
 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vážení čitatelia časopisu Poddubáčik! 

 

Dva kilometre severne od dominanty Spiša leží obec 

Bijacovce, v ktorej sa nachádza kaštieľ – bývalé rodové 

sídlo starobylého šľachtického rodu Csákyovcov. 

V kaštieli sídli Spojená škola Bijacovce, organizačná zložka Stredná 

odborná škola lesnícka v Bijacovciach, ktorá od roku 1967 pripravuje 

absolventov pre prácu v lesnom hospodárstve. V tomto historickom 

prostredí v roku 2000 som s manželkou a troma ďalšími členmi 

založili neziskovú organizáciu - Svätý Hubert, n. o. so sídlom na SOU 

lesníckom v Bijacovciach. Cieľom organizácie je poskytovanie 

všeobecno-prospešných služieb v oblasti poľovníctva a ochrany 

prírody. Jedným z cieľov je oslava dňa poľovníkov, milovníkov 

a ochrancov prírody, organizovanie Dňa „Svätého Huberta“ – patróna 

poľovníkov. Oslavy sa konajú každý rok začiatkom septembra. Medzi 

prvých spoluorganizátorov patrilo SOU lesnícke Bijacovce a Obec 

Bijacovce. Postupom času sa oslavy Dňa sv. Huberta stali tradíciou 

a pri desiatom ročníku som začal uvažovať, akým spôsobom ešte viac 

spropagovať túto akciu a zviditeľniť prostredie kaštieľa a školy. 

Nápad sa zrodil, keď som si uvedomil, koľko poľovníckych trofejí 

vlastnia poľovníci. Veľa takýchto trofejí končí u výkupcov, ktorí ich 

znehodnotia a predajú ďalej - na farmaceutické účely do Ázie. Začal 

som zbierať a sústreďovať tieto exponáty s tým, že by mohli byť 

využité v zriadenom múzeu poľovníctva a lesníctva, ktoré by bolo 

v priestoroch kaštieľa. Spolu s Ing. Pavlom Sedlákom, riaditeľom 

školy, ktorý sa stotožnil s myšlienkou vytvorenia múzea, sme začali 



hľadať vhodné priestory pre realizáciu. Vedeli sme, že to nebude 

jednoduché a bez pomoci sa nezaobídeme. O pomoc sme požiadali 

starostu obce Bijacovce, Mgr. Jána Pivovarnička. Ten myšlienku 

podporil a podľa možností obce prisľúbil účasť na projekte.  

Zriaďovateľom školy je Prešovský samosprávny kraj, a tak 

prvým predpokladom zriadenia poľovníckeho múzea bol jeho súhlas. 

Dňa 12.8.2014 som dohodol stretnutie s MUDr. Petrom Chudíkom – 

predsedom PSK, kde s Ing. Pavlom Sedlákom, riaditeľom SOŠ 

v Bijacovciach a Mgr. Jánom Pirovarničkom, starostom Obce 

Bijacovce, sme predstavili projekt múzea. Projekt a myšlienka 

zriadenia múzea predsedu PSK zaujala a dostali sme súhlas 

k realizácii múzea v nevyužívaných priestoroch kaštieľa. Vypracovali 

sme štatút múzea a plán asanácie a rekonštrukcie priestorov rozdelený 

do dvoch etáp. Ukončenie a sprístupnenie múzea sme plánovali 

k 10.9.2016. Začiatkom roka 2015 sa začalo s čistením priestorov – 

odstránením starých omietok, sušením múrov. 

Nasledovala oprava strechy, elektroinštalácie, nové 

omietky a ďalšie práce, pričom okrem prác cez 

dodávateľské firmy na múzeu pracovali tiež žiaci 

školy a podporovatelia. Zvlášť chcem spomenúť 

Ing. Karola Lacka, PhD., vedúceho odboru 

školstva, ktorý sa od začiatku angažoval a podporoval myšlienku 

poľovníckeho múzea. 

