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Keďže sa skončil 1. polrok a nie ste všetci spokojní so svojimi 

výsledkami, nech vás  povzbudí pár výrokov o úspechu a snažení sa.  

 

Znalosti je potrebné zlepšovať, používať, a neustále dopĺňať, inak 

sa stratia. 

  

 

Dokonalosť  je nemožná. Avšak, snaha o dokonalosť  

je možná. Robte to najlepšie, ako viete 

 v aktuálnych podmienkach. To je to, čo sa počíta. 

  

 

Príležitosť minie väčšinu ľudí, pretože je oblečená  

v montérkach a vyzerá ako práca.   

  

 

Začnite každú aktivitu bez myšlienky na možnosť zlyhania. 

Sústreďte sa na vaše prednosti miesto slabostí, na vaše 

schopnosti miesto vašich problémov. 

  

 

Pamätajte si, že všetko je možné, ak veríte v samého seba.  

  

 

Buďte sami sebou. Ste hodnotný taký, aký ste.  

 

 

 

 



Vážení pedagógovia, ctení zamestnanci, milí žiaci!  

 

      Chvíle rodinnej pohody pri vianočnom stole, vianočné 

prázdniny sú už dávno za nami a ja Vás vítam v novom roku. Rok 

2015 bude, dúfajme lepší ako ten predchádzajúci, a to pre nás 

a takisto aj pre našu školu. Želám Vám, aby ste boli zdraví, 

šťastní, k sebe navzájom ohľaduplní, mali ste radosť z práce 

i z učenia. Verím, že i ďalšie roky sa nám bude dariť žiť v našej 

krásnej krajine a budeme mať možnosť svojou prácou, štúdiom 

získavať vedomosti a zručnosti pre jej rozvoj.  

      Je práve na Vás, milí žiaci, aby ste sa čo najviac pričinili 

o dobrý život v našej vlasti. Na našej škole sa stále zdôrazňovala 

úcta k prírode a k lesu. Nesmieme zabúdať na jej ochranu 

a rozumné hospodárenie. Dúfam, že po skončení školy budete 

odbornými hospodármi, ktorí prírodu a les budú nielen využívať, 

ale najmä zveľaďovať.  

      V januári ste dostali do rúk polročné vysvedčenia. Dúfam, že 

Vás výsledky potešili a motivovali Vás do ďalšej práce. Tí, 

ktorých výsledky sú horšie, nech zmobilizujú svoje úsilie, aby sa 

nemuseli hanbiť pred sebou a svojimi blízkymi. Veľa z vás si   



nevie uvedomiť, že škola je prípravou pre budúce povolanie,   

v ktorom je potrebné vedomosti získané v škole preukázať na 

pracovisku. Rovnica „dobrý život = dobré zamestnanie“, zväčša 

platí.  

      Škola má snahu zlepšovať podmienky pre vyučovanie žiakov. 

Máme plnohodnotnú triedu informatiky, interaktívne tabule, 

pribudli učebné pomôcky na odbornom výcviku. Úlohy a výzvy, 

ktoré pred nami  stoja, chceme splniť a úspešne, bez 

mimoriadnych udalostí, zvládnuť tento školský rok a pripraviť 

podmienky pre ten ďalší.  

      V novom roku Vám ešte raz želám zdravie, úspech 

v osobnom, v pracovnom a študentskom živote.  

Ing. Pavol Sedlák, riaditeľ školy 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



Predstavujeme chránené územia a zaujímavosti prírody okolia 

Bijacoviec 

(1.časť) 

Milí mladí priatelia, 

za miesto svojho stredoškolského štúdia ste si zvolili dnes 

už nenápadnú a na prvý pohľad nezaujímavú obec Bijacovce. 

