,  

kde medzi sebou súťažili chlapci  
a potom dievčatá.  
Prvé kolo prebiehalo tak,  
že zo súťažiacich boli vyžrebované 
dvojice a z každej dvojice víťaz 
postúpil  
do ďalšieho kola. Každá dvojica sa 

pretláčala pravou a samozrejme aj ľavou 

rukou. Medzi niektorými to bolo 
nerozhodné, iní boli očividne o čosi 
silnejší.  
V druhom kole pretláčania medzi 
sebou súperili už iba ozajstní siláci, 
ktorí mali šancu bojovať o prvé tri 
miesta.  



 
Najväčšou siláčkou ŠI sa stala Diana Schützová, tesne za ňou 
skončila Veronika Brindzová. Na treťom mieste som sa umiestnila 
ja. :D  

 
Najsilnejším chlapom ŠI sa stal Jozef 
Kaľavský,  
o trošku slabší bol Kristián Dzurilla, 
ktorý sa asi malo najedol. :D Tretie 
miesto obhájil Jozef Almáši. 
 
Všetci súťažiaci získali sladkú odmenu  
a siláci aj vecné ceny.  
Výhercom blahoželáme a ostatným 
súťažiacim prajeme veľa síl  
do budúceho ročníka. 
 

Mária Lakomcová 

 

 
 

Rozprávka je najvhodnejším prostriedkom získavania informácií. Rozprávky robia detstvo 

detstvom. V súčasnej dobe sú rozprávky sfilmované v rôznych podobách. Mnohé, ktoré sú 

staršieho dátumu, sú sledované dodnes. Napríklad: Perinbaba, Mrázik, Tri oriešky pre 

Popolušku a rôzne iné. Taktiež máme novodobé rozprávky, ktoré pozerajú ľudia každej 

vekovej kategórie. Najznámejšie sú Shrek, Na vlásku, Šmolkovia, Nemo, Za plotom a kopa 

ďalších. Rozprávky, ktoré nás vychovávali, vychovávajú a budú vychovávať budúcu 

generáciu, sú známe takmer v každej domácnosti a to napríklad: Gumkáči, Rozprávková 

jazda, Macko uško, No počkaj zajac, Tom a Jerry a mnoho iných. Niektoré rozprávky nesú 

v sebe ponaučenie, v každej sú vo väčšine kladné aj záporné postavy. Obsahom každej 

rozprávky je láska a to rodinná, súrodenecká, susedská...   

V rozprávkach vyhráva dobro nad zlom, dobré vlastnosti prevládajú nad zlými a zlo je 

nakoniec potrestané. Každá rozprávka učí deti aj dospelých ako sa zachovať v istých 

situáciách alebo jednoducho v živote. 

S výberom rozprávok pre deti musíme  byť opatrní, pretože dieťa sa vidí v rozprávkovej 

postave a napodobňuje ju vo svojom živote. Rozprávky ovplyvňujú myslenie a správanie 

dieťaťa pri raste či dospievaní. Položme si otázku: „Čo by sme robili bez rozprávok?“ 

Rozprávky pozerajú radi všetci, starí aj mladí. Navodzujú nám príjemnú atmosféru, 

oddýchneme si pri nich a mnohí pri nich aj zaspávame. 

Alexandra Lapšanská, Matej Mikloš 



Rohový dom 
Raz na úpätí neznámeho, 

rohového domu,  

zastavila ma babička.  

Obrovské oči,  

tvár časom podpísaná,  

hľadeli na mňa.  

Ruky prácou zrobené,  

dotýkali sa ma.  

Ústa otvárala,  

no ani hláska nevydala.  

Tetuška čo, čo potrebujete? 

Opýtala som sa vľúdnym hláskom, malého dievčatka. 

Len nemo hľadela pohľadom prepadnutým do nôh.  

S úctou v srdci k jej veku a fyzickému zdraviu,  

vzala pod pazuchu a tiahla ju smerom, 

k nášmu, rohovému domu. 
 