Dňa 10.9.2016, pri príležitosti 16. ročníka Dňa sv. Huberta, bolo 

múzeum sprístupnené verejnosti.  



Na slávnostnom otvorení sa zúčastnili Ing. Karol Lacko, PhD. za 

Prešovský samosprávny kraj, Ing. Tibor Lebocký, PhD. a PaedDr. 

Imrich Šuba za Slovenskú poľovnícku komoru.    

 

V samotnom múzeu môžu návštevníci vidieť štyri menšie expozície, 

ktoré sú tematicky rozdelené na časť:  

 

                     poľovníctva - s trofejami, 

s preparátmi zvierat typických pre oblasť 

východného Slovenska, 

 

 

 

                      lesníctva - na malej ploche sme 

sa snažili ukázať históriu hospodárenia 

v lesoch na území Slovenska, 

 

 

               

 

           histórie – je venovaná spomienke na 

šľachtickú rodinu Csákyovcov, ktorí niekoľko 

storočí výrazne zasahovali do diania na Spiši 

a boli tiež majiteľmi kaštieľa, 

 



 

        trofejovú časť – 

najmä počas Dňa sv. Huberta slúži na 

prezentáciu najkvalitnejších poľovníckych 

trofejí okresných poľovníckych organizácií  

Spišská Nová Ves, Levoča, Gelnica.  

 

 

          Chodba múzea slúži pre expozíciu trofejí 

z iných krajín sveta.  

 

 

 

Múzeum je skôr menšie a návštevníkom chce pripomenúť, na akom 

nádhernom kúsku zeme plnej života a histórie žijeme.     

Otvorením múzea myšlienka propagácie poľovníctva, ochrany prírody 

nekončí. Máme v pláne rozšíriť múzeum o ďalšie priestory, upraviť 

park, opraviť fasádu, opraviť vstupnú bránu kaštieľa, vybudovať 

kaplnku sv. Huberta, zriadiť voliéry pre mini ZOO. Naplnenie týchto 

cieľov bude znamenať priblíženie poľovníctva, lesníctva, histórie rodu 

Csákyovcov z roku 1780 pre širokú verejnosť i turistov.  

Miroslav Čipkár, riaditeľ Svätý Hubert, n. o. a Ing. Pavol Sedlák, riaditeľ školy 

 



 

 

 

Návštevníci tohto pekného podujatia sa vôbec streľby nemuseli báť. 

Celý súboj sa odohral v našej školskej strelnici pod taktovkou Ing. 

Jaroslava Bučáka. O putovný pohár riaditeľa Spojenej školy 

v Bijacovciach, Ing. Pavla Sedláka zabojovali MAREK MAJKUTH, 

DÁVID VAJDA a ADAM KOLEJ, žiaci zo Spojenej školy, 

Kollárova, Prešov. Dokonca môžeme hovoriť o súťaži na 

medzinárodnej úrovni, pretože na pretekoch sa zúčastnili aj strelci 

z Poľska - Zespoᴌ Szkoᴌ Leśnych v Lesku. Naši nesklamali, putovný 

pohár ostáva na našej pôde. 

Veríme, že na budúci rok si s ostatnými žiakmi opäť zmeriame 

naše sily.  

 

  

 

 

 

 

 

Na pamiatku foto všetkých zúčastnených 



 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Džurňák, Benjamín Biroščák, 

Jozef Demočko,Samuel Maliňák 

vybojovali 2. miesto na súťaži 

stredných škôl v stolnom tenise, ktorú organizovalo 

Gymnázium sv.  Františka Assiského v Levoči. 

 

                                      

                                               Blahoželáme!!!  

 

                                    Dúfame, že budete úspešní! 