História tejto obce je však  ďalekosiahla a veľmi zaujímavá, 

nakoľko sa spája s históriou Spišského hradu a niekdajšími 

mocnými tohoto kraja. Mimo histórie sa však Bijacovce môžu 

popýšiť aj nesmiernou variabilitou a krásou prírody svojho 

blízkeho i vzdialenejšieho okolia. V jej blízkosti sa nachádzajú 

také prírodné skvosty, ako je Dreveník, Sivá brada, Rajtopíky, 

Kamenná baba a veľa iných. Mnohé z nich boli štátom vyhlásené 

za chránené územia prírody. Dnešný moderný človek si postupne 

začína uvedomovať, že príroda je to, čo poskytuje všetko, čo 

k zdravému životu potrebuje a začína ju chrániť.  

Len v máloktorom regióne na Slovensku je skoncentrovaných na 

pomerne malom území toľko krás, ako práve v našom okolí. 

Rôznorodosť typov podložia a výrazná geomorfologická 

tvárnosť územia podmienili pestrosť a zachovalosť živej prírody. 

Na druhej strane neustále vzrastajúci tlak ľudskej činnosti na prí- 

rodné prostredie znamená čoraz vážnejšie narúšanie a poškodzo- 



vanie prírodného prostredia. Štát si uvedomuje túto skutočnosť 

a zákonnou ochranou jednotlivých vytypovaných častí prírody 

vyhlasuje podľa určitých kategórií chránené územia a usmerňuje 

v nich akúkoľvek ľudskú činnosť. V týchto štátom chránených 

územiach je ich správa podriadená presným štatútom, podľa 

ktorého sa riadi všetka ľudská činnosť.  

Ak chceme zachovať prírodné krásy aj pre generácie, ktoré 

prídu po nás, musíme začať od seba. Pozorne sa okolo seba 

dívajme. Vnímajme krajinu s jej fenoménmi a nezabúdajme na 

to, že chrániť prírodné prostredie znamená chrániť seba samých 

a ctiť, poznať a vážiť si históriu a um našich predkov je výsadou 

kultúrnych ľudí a národov.  

 

 

 

 

Pohľad na trs kvitnúcich poniklecov poteší oko aj ducha ...    

                                                                                       

                                                                                         Ľubomír Tatarko  

 



Rok 2015 – Medzinárodný rok pôdy 

   Organizácia Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo 

(FAO) vyhlásila rok 2015 za  Medzinárodný rok pôdy. 

      Naše pôdy sú ohrozené  odlesňovaním, znečistením, nadmerným 

spásaním a klimatickými zmenami. Pôda je základom pre ekosystémy. 

Zohráva dôležitú úlohu v uhľovodíkovom cykle, uchováva a filtruje 

vodu, zlepšuje odolnosť voči záplavám a suchu, pomáha prispôsobovať 

sa klimatickým zmenám. Jej ochrana je základom pre potravinovú 

bezpečnosť a udržateľnú budúcnosť. Rast populácie vyžaduje priemerný 

nárast potravinovej produkcie o 60%. Každá výroba potravín je závislá 

na pôde. Je ľahké pochopiť aké dôležité je udržať ju zdravú a úrodnú. 

Bohužiaľ 33% našich globálnych zdrojov pôdy je degradovaných – 

zničených. Pôda je neobnoviteľným zdrojom.  Ak sa pôda pokazí, nedá 

sa obnoviť ako vec. Je to živý organizmus a vytvorenie 1cm pôdy 

môže trvať aj tisíc rokov. 