Lenka Gorecká 

 

Fašizmus (po taliansky fascismo) je forma radikálneho autoritatívneho 
nacionalizmu vyznačujúca sa 
obsesívnymi predstavami o rozklade 
spoločnosti, dekadencii a o národnom 

potupení, snažiaca sa o dosiahnutie 
utopického národného znovuzrodenia. 
Fašistická politická teória a prax sa  
po prvýkrát presadila v medzivojnovom 
Taliansku vedenom Benitom 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Talian%C4%8Dina
https://sk.wikipedia.org/wiki/Nacionalizmus
https://sk.wikipedia.org/wiki/Taliansko
https://sk.wikipedia.org/wiki/Benito_Mussolini


Mussolinim, neskôr sa výrazne rozvinula v Nemecku. Pojem fašizmus 
pochádza z latinského slova fasces, ktoré sa prekladá ako zväzok, pôvodne 
totiž označovalo prúty zviazané červenou páskou s vyčnievajúcou sekerou. 

Tento znak nosili osobní strážcovia pred konzulmi rímskeho impéria ako 
znak ich autority a moci. Fašistická ideológia je následkom 1. svetovej 
vojny, prevzala však myšlienky mnohých politických filozofov a teoretikov. 
Prvým politikom, ktorému sa podarilo aplikovať fašizmus v štátnej praxi, bol 
Benito Mussolini. Zverstvá tohto režimu sa spájajú hlavne s menom Adolfa 

Hitlera. 

Neofašizmus je ideológia alebo hnutie usilujúce sa obnoviť fašizmus. 
Rozvíja sa po 2. svetovej vojne. Usiluje sa 
obnoviť korporatívne formy fašistickej 

diktatúry. V širšom slova zmysle predstavuje 
neofašizmus tendencie k dosiahnutiu 
fašistických cieľov násilnými 
metódami - v súčasnej dobe najmä 
demonštráciami organizovanej sily  

a teroristickými aktmi. 

Sympatizantov týchto myšlienok máme aj v našej krajine. V parlamentných 
voľbách v roku 2016 sa dostala do nášho parlamentu s 8,04% platných 
hlasov strana: Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko. Jej členovia sa 

netaja sympatiami k vyššie spomenutému režimu. 

Vážme si demokraciu!  

Veronika Brindzová 

 
 

Už x-tý ročník súťaže „Ideálny chlapec, ideálne dievča školského internátu“ 

sa konal tradične v jedálni HA. Súťažiaci boli rôzni, rovnako ako aj súťažné 

úlohy. Prvá úloha na rozbehnutie bola vedomostný kvíz. Účastníci rozmýšľali 

nad otázkami ako: Kedy bola 1. sv. vojna, aké zviera má najpodobnejší mozog 

nášmu ľudskému a mnoho ďalších. Kým porota opravovala odpovede 

vedomostného kvízu, my súťažiaci sme sa pustili do druhej úlohy - vyriešiť 

osemsmerovku. Počas časového limitu 2 minút sa niektorým podarilo nájsť 

všetky ukryté slová, no niektorým len zopár. Porota si opäť zobrala na starosť 

opravu, kým my sme sa vrhli na tretiu úlohu - vymyslieť básničku, ktorá bude 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Benito_Mussolini
https://sk.wikipedia.org/wiki/Latin%C4%8Dina
https://sk.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADmska_r%C3%AD%C5%A1a
https://sk.wikipedia.org/wiki/Prv%C3%A1_svetov%C3%A1_vojna
https://sk.wikipedia.org/wiki/Prv%C3%A1_svetov%C3%A1_vojna
https://sk.wikipedia.org/wiki/Filozofia
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ideol%C3%B3gia
https://sk.wikipedia.org/wiki/Hnutie
https://sk.wikipedia.org/wiki/Fa%C5%A1izmus
https://sk.wikipedia.org/wiki/Druh%C3%A1_svetov%C3%A1_vojna
https://sk.wikipedia.org/wiki/Druh%C3%A1_svetov%C3%A1_vojna