 

1. decembra 2016 si experti  

 Dávid Vajda,  Dávid Féher,  

 Vladimír Dorko, Lukáš Valigura,  

 Damián Lačný,  Dominik Farkaš, 

 Adrián Macura,  František Kollár,  

 Patrik Čatloš,  Filip Slivenský,   Ambróz Eliáš 

 potrápili hlavy a riešili otázky v súťažných témach 

EXPERT GENIALITY SHOW,  Väčšinou chalani riešili 

Góly, body, sekundy a Svetobežník. Výsledky budú známe 

v januári 2017.  



 

 

 Zúčastnili sme sa na 16. ročníku medzinárodnej výstavy  

LES LIGNUMEXPO NITRA. Ako inak, zaujali nás veci, 

 ktoré dobré poznáme. A ešte k tomu sme aj fotogenickí. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prečo nás zase fotia? Otočme sa všetci chrbtom!  

Musia mať predsa dôkazy, že sme tu boli, nie? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sama som ich vyslala,  

sama si musím napísať... 

 

Ing. Jaroslava Bučáka, Adriána Macuru 

a Lukáša Lenárta som 30. 11. 2016 vyslala 

do Prešova. V júni som náš časopis poslala  

do súťaže stredoškolských časopisov. Po 

čase sme dostali pozvánku na vyhodnotenie, tak tam naša trojčlenná delegácia 

išla. Očakávala som článok, dojmy, emócie, radosť z diplomu, síce len za účasť, 

ale diplom to je. Ocitli sme sa medzi niekoľkými časopismi v Prešovskom kraji, 

hodnotili nás, prečítali si náš Poddubáčik, našli v ňom veci dobré i nedobré, 

pozvali nás, aby nás motivovali, poučili, ukázali cestu, ako to robiť lepšie, kde 

pridať, na čo sa sústrediť. Vyslanci sa vrátili plní emócií, zistili, že náš časopis 

nie je až taký dobrý, že sa dá všeličo zlepšiť, že na iných školách sú žiaci viac 

zapálení, viac originálni, viac akčnejší. Jeden z členov redakčnej rady (z radov 

žiakov) dokonca navrhol, že mi ukáže v januári vlastný návrh nášho časopisu. 

Nestalo sa a bojím sa, že sa ani nestane. Redakčná rada, je totiž o tom že sa 

stretneme, povieme si, čo má kde byť, navrhneme nejakú grafickú úpravu, 

motivujeme ostatných žiakov, aby prispeli obrázkom, básňou, textom, kritikou, 

pochvalou... Ale žiacki členovia redakčnej rady sú maximálne pasívni,  radšej 

nerobia nič, pošlú jeden miničlánok na mail a ja si to mám upraviť ako chcem. 

Chcem časopis, nech si ho aj urobím! Som rada, že aspoň moji kolegovia ma 

v tom nenechávajú  a pomáhajú ako môžu, len aby sa aj na našej škole objavilo 

niečo, čo je dôkazom toho, že sa o našu školu a dianie na nej zaujímame. Sme 

predsa jej súčasťou a mali by sme k jej formovaniu prispievať všetci. 

 Snáď sa niekedy stane zázrak!     

 PhDr. Zuzana Vilčková  

 



 

                            Ako prežiť v zime v lese 

Povieš si,  čo by mohlo byť ešte horšie?!? Ale to nevadí, to sa môže stať 

každému. Pamätajte si, že neexistujú žiadne beznádejnej situácie. Ak chcete 

prežiť v zime, často si stačí pomyslieť na to, ako sa udržať v teple a nájsť 

potravu. Snaž sa skoncentrovať, nepodliehaj panike a premýšľaj nad tým, čo by 

si mohol robiť. Panika spôsobuje dezorganizáciu myšlienok, pod jej vplyvom 

môže človek konať bezhlavo a neúčinne. Párkrát sa zhlboka nadýchni a snaž sa 

urobiť si rýchlo plán najbližších činností v hlave. Plán ti môže pomôcť aj 

psychicky, presvedčíš samého seba, že to dokážeš. 