      Každý si pod pojmom pôda predstaví niečo iné. Na vidieku sa 

najčastejšie spomína: „Nuž pôda je zem, ktorá sa orie“, ale medzi 

mestskými obyvateľmi sa vyskytujú aj také názory, že „je to zem, ktorá 

keď namokne, lepí sa pri výlete na topánky.“ Prírodovedci  nazerajú na 

pôdu ako na „oživenú povrchovú vrstvu zemskej kôry“, v ktorej je 

najväčšia hustota živých organizmov. Právnici sa pozerajú na pôdu ako 

na majetok (jednotlivca alebo skupiny či štátu), pre ekonómov musí mať 

pôda ako majetok určitú cenu, a vyhlasujú ju za tovar, ktorý sa môže 

predávať a kupovať podľa pravidiel ponuky a dopytu. Pôda sa stala viac 

tovarom, na   



predaji ktorého sa dá vo vhodnej dobe dobre zarobiť.   Poľnohospodári 

a  lesníci vidia v pôde prostredie, v ktorom sa zakoreňujú pestované 

rastliny a ktorá je pre nich základným výrobným 

prostriedkom. Pripomínajú si ju ako prírodný zdroj, ktorý je základom 

existencie života na Zemi. 

      Medzinárodný rok pôdy orientuje pozornosť ľudstva predovšetkým 

na ochranu pôdy ako prírodného zdroja, ktorý je schopný každoročne 

produkovať základné plodiny, potrebné pre výživu zvierat ale najmä 

ľudí. Nejde len o dostatok potravín pre občanov bohatých štátov, ide 

o obživu skoro 9 miliárd ľudí, ktorí žijú na Zemi.  Medzinárodný rok 

pôdy obracia pozornosť na povinnosť chrániť túto hlavnú úžitkovú 

vlastnosť pôdy, a čo najväčšiu časť suchej časti našej Zeme využiť pre 

pestovanie poľnohospodárskych plodín a lesa.   

Ing. Jaroslav Bučák 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Exkurzia, burzy, súťaže, divadlo 

      22. 10. 2014 sa žiačky z odboru VÝROBA KONFEKCIE 

zúčastnili na odbornej exkurzii vo výrobnom podniku OVERAL 

v Levoči. V tomto výrobnom podniku nás sprevádzala 

majsterka, ktorá žiačkam vysvetlila celý postup práce.  

      Najprv sme si pozreli prácu programátorov, ktorí 

pripravovali polohové listy pre striháreň. V strihárni sme mohli 

vidieť samotnú prácu nakladačov, využitie polohových listov 

v špeciálnych strihačských strojoch. V dielni  sme sa 

oboznámili s prácou šičiek, ktoré pracovali na rôznych šijacích 

špeciálnych strojoch. Najviac žiačky zaujal vyšívací stroj, 

ktorý podľa vopred vybraného programu vyšíva rôzne nášivky.  

      V rámci exkurzie sme navštívili aj  Spojenú školu 

internátnu v Levoči, kde mohli dievčatá vidieť výrobky svojich 

rovesníčok. Niektoré žiačky sú nejakým spôsobom 

znevýhodnené (telesne, zrakovo), ale aj napriek tomu sú 

šikovné a zručné.  

                                                                  Anna Krupová, MOV   

 

 

 

 

 

  

 



 

Dňa 28. 10. 2014 sa naša škola zúčastnila na Burze stredných 

škôl  Gelnici  „Správna voľba  povolania príležitosť 

k úspechu“.  

Našu školu žiakom ZŠ prezentovali Ing. Jaroslav Bučák,  

Bc. Pavol Knižka, Rasťo Valkošák a Dávid Kollár. 

V ten istý deň sa v Kežmarku konala Burza informácií 

„Cezhraničný informačný deň mládeže so zameraním  

na voľbu povolaní“. Našu školu 

reprezentovali MOV Štefan 

Koperdák,Bc. Imrich Baran. Žiakov 

zastupovali Jakub Harabin a Imrich 

Hriva. 
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Dňa 19.11.2014 v Gymnaziálnej ŠH  pri hradbách v 

Levoči   reprezentovali žiaci našu školu na Obvodnom kole vo florbale.  

Družstvo našej školy:  

Jozef Demočko, Vladimír Dorko, Adam Ďurák, Jozef Mačák, Ján 

Tulej, Kristián Václavík, Dávid Vajda, Rastislav Valkošák, Jakub 

Orlovský, Jakub Švikruha, Mário Knapik, Beňadik Novák.   

Chlapci sa umiestnili na 5. mieste.   