obsahovať slová - dušička, básnička. Pre mňa to 

bola jedna z najľahších úloh, preto som ju 

odovzdala ako prvá a nedočkavo čakala  

na 4. úlohu. Tá prišla čoskoro - bolo to hádanie 

slávnych osobností. Tenistka, herec a spevák mi 

nič nehovorili a preto som si len tipla. 5. úloha 

bola ešte o niečo ťažšia, pretože to bolo hádanie 

pesničiek (slovenských!!). Len podľa textu,  

bez melódie. To bol najväčší horor,  

keďže v slovenskej hudbe sa veľmi nepohybujem. 

Natypovala som a očakávala šiestu - poslednú 

úlohu. Tou bol preklad slov zo „spištiny“  

do slovenčiny. A ako hrdá Spišiačka som to dala 

ľavou-zadnou. Po dokončení všetkých úloh sme dali priestor porote,  

aby opravila všetky úlohy a vyhodnotila súťaž. 

  

Súťaž dopadla takto: 

 

4. miesto - Nikoleta Ziburová a Adrián Vilusz 

3. miesto - Veronika Brindzová a Andrej Junior Knapik 

2. miesto - Majka Lakomcová a Maroš Dacho 

 

Ideálnym dievčaťom a chlapcom pre školský rok 2015/2016 sa stali Anna 

Krištofčová (obhájenie spred dvoch rokov. Ďakujem, ďakujem!! Autogramy až 

na letisku. Teda parkovisku.) a Lukáš Kaščák.  

 

Prajeme svetový mier a o rok držíme palce! 

 

Anička Krištofčová 
 

 
 
Deň mlieka sme si pripomenuli aj v našom internáte. Tento deň sa oslavuje vždy tretí 
májový utorok už od roku 1957, pod záštitou Medzinárodnej mliekarskej federácie. 
Mlieko a mliečne výrobky predstavujú jednu z najdôležitejších a nenahraditeľných zložiek 
plnohodnotnej ľudskej stravy. 
Naším životom nás sprevádza od narodenia. Veď práve materské mlieko je našou jedinou 
potravou, kým sme len malé bezbranné uzlíky. Obsahuje látky, ktoré nás dokážu chrániť 
pred chorobami a dáva nám dobrý štart pre náš ďalší zdravý vývin. Taktiež štart a lepšiu 



chuť do dňa. Na internáte sme si tento deň pripomenuli ochutnávkou mlieka a syrov 
a panelovou diskusiou.  

Ochutnali sme rôzne druhy syra. Napríklad: údený a neúdený, 
smotanový, plesnivý a pod. A aj rôzne druhy mlieka: acidofilné 
mlieko - jahodové, obyčajné a vanilkové. Celkom dobre nám padlo 
takéto mliečne osvieženie a na acidofilnom mlieku sme si pochutili – 
mňam. 
Mlieko je tekutina, ktorá je vylučovaná mliečnou žľazou všetkých 
cicavcov. Vlastné materské mlieko však nie je určené iba pre výživu 
mláďat, ale surové mlieko (kravské, ovčie, kozie, byvolie i ťavie)  
a zvlášť mliečne výrobky z týchto mliek už niekoľko tisícročí tvoria  
i hlavnú potravinovú zložku človeka. Zloženie mlieka je ovplyvnené 
najviac živočíšnym druhom a tiež ďalšími faktormi ako je laktácia, 
výživa, zdravotný stav, rasa atď. 

 
Nikoletta Ziburová 

 

 
 

Príroda je všetko okolo nás, čo nevytvoril človek. Je to vzduch, voda, pôda, lesy, živočíchy 

a rastliny. Čiže všetko, čo každý z nás potrebuje pre život. Príroda ako dar; tak znel názov 

nášho kvízu, v ktorom sme si mohli spoločne 

zasúťažiť. 