Vyrob si úkryt z vecí, ktoré nájdeš okolo 

seba. Najlepšie  pod stromom, ktorý ťa 

bude chrániť pred vetrom. Ak ešte nie je 

tma, skúste z vetiev stromov, z konárov 

vytvoriť aké také prístrešie. Budeš sa cítiť 

bezpečnejšie a budeš lepšie chránený pred 

nočným chladom. Miesto, kde budeš 

sedieť, môžeš odizolovať od zeme vrstvou lístia alebo suchých konárov, nebude 

ti tak chladno.  

V primeranej vzdialenosti od prístrešku, aby nezhorel, si urob oheň, pri ktorom 

sa nielen zohreješ, ale bude plniť aj funkciu ochrany. Zhromaždi okolo seba 

dostatok dreva na celú noc, aby si potom nemusel zbytočne odbiehať od ohňa.  

Lesná zver sa ohňa bojí, oheň ti ju pomôže odplašiť. Lepšie sa bude udržiavať 

menší oheň než veľký a budete ho mať pod kontrolou. Prajem prijemne 

stanovanie a nocovanie v chladnom prostredí, netreba sa báť, treba si veriť a ísť 

do riadneho chladu, vtedy zistíš, či si riadny chlap . . .  

  Lukáš Lenárt, II. OLT  



                    

Stužková slávnosť 2.12.2016  

4.A sa celý týždeň pripravovala na stužkovú. Pilne 

sme cvičili a pripravovali stužkovú, aby sme sa 

poriadne zabavili. Bol to perfektný zážitok pripravovať túto akciu 

a každému sa to páčilo. Stužková bola pre nás akýmsi krokom do 

dospelosti, ktorú sme nechceli pokašľať.  

V piatok 2.12.2016 sme sa všetci spolužiaci stretli v Spišskom 

Podhradí v sále u Kastelána ešte pred začiatkom stužkovej, aby sme si 

mohli celý program precvičiť priamo na mieste. Vtedy sme začali 

pociťovať trému, stres, napätie a strach, či sa nám stužková podarí na 

výbornú. Ako sa začalo schyľovať k večeru hostia sa začali schádzať 

v sále. Majkuth a Široký usadzovali hostí na ich miesta. Stužková sa 

začala cca. o 17:20 hod..  

Program bol nasledovný: Galiniak (teda ja)  čítal príhovor. Bolo na 

ňom vidieť, že má trému, dekorovali Kollár a Valkošák, príhovor 

riaditeľa,  príhovor triednej, odovzdávanie stužiek, rozbíjanie džbánu, 

príhovor rodiča, prípitok, spoločenský tanec, prezentácia kradnutia 

a pečatenia triednej knihy, večera, po večeri nasledovali scénky. 

 Prvá scénka bola paródia na reklamu z kofoly, v ktorej hrali Galiniak, 

Maxim a Majkuth.  

 V druhej scénke hrali Suchý, Galiniak, Valkošák, Vadel, Pertruško, 

mali totiž napodobniť určité povolania a postupne sa pridávať, až   



 

dokým nevzniklo z toho prekrikovanie, ktoré rozosmialo a naladilo 

hostí.  

Tretia scénka bola Popoluška. Keďže sme v triede samí chlapci, tak 

niektorí museli hrať dievčenské roly. Ale tým to bolo zábavnejšie. 

V Popoluške hrali Kollár ako rozprávač, Široký a Tomala ako škaredé 

sestry, Majkuth ako Popoluška, Maxim ako dobrá víla a E. Petruška 

ako krásny princ. Scénka Popoluška hostí nadmieru  pobavila 

a naladila už na voľnú zábavu, ktorá  bola hneď po zábavnom 

programe. Hostia sa zabávali, ako len mohli. My, stužkári, sme 

spravili dokonalú show, aby sa nikto nenudil a aby sa každý zabavil 

z plných síl. Bola prítomná aj  kvapka alkoholu, ale nikto to 

nepreháňal, lebo si chcel stužkovú dobre pamätať. Zábava trvala iba 

do 24:00, lebo viacerí  cestovali ďaleko domov, ale nevadilo to 

nikomu, pretože to bola AFTER PÁRTY, ktorú si každý zachová 

v pamäti.  