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-  

21. 11. 2014  Centrum voľného času v Levoči pripravilo Obvodné kolo 

SŠ vo futsale. 

 Družstvo našej školy:  

Vladimír Dorko, Dominik Hudec, Roman Vadel, Jakub Orlovský 

Mário Knapik, Dávid Čarák, Roman Farač, Peter Sedlák.   

Možno by bolo dobré pouvažovať a založiť športové družstvo, 

ktoré by bolo stále, pravidelne by trénovalo a reprezentovalo 

by našu školu v rôznych športových súťažiach. Oživilo by to 

popoludňajší život na školskom internáte a možno by sme sa 

umiestňovali aj na stupňoch víťazov. Čo vy na to?  

 

 

 



Lesy Slovenskej republiky, š. p., Lesnícke a drevárske múzeum, Združenie 

lesníčiek, Združenie zamestnávateľov lesného hospodárstva na Slovensku 

vyhlásili ešte na konci roku 2014 súťaž ZELENÝ OBJEKTÍV, do ktorej sa zapojil náš 

žiak, Mário Suchý z II. OLT. Do súťaže poslal aj  tieto fotografie.    

    

 

 

 

 

 

Dva pohľady na Spišský hrad  

 

 



Konečne sme sa dočkali! Máme študenta a jeho vlastné básničky!!!!!   Začnem 

ja. To sú moje veršíky         

Na hodine slovenčiny, neuverí nik 

sedí mladý a šikovný študent Dominik. 

Daj mu nápad, slovnú hračku, hocijaké motto, 

on sa iba pousmeje a dozvieš sa toto: 

Učiteľka slovenčiny       

... nás všetko nové učí, 

s úlohami stále mučí.  

Musíme byť ticho, rovno sedieť, 

stále nové učivo vedieť.  

Keď vyrušujeme musíme v kúte stáť.  

Ale keď chceme prejsť,  

 musíme dačo v hlave mať.  

 Možno nás má aj rada,  

 Z našej strany to je ale zrada. 

 

 

                                                  Naša škola  

Naša škola v Bijacovciach stojí,  

žiaci chcú ísť domov a sú ako v boji. 

Nenaučíme sa v nej veľa,  

no na poľovačke každý vášnivo strieľa.  

No, nebudeme sa predsa mlátiť, 

každý sa chce zo siedmej hodiny stratiť.                                                  

Cestou do školy nás nezastaví,  

 len   autobusová    zastávka.  

A v škole? Najlepšia je každá prestávka.  

Cez týždeň si asi alkohol nikto nedovolí,   

lebo na druhý deň ideme do školy.    

 

 

Milí žiaci, berte si z Dominika príklad. Potešilo by ma viac príspevkov 

z Vašej strany.  



12. 2. 2015 sme sa zúčastnili na divadelnom predstavení 

v Spišskom divadle v Spišskej Novej Vsi. Videli sme 

spracovanie veselohry slovenského dramatika 

Jozefa Gregora Tajovského, Ženský zákon. Aj keď 

nemá tento príbeh Miška a Aničky s prostredím 

Spiša nič spoločné, tvorcovia ho spracovali v spišskom nárečí. 

Samotný prekladateľ dramatického textu, Anton Kret, je 

rodákom zo Smižian.  

      Myslím si, že naši študenti boli celkom spokojní, najmä 

štvrtáci si mohli „užiť“ maturitnú otázku v spištine.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aj keď je už dávno po vianočných sviatkoch, pripomenieme si 

ich v krátkom príbehu Tomáša Tomalu. Sloh chlapci písali ešte 

pred sviatkami, ale keďže majú lenivú pani učiteľku slovenčiny 

, naďabila na sloh až teraz.  