Mali sme šancu overiť si svoje znalosti zo sféry 

prírody a sveta okolo nás. Namáhali sme svoje hlavy, 

aby sme medzi všetkými informáciami v nich našli 

odpovede na otázky z oblasti ekológie, znečisťovania 

prírody pesticídmi alebo len tak tipovali, ktorý 

z daných živočíchov je chránený. Najprv sme si však 

vypočuli príhovor pani vychovávateľky Fábryovej, 

v ktorom nás poučila o správaní sa k prírode a ukázala 

nám, že krásna príroda nie je samozrejmosťou. 

Pozorne sme sa nad jej slovami zamysleli a pustili sa do vyplňovania testu, ktorý 

v skutočnosti nebol až taký ťažký ako na prvý pohľad vyzeral. A i keď sme sa všetci snažili 

ako sme najlepšie vedeli, vyhrať mohla len jedna a to bola Maťa Ziburová. Hneď za ňou 

skončila Majka Lakomcová a tretie miesto obsadila Jessica Mačáková. Síce bez výhry,  

ale so sladkou odmenou skončili Miro, Lukáš, Natália, Jarka, Mirka, Dominik a samozrejme 

aj ja.  

 

Danka Kleinová 

 

 

 

"Výborná vec na zajtrajšku je, že zajtra môžem byť lepší ako dnes." 

- Tiger Woods 

 

http://citaty.vychytane.sk/a/Tiger_Woods/


Miluješ, pretože miluješ. Pre lásku niet dôvodu. 

- Saint Antoine De Exupéry 

„Keď som mal 5 rokov, mamička mi povedala, že kľúčom života je šťastie. Keď som prišiel do školy, 

učiteľka sa ma spýtala, čím chcem byť, keď vyrastiem. Povedal som "šťastný". Povedala mi, že som 

nerozumel otázke. Ja som povedal, že ona nerozumie životu.“ 

– John Lennon 

„Mať chyby a neusilovať sa ich odstrániť - to je naozaj chyba!“ 

– Konfucius 

„Len vďaka chorobe poznáme cenu zdravia.“ 

– Hérakleitos 

„Láskavé slová môžu byť krátke a ľahko vysloviteľné, ale ich ozveny sú nekonečné.“ 

– Matka Tereza 

„Dobrá nálada síce nevyrieši všetky problémy, ale dokáže „nasrať“ toľko ľudí, že stojí zato si ju udržať.“ 

– Jan Werich 

„Všetko, čo robíme, je iba kvapka v mori, ale keby sme to nerobili, tá kvapka by tam 
chýbala.“ 

– Matka Tereza 

 

Spracovala Lenka Gorecká 
 

 
Tak ako každý rok, tak aj tento sme navštívili 

ZOO v našom meste. Niektorí prváci z internátu 
navštívili ZOO po prvý krát, preto to bol pre nich 
príjemný zážitok. Spoznali sme veľa exotických zvierat, 

ktoré by sme inak nemali možnosť vidieť  a už vôbec 
nie takto zblízka. Nás však samozrejme najviac zaujal 
výbeh priamo na začiatku, v ktorom sme si mohli 

zabehať s kozami. Vyšantili sme sa tam ako malé deti. 
Potom sme sa podľa mapky presunuli ďalej 

smerom k tigrom, medveďom a opiciam až sme 
nakoniec skončili pri veľkom jazierku s majestátnymi 
labuťami. Odtiaľ sme zabočili k lamám a klokanom 

a postupne sme došli až na koniec, kde sme si mohli 
detailne prehliadnuť pestrofarebné vtáky. Celú 
prehliadku sme skončili v Aquatere, teráriu so 

surikatami, plazmi a rôznymi rybami. Unavení, no plní nových zážitkov sme sa vrátili 
do ŠI. 