Dávid Galiniak  

 

 

 

 

 

 



FOTOPASCA 

V rámci predmetu Poľovníctvo a tiež Krúžku 

mladých priateľov poľovníctva chodievame do 

okolitej prírody spoznávať zver a jej pobytové 

znaky. 

Jedného dňa som do školy doniesol fotopascu, aby sme pomocou nej 

zistili, kto obýva nory pozdĺž neďalekého potoka za školou, a tiež či 

nám chodí zver na krmovisko. S pánom učiteľom Bučákom sme 

fotopascu chodievali inštalovať každý druhý deň asi dva týždne. Za 

ten čas sme nafotili pár fotiek.   

Naše úlovky:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zaujímavé bolo, že sme zistili, že do spoločnej nory chodieva aj líška 

aj  jazvec. 

Fotopasca je poľovnícka kamera so senzorom a s nočným videním na 

sledovanie zveri a tiež na zlodejov a podobne. 

 

Väčšina fotopascí ponúka tiež množstvo 

údajov priamo na fotografii, ako 

napríklad: 

 údaj o fáze mesiaca, 

 údaj o teplote, 

 dátum nafotenia, 

 čas nafotenia. 

 

Dúfam, že časom sa nám podarí nafotiť ďalšie zaujímavé obrázky 

z našej prírody. 

 

Text: Patrik Hoza II.A-OLT   Foto: Patrikova fotopasca    

 

 

 

 

 

 

 

 



Prečo mám rád les? 

 

V lese sa cítim najlepšie, ako sa dá. Najkrajšie zážitky mám 

z lesa. Do lesa chodím každý víkend, najčastejšie v zimnom 

období, prikrmovať zver. S kamarátmi chodíme na poľovačky. 

Mám tiež psa, bavorského farbiara, s ktorým chodím do lesa 

najradšej. Je to poľovné plemeno psa. V lese je vždy po mojom boku. Raz sa mi 

stalo, že ušiel za vysokou zverou, tak som ho za trest nechal doma v búde. Bol 

so v lese sám a po hodinke som sa smutný vracal domov rovno k psej búde za 

mojím kamarátom. 

Cez letné prázdniny som pracoval v lese s krovinorezom, došiel benzín, bol som 

najmladší z partie, tak ma poslali do auta pre benzín. Ako si tak kráčam po 

zarastenom chodníku, rozmýšľam, čo budem robiť doma, zrazu v húštine niečo 

puká. Myslel som, že to bude niečo malé, no mýlil som sa, na chodník vyšiel 

pekný veľký medveď. Na ten okamih nikdy nezabudnem. Bol to strach, 

adrenalín, ale aj radosť, že sa mi prvýkrát v živote podarilo vidieť krásnu šelmu 

slovenských lesov. 

Rád chodím do lesa v septembri, lebo vtedy nie je v lese vôbec ticho. Jelenia 

ruja je pre mňa najviac. S mojím farbiarom chodím pozorovať jelene, natáčam 

ich s kamerou a potom to ukazujem svojmu otcovi. Otec ma vodí do lesa už od 

mala, pracuje ako pilčík v lese od osemnástich rokov. Po skončení školy by som 

sa chcel stať poľovníkom a moje vysnívané zamestnanie je pílčik, ako môj otec. 

Do lesa si chodím odpočinúť, nazbierať nové zážitky, ktorých mám už plno 

a nikdy na ne nezabudnem. Preto mám rád les! 

Filip Slivenský, I.A-OLT  

 

 



Prečo mám rád les? 