      Kedysi dávno žil malý chlapec Tomáš. Blížili sa Vianoce 

a on vedel, že sú tieto sviatky veľmi zaujímavé. Tohtoročné 

Vianoce budú jeho štvrté. Aj mamička vedela, že od Tomáša 

môže čakať také prekvapenie ako málokto. Na svoje prvé 

Vianoce zjedol červenú guľu, lebo si myslel, že je to jabĺčko. Na 

nasledujúce sviatky letel na neho celý stromček. Tak sa mamka 

rozhodla, že už ho cez žiadne Vianoce nepustí do tej izby, kde 

bude stromček. Preto sa rozhodla, že ho zamestná. Chlapček 

pomáhal mamke v kuchyni. 

„Prines mi, prosím, ten pomletý mak,“ povedala mamka.  

„Mak?“ nevinne pozrel Tomáš na mamku, „Mak spapali 

vrabčeky.“ Pre istotu ho mamka zatvorila do kúpeľne a povedala 

mu: „Tu sa hraj. Vo vani je rybička.“ Tomáš bol spokojný. 

Vypýtal si varechu a poháňal rybu vo vani.  

„Mama,“ zvolal Tomáš, !Ryba niečo vraví!“  Mama mala 

v kuchyni toľko práce, že chlapcovi nevenovala pozornosť. Aby 

Tomáš lepšie rozumel, čo mu ryba vraví, sadol si v kúpeľni na  

zem, vyzliekol si veci a čľup do vane. Darmo sa snažil chytiť 



kapra. Po chvíli sa nahneval, potiahol retiazku a voda začala  

z vane vytekať. Podivné ticho bolo mame nápadné. Otvorila 

dvere a vykríkla. Tomáš, belasý od zimy, sedel na dne prázdnej 

vane a načúval, čo mu kapor hovorí. Keď ho mamka obliekla 

a ohriala pod perinou, vysvetlil jej, čo ryba hovorí. „Vo-du, vo-

du!“.  vyskočil a bežal napustiť novú vodu. Kapor  veselo 

začľapotal a chlapec sa veľmi čudoval, že jej predtým 

nerozumel. A v duchu si myslel: „Veď jej papuľka naozaj hovorí 

vo-du.“    

       Mamka sa po tejto skúsenosti opäť uistila v tom, že 

Tomáška už cez Vianoce nikdy nespustí z očí. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Rok Ľudovíta Štúra 

 

 

"My chytili sme sa do služby ducha, a preto prejsť musíme 

cestu života tŕnistú." 

Vláda Slovenskej republiky pri príležitosti 200. výročia 

narodenia Ľudovíta Štúra na svojom zasadnutí 15.októbra 

2014  vyhlásila rok 2015 za Rok Ľudovíta Štúra.    

Štúrovo jubileum bolo zaradené do zoznamu výročí UNESCO 

na roky 2014 až 2015. Kultúrna organizácia OSN, ktorá sídli 

v Paríži poskytne svoje priestory na propagáciu jeho života 

tvorby. 

Ľudovít Štúr je najvýznamnejším predstaviteľom a vedúcou 

osobnosťou slovenského národného života v polovici 19. 

storočia. Bol poslancom uhorského snemu, kodifikátorom 

spisovnej slovenčiny, politikom, filozofom, jazykovedcom, 

pedagógom, spisovateľom a novinárom.    

Narodil sa 29.  októbra 1815 v Uhrovci. Študoval v Rabe, v 

Bratislave a v Halle. Stal sa vedúcou osobnosťou slovenskej 

mládeže. Po revolúcii 1848/49 žil v Modre až do tragickej 

smrti pod policajným dozorom.  

Sústredil okolo seba mladé pokolenie básnikov a spisovateľov, 

 a preto hovoríme o štúrovskom období a o štúrovskej 

generácii.  