  

Jaroslava Beňadiková 
 

http://citaty.vychytane.sk/a/Saint_Antoine_De_Exupery/


 
 

kapela 
 

Písal sa rok 2009, v hlavách mladých chalanov sa premietalo množstvo nápadov – jedným  
z nich bol aj nápad založiť kapelu. Z pôvodných 4 členov už 3 skúsenosti s kapelou mali. 
Tak, ako každá novozaložená kapela, aj oni začali so skúšaním a nezanedbávali ani prácu 
na vlastných textoch a hudbe! Prvý problém nastal akurát pri názve kapely, hoci sa 
nezadržateľne blížil prvý koncert. Skladby boli nacvičené, aparatúra nachystaná – no názov 
kapely nemohli nijako vymyslieť. Nakoniec, po niekoľkých telefonátoch s organizátorom sa 
dohodli, že kapela bude len ako BONUS, akési prekvapenie večera. O niekoľko dní bolo už 
mesto oblepené plagátmi a na plagáte, okrem iných kapiel, boli 3 bodky (...) a NIEčO 
NAVYšE. A tento názov im „prischol“ dodnes. Okrem tohto koncertu prišiel aj jeden – pre 
začínajúcu kapelu – dosť veľký koncert: CRAZY KONCERT v Športovej hale v Bardejove, 
kde bolo približne 5.000 ľudí a dopadol, ku podivu, dobre! Skúšalo sa ďalej, ďalšie koncerty 
pribudli aj v roku 2010, kedy kapela koncertovala nielen po Slovensku, ale aj v susednom 
Poľsku. Prišiel rok 2011 a s ním aj prvý singel kapely – Teraz smieš! K tomuto singlu bol 
natočený aj premiérový videoklip. V ďalšom roku chlapci nezaspali na vavrínoch,  
ale pracovali ďalej – prišla ďalšia výzva, ďalšia skladba, ďalší úspech! Skladba Pozdrav sa 
stala oficiálnou hymnou pre slovenské volejbalistky! Vďaka tejto skladbe sa dostali až  
na obrazovky RTVS – Rozhlasu a televízie Slovenska, v Športových ozvenách,  
kde v krátkom rozhovore so spevákom Willom uviedli, ako a prečo vlastne táto skladba 
vznikla. Taktiež sa objavili v Rádiu Šport. Celý záznam rozhovoru si môžete nájsť aj na  
YouTube kanáli tejto skupiny! V lete 2012 prišiel aj ďalší videoklip k skladbe s príznačným 
názvom – Letná. Medzi ďalšie, samozrejme, neposledné úspechy, patrí aj účasť v súťaži 
Šariš – objav východu! Neobišli, ako sa hovorí, „len tak nasucho“. Prebojovali sa do TOP12, 
ktorú zostavila odborná porota na čele s vynikajúcim slovenským hudobníkom – Mariánom 
Čekym Čekovským! V rámci tejto súťaže odohrala kapela množstvo koncertov aj pomimo 
svojej „letnej šnúry“, poskytla množstvo rozhovorov, zúčastnili sa taktiež rozhlasových relácií. 
V súčasnosti sa nové zloženie kapely usiluje o vydanie svojej debutovej dosky s názvom NA 
DORAZ. Táto informácia je už horúca, z Hell studia sa parí, dymí a čoskoro uzrie svetlo 
sveta „prvé dieťatko“ bardejovskej punk – rockovej kapely! NEZABUDNITE! Máme osud  
vo svojich rukách, tak si ho strážme! A aj týmto heslom sa chalani riadia. 
 

Veronika Krausová 

Beh o pizzu 

Zvyčajne nebehám. Nebehám v posilke, nebehám za autobusom, nehrám 
športy, kde sa musí behať (vďaka Bohu 
za volejbal). Ani v štvrtok som nešla 
behať, len povzbudzovať. No ako sa 
hovorí, že pohyb je najlepší pre 
vyčistenie si mysle, tak som to riskla, 
pretože fakt som potrebovala byť plne 
sústredená na chémiu. A pizza k tomu 
bola ako bonus.  