Les mám rád preto, lebo tam je čerstvý a zdravý vzduch. Zažijem 

v ňom niečo nové, pekné, sú tam veci, o ktorých som doteraz ani 

nevedel. 

Na lese sa mi páči, ako príroda so všetkým spolunažíva a všetko so 

všetkým súvisí. Les mi dal veľa poznatkov. Les nám dá prácu aj 

odpočinok, ale vie byť aj nebezpečný, ak nepoznáme jeho pravidlá. 

Do lesa chodím už od mala, cítim sa tam ako doma. Bývam v malej 

dedinke, ktorá je obklopená lesom, je tam pokoj. 

Les je krásny, keď sa doň zadívame, len ho netreba ničiť 

a znečisťovať. 

Les je môj domov. 

                                                                   Gabriel Popovič, I.A- OLT   

 

A ešte pár výrokov o lese a o prírode  

 Príroda nikdy nezradí srdce, ktoré ju miluje.  

 Lesy naše lesy, milujem vás vrele, dám vám dušu svoju, dám 

vám srdce celé.  

 Ak pochopíš krásu prírody, nemôžeš zablúdiť.  

 Lesy človeka uživia, keď s nimi bude žiť, nie ich ničiť.  

 Les netreba chrániť. Postačí, keď mu nebudeme ubližovať. 

 Kto chce lesu porozumieť, musí mu načúvať.  

 



 
rečítajte si rozhovor s našimi prvákmi, ktorí nám odpovedali na 

zopár otázok o tom, ako sa im (ne) páči na našej škole. Rozprávali 

sme sa s: Jackom Wendtom, Jánom Dorom, Františkom Karabinošom, 

Filipom Slivenským a Alessandrom Azzatim. 

 

1. Aký bol váš prvý dojem z tejto školy? Čo vás ako prvé zaujalo? 

JW: Veľmi dobrý. Zaujali ma stroje. 

JD: Dobrý. 

FK: Veľmi dobrý. Zaujala ma prax s majstrom. 

FS: Pozitívny. Najviac ma zaujali stroje, dobrá prax s pánom 

majstrom. 

AA: Zaujali ma daniele, mám rád zvieratá. Občas ich chodím kŕmiť. 

 

2. Čo sa vám na našej škole nepáči, čo by ste chceli zmeniť? 

AA: Páči sa mi všetko. 

JW: Nechcel by som zmeniť nič, len tú stravu. 

FS: Nepáči sa mi, že tu nie je chutná strava a navyše je jej málo. A že 

nám pani učiteľka berie mobily pred hodinou angličtiny a občianskej 

náuky. 

JD: Páči sa mi všetko okrem stravy. 

FK: Som spokojný so všetkým okrem stravy. 

 

3. A čo sa vám páči? 

FS: Páčia sa mi hodiny, triedy, voľné chvíle na internáte. 

JW: Páčia sa mi hodiny angličtiny, slovenčiny, zbožňujem prax. 

FK: Mám rád hodiny, prax, park a daniele. 

JD: Páči sa mi škola vo všeobecnosti. 

AA: Všetko. 

 

P 



 
 

 
 
4. Aký je váš obľúbený predmet a ktorý predmet nemáte radi? 

FS: Najobľúbenejší predmet môj je elektrotechnika a najmenej 

obľúbený je občianska náuka. 

JW: Najradšej mám angličtinu a nemám rád technológiu. 

FK: Elektrotechniku mám najradšej a nemám rád náuku o lese. 

AA: Najradšej mám informatiku a nemám rád slovenský jazyk. 

JD: Najobľúbenejšia je prax a angličtinu nemám rád. 

 

5. Čo vám na tejto škole chýba? 

FS: Na tejto škole mi chýba, že nemám s kým chodiť von, chýbaj mi 

kamaráti. 

JW: Dievčatá. 

FK: Spolužiačky. 

JD: Kamaráti. 