Úmrtná matrika k jeho smrti uvádza: 

 „Dne 22ho Decemb. 1855 na polovce, příkopu jakovausi 

přeskočiti chteje, padl a v pádu ručnici tak nějak nešťastlivě 

potrhl, že mu vypálila a stěhenní kost prostřelila; následkem 

čehož, po velkých bolestech a mnohém krvácení vyšioloženého 

dne, pokojne skonal.“   

Zaujímavosti:  

 

 Vraj pil veľa kávy, fajčil fajku, jazdieval na koni po 

bratislavskej Kolibe. Nevedel si zaviazať šatku, 

predchodkyňu dnešných kravát. Keď chcel vyzerať 

dôstojne, vždy mu ju musel zaviazať niekto iný.   

 Dobre ovládal niekoľko cudzích jazykov.  

 Nejazdil len na koni, ale počas štúdií v Maďarsku aj 

vesloval na lodi.   

 Mal postupne tri veľké lásky - Bohuslavu Rajskú, Máriu 

Pospíšilovú a Adelu Ostrolúcku. S Pospíšilovou sa mal aj 

oženiť, ale nakoniec ostal slobodný.  

 Podľa niektorých legiend bol Ľudovít autoritatívny. Čo 

povedal, to sa muselo stať.   

 Puška, ktorou sa Štúr postrelil, bola v Matici slovenskej, 

ale ešte v 19. storočí ju odtiaľ ukradli.  

 Vraj jeho najkrajším výrokom je: 

 

„Človek bez svedomia je koža biedna, daromná,  

národ bez vedomosti historickej o sebe a predkoch svojich je 

hromádka koží otrockých.“  



Od 9. februára do 13. marca 2015 spúšťa Slovenský 

červený kríž v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR 

a hematologicko-transfúznymi oddeleniami nemocníc 

20. ročník Valentínskej kvapky krvi. 

Tento rok nesie podtitul 

„životne dôležitá príťažlivosť“, 

ktorý v sebe spája motív zaľúbencov i dôležitosť darovať krv 

opakovane. Cieľom celoslovenskej kampane je šíriť myšlienku 

darcovstva krvi, najmä výchovou k darcovstvu krvi. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. 2. 2015 sa do akcie zapojili zamestnanci a žiaci našej 

školy. Viac v budúcom čísle.  

 

 



  

Veľakrát som sa stretol s tým, že keď malé deti ,,nepočúvajú“, plačú, sú mrzuté 

skrátka niečo ich trápi, tak dospelí ich hneď nastrašia vetou: ,,Ak nebudeš 

počúvať mamku, ocka, pôjdeš do škôlky“! Mne to znie pekelne odstrašujúco. 

Poďme sa ale zamyslieť nad tým, o čom píše Fulghum Robert vo svojej knihe – 

Všetko, čo naozaj potrebujem vedieť, som sa naučil v materskej škôlke. 

 Hraj fér! 

 Nikoho nebi! 

 Vracaj veci tam, kde si ich našiel! 

 Upratuj po sebe! 

 Neber si nič, čo ti nepatrí! 

 Keď niekomu ublížiš, povedz prepáč! 

 Pred jedlom si umy ruky! 

 Splachuj! 

 Teplé koláčiky a studené mlieko ti urobia dobre! 

 Ži vyrovnane – trochu sa uč a trochu premýšľaj a oddychuj! 

 Trochu maľuj a kresli, spievaj a tancuj! 

 Trochu sa hraj a trochu pracuj! 

 Keď vyrazíš do sveta, dávaj pozor na autá, chyť niekoho za ruku a drž sa 

s ostatnými pokope! 

...Tak čo, súhlasíte s tým? Ja určite áno. Naša škola je síce stredná, nie 

materská, ale veď predsa opakovanie je matka múdrosti. 

                                                                           Ing. Jaroslav Bučák 

 



V tomto čísle časopisu Poddubáčik  sme vyspovedali 

pána učiteľa,  Ing. Jána Mulíka, ktorý vyučuje odborné 

predmety strojníctvo (STN), stroje a zariadenia (STZ) 

a všeobecno- vzdelávacie predmety matematiku (MAT) 

a telesnú výchovu (TEV). Počas rozhovoru hral pán učiteľ šach, 

preto moja prvá otázka znela: 

Je pravda, že kto vie hrať šachy, vie aj matematiku? 