Štvrtok po (ne)výdatnej večeri sa mladí 
odvážni bežci stretli pred budovou 



internátu a spoločne sa všetci vybrali k bežeckej trati – aká? - do Madaras 
parku. Prezreli sme si trať a vybrali sa k štartu. Prebleslo mi hlavou, na čo som 
sa to zasa dala nahovoriť? Veď mňa unavila aj tá cesta sem, a nieto ešte 
behať. No nič. Pani Fábryová otvorila x-tý ročník Behu o pizzu a beh o život sa 
mohol začať. Prvé sme vyštartovali my, dievčatá. Už po niekoľkých metroch mi 
dochádzal dych, ale snažila som sa dostať do vedenia. Žiaľ, Natália Ledecká 
bola rýchlejšia a udržiavala si svoju prvú priečku. Za mnou sa ponáhľala 
Nikoletta Ziburová a za ňou jej sestra Maťa. Druhé kolo malého okruhu,  
ktoré mali dievčatá odbehnúť som odbehla ani neviem ako. A ja, nebežec, 
som prešla cieľovú čiaru ako druhá, hneď po Natálii, ktorú som za žiadnu cenu 
nemohla dobehnúť. Tretia dobehla Nikoletta a štvrtá Maťa. No mali sme čo 
robiť so sebou. Myslela som, že už nikdy nebudem chodiť, že sa už nikdy 
nepostavím, že mi zavolajú sanitku a koniec... amputácia nôh, pretože som si 
dala riadne zabrať a svalovku mám pravdepodobne aj teraz, keď to čítaš.  

 
Ani som nevnímala ako behajú chlapci, pretože som 
mala čo robiť so sebou, no zaregistrovala som,  
že prvý do cieľa dobehol Kristián Dzurilla, krátko  
po ňom môj strieborný kolega Kristián Čepišák a tretí 
Jožko Kaľavský. Športovci - chlapci nesklamali  
a ukázali, že nie sú žiadne padavky a zabehnú až tri 
veľké okruhy. No ja by som odpadla už po prvom. 
Veľký obdiv chlapcom aj dievčatám za to, že behali 
ako o život (no vlastne pizza je život, takže behali ako 
o pizzu). A aj keď nedobehli po pizzu, ale odbehli 
všetko ako mali. Pred internátom sme si počkali  
na posla - anjela z neba - doručovateľa pizze,  

na ktorého sme sa potom vrhli, aby sme si mohli vychutnať dobrotky. 
 

Anička Krištofčová 

 

Večer pred spaním číta mamička dcérke rozprávku na dobrú noc, aby zaspala. Po polhodine 
hovorí dcérka mamičke: 
- Mami, nemohla by si ísť čítať niekde inde? Ja chcem už spať! 
 
Leží mucha na stole a trepe nohami. Letí okolo druhá a pýta sa:  
– Aerobik, aerobik?  
– Biolit, biolit. 

Starej babke zaklopú večer na dvere neznámi ľudia. 

– Čo chcete? – pýta sa ich babka. 

– Porozprávať sa, – odpovedia neznáme hlasy. 

– A koľko vás je? – pýta sa babka? 

– No, dvaja. 
– Tak sa rozprávajte, – spokojne odpovedá babka. 



 
- Mirko, čo povedal tatinko na tvoje vysvedčenie?  
- Nič, len krútil hlavou.  
- Takže to nebolo tak strašné, nie?  
- No, on krútil mojou hlavou... 
 
Sudca sa pýta obžalovaného:  
- Tak tá pani, ktorú ste zhodili z okna, bola vaša svokra?  
- Áno, vaša ctihodnosť.  
- A nepomysleli ste na možnosť, že zraníte náhodného chodca? 
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