AA: Rodina. 

 

6. Ako sa vám žije na internáte? 

FS: Mne sa tu žije dobre. 

JW: Super, až na to, že mi chýba moja rodina. 

FK: Dobre. 

JD: Dobre, je to tu skromné. 

AA: Dobre sa tu žije. 

 

7. Ak by ste našu školu mali opísať jedným slovom, aké by to 

bolo? 

JW: Les. 

FS: Stroje. 

FK: Príroda. 

JD: Harvestor. 

AA: Škola. 

  

 



 
 

8. Čo by ste chceli v živote dosiahnuť? 

FS: Pracovať v lese. 

JW: Založiť si lesnú firmu. 

FK: Chcem raz pracovať s LKT. 

JD: Robiť pilčíka. 

AA: Chcem byť kulturista.   

 

9. Chcete niečo odkázať vašim vyučujúcim? 

FS: Chcem Vám poďakovať, že ma učíte angličtinu. 

FK: Nič. 

JW: Nenapadá mi nič. 

JD: Neviem. 

AA: Nič mi nenapadá. 

 

 

10. Blížia sa Vianoce. Čo by ste si priali, ak by ste mali iba jedno 

želanie? 

FS: Mať dobrú prácu a aby som šťastne doštudoval. 

JW: Aby bola celá moja rodina zdravá do konca života. 

JD: Svetový mier. 

FK: Dobré zamestnanie. 

AA: Nekonečný pokoj. 

 

S prvákmi sa rozprávala ich triedna pani učiteľka, Mgr. Eva 

Vasilková. 

 

 

 

 



K R Ú Ž K U J E M E  

.... na turistike s Mgr. Ondrejom Rumanom 

PODPROČ  

- koniec sveta na Spiši, 

osada na úpätí Levočských vrchov,  

katastrálne územie Oľšavica. 

Poslední obyvatelia opustili osadu v 70-tych rokoch 20. storočia. 

Staré domy chátrajú, mnohé sú úplne rozpadnuté, 

 o iné sa starajú chatári. 

Kostolík postavili začiatkom roka 1800,  

je zrekonštruovaný vďaka chatárom. 

 

 

 

 

 

  

 

 



Cez Vianoce hovorí mamička Jožkovi: 
 „Jožko, zapáľ vianočný stromček." 

Za chvíľu príde Jožko a hovorí: „Aj sviečky?"  

 

 

 

 

Zlodej sa na Štedrý deň dostal do väzenia. Bol z toho celý 

namäkko: „Ach, či som ja len nešťastný. Každý je doma pri 

rodinke alebo v kostole. Bože, to by sa kradlo!“   

 

 

 

„Tak som počul, že ti svokra poslala na Vianoce kapra?“ 

„Kdeže, len raz hus, a ja blbec som sa s ňou oženil!“  

 

 

                         Muž: „Zlatko, čo by si chcela na Vianoce?" 

Žena: „Neviem...." 

Na druhý deň cestou z roboty nájde muž kúsok hrdzavého 

plechu, schová si ho a na Štedrý deň ho dá manželke pod 

stromček. 

                         Žena: „Čo to, do pekla, je?" 

                          Muž: „Neviem…"  

 

 

V správach hovorili, že každý, kto vyrazí na cesty v tomto 

počasí, by mal mať so sebou reťaze, lopatu, deku, rozmrazovač, 

ťažné lano, baterku, hever a náhradné koleso… no, vyzeral som 

ráno v autobuse ako debil…  

 

 



 

 

 

 

Všetkým čitateľom Poddubáčika,  

zamestnancom školy a žiakom 

prajeme krásne sviatky, plné pohody,  

zdravia, lásky  

a šťastný nový rok 2017. 

 

Osobitné prianie od žiakov školy učiteľom: 

A že by ste dlho žili, dobre známky udelili,  

žiakov svojich radi mali, vždy sa iba usmievali.  
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