Áno, mal by vedieť.  

 

Keď sme už pri matematike, je dôležitá? 

Áno, každá vedná disciplína je dôležitá. 

 

Vyučuješ telesnú výchovu, aký šport hrávaš Ty sám? 

Futbal, na poste zadného stopéra.  

 

Je nejaký šport, ktorý ,,nemusíš“? 

Golf – hrajú ho iba zbohatlíci a ... 



 

Ako dlho pracuješ na našej škole? 

Pamätám si to celkom presne – od 2.12.1991.  

 

Ak dobre počítam v decembri 2014 tomu bolo 23 rokov, vždy si 

pôsobil ako učiteľ? A čo sa od tých čias zmenilo?    

Asi jeden a pol roka som bol vychovávateľ. Všetko, hlavne 

pomer žiakov minoritnej menšiny k žiakom majoritnej väčšiny.  

 

Nikdy si nechcel byť riaditeľom? 

Nie! 

 

Ak by si nebol učiteľom, čo by si chcel robiť, čím by si bol? 

Projektant domov, stavieb. 

 

Aj svoj dom si naprojektoval sám? 

Z veľkej miery áno.     

 



Máš vyštudovanú Vysokú školu technickú v Košiciach v odbore 

strojárstvo. Ktorý predmet si nemal v láske? 

Anglický jazyk.  

 

Si strojár, ale aký máš vzťah k prírode, k lesu? 

Kladný. 

 

Ako a kde relaxuješ? 

V záhradke a na stavbe, manuálnou prácou. 

 

O čom snívaš? 

Vyhrať 500 tisíc eur, peniaze vložiť do banky s aspoň 5% 

úrokom, čo by mi ročne teoreticky vynieslo 25 tisíc eur. 

 

Aké sú Tvoje túžby, plány do budúcna? 

Aby naša škola fungovala ešte nejaký ten čas, aby som sa 

v zdraví dožil dôchodku a potom sa mohol tešiť z budúcich 

vnúčat.   

 

 

 



Pán učiteľ Mulík to ,,nemá len v hlave“, má aj skutočne šikovné 

ruky. Presvedčte sa sami – tu sú niektoré ukážky z jeho vlastnej 

tvorby: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Vianočné 

ozdoby 

Vyšíva malé 

obrázky, ale aj 

veľké vyšívané 

umelecké  

diela 

A poradí si aj 

s výrobou 

poľovníckeho 

noža. 



 

 
V škole na poslednej hodine hovorí pani učiteľka žiakom: 

„ Kto prvý odpovie správne na moju otázku, môže ísť domov.“ 

Dežo vyhodí von oknom tašku. 

Učiteľka sa nahnevane pýta. „Kto to bol?“ 

„Ja! Dovi...“ 

 
Dvaja poľovníci prechádzajú lúkou. Na jej konci sa objaví zajac. 

„Pozri“, šepká jeden druhému, „ teraz vystrelím a zajko si môže písať 

testament.“ 

Zaznie výstrel. Zajac pokojne beží ďalej. 

„Ako vidím“, hovorí druhý, „už sa ponáhľa k notárovi.“ 

 
Viete, čo je to internetový tip na večeru? 

Vé vé vé  chlieb s maslom zavináč vodka sk! 

 

 
Do ordinácie psychiatra sa priplazí pacient. Doktor ho víta: 

„Ktože to k nám ide? Jašterička? Či korytnačka? Alebo snáď zmija?“ 

„ Ja nie som blázon! Iba mám strach z výšky.“ 

 
                   Popoluška dostane tri oriešky. 

            Otvorí prvý - nič. 

              Otvorí druhý - nič. 

                  Z tretieho prázdneho orieška vylezie červík, 

                     žmurkne na ňu a hovorí: „Trapas, čo?“  

                                    
                                                               Zdroj: www.funny.sk 
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