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Milí spolužiaci! 

 

Sme tu s ďalším číslom nášho  

školského časopisu Labyrint. Je máj,  

vraj lásky čas, ale isto mi mnohí zo študentov dajú  

za pravdu, že pre nás je to zároveň aj najťažší mesiac v roku.  

Prečo?  Na túto otázku všetci poznáme odpoveď. Vonku je teplo, 

začíname sa tešiť na slniečko po sychravej zime, ale my musíme 

stále myslieť na to, že o chvíľu budeme mať deň zúčtovania – za 

našu prácu počas celého polroka dostaneme „odmenu“ – 

vysvedčenie. 

Veru, vysvedčenie nám už klope na dvere. Niektorí sa naň tešia  

 a iní zasa vymýšľajú čo najvierohodnejšie dôvody, prečo prepadli, 

             aby rodičia neodpadli a oni...nedostali (však to poznáme).  

                    Vieme, že dobré vysvedčenie je kľúčom od dobrých  

                          prázdnin a všetci si chceme cez prázdniny užívať 

                                    voľno. Nemôžeme preto kašľať na školu,  

                                             musíme sa snažiť opraviť to, čo sme  

                                     pokazili. Aj keď to nebude ľahké, musíme  

                                                   sa posnažiť! Držím vám všetkým  

                                                    palce a prajem vám, aby ste na  

                                                    konci roka neboli smutní, ale  

                                                     práve naopak, aby ste sa tešili,  

že ste šťastne prešli ročník. 

 

        (Pirko) 
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Po dlhej chladnej zime je tu konečne jar.  

Z rozmrznutej zeme vyrastá tráva, rozkvitá predtým  

zasnežená lúka, na holom konári stromu vypučia listy, zvieratá  

sa prebúdzajú...Postupne vychádza slniečko. Včely vychádzajú z úľa,  

aby opelili kvety.  

Pre niekoho je jar najkrajším ročným obdobím,  

časom, kedy odhodíme zimné oblečenie a príroda sa odeje do sviežeho jarného 

šatu. Ďalší si pod jarou predstaví obdobie lásky. Pre katolíkov je obdobím 

sviatku Zmŕtvychvstania, Veľkej noci. Je najstarším a najvýznamnejším 

kresťanským sviatkom, počas ktorého si kresťania pripomínajú umučenie, smrť 

a vzkriesenie Ježiša Krista. 

Kúpačom a šibačom sa  možno vybaví Veľkonočný pondelok,  

oblievanie vodou, šibanie prútikmi, dievčatám zase maľovanie  

veľkonočných vajíčok, rozdávanie čokoládových zajačikov a kuriatok.....  

Každý si pod jarou môže predstaviť niečo iné,  

ale málokoho nechá úplne chladným 

a nevyvolá v ňom žiadne emócie. 

Jarka 
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Opäť k nám prišlo jarné obdobie,  

po čase fašiangov teplé podnebie, 

v rukách šibačov korbáč z vŕby  

a vedrá plné priezračnej vody. 

 

Voda pre zdravie vyliata na dámy, 

údery korbáčov - tešte sa s nami, 

na stole vo váze tri narcisy, 

 pod nimi veľké obložené misy. 

 

V  košíku kraslice sťa výslužka šibačov, 

na salaši pri žinčici si sedí skupinka bačov,                                                                                                             

a hlási: „Asi  sa až do prasknutia najeme, 

pekné veľkonočné sviatky Vám  prajeme!!!“ 

 

                                                                                                          Dragan 
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Dňa 11. 04. 2014 (piatok) sa konala celoslovenská zbierka Ligy proti 

rakovine, do ktorej sa zapojila aj naša škola. Mnohí z nás tento deň 

poznajú len vďaka symbolu – narcisu. V zbierke ide o pomoc ľuďom, 

ktorí trpia rakovinou a tá postihuje stále viac a viac ľudí. 

O rakovine sa často hovorí ako o „tichom zabijakovi“, pretože tí, 

ktorých postihne, spočiatku necítia žiadnu zmenu a potom je už 

veľakrát neskoro. Mnohí z nás určite vedia, aká je nevyhnutná 

pomoc pri tejto strašnej chorobe, či už psychická, fyzická alebo 

finančná, a preto akýkoľvek príspevok v  zbierke Deň narcisov je 

pomocou.  
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      Žiaci našej školy ako dobrovoľníci 

      zbierali  v Senci. Rozdelili sme sa 

      do štyroch skupín a každý sme 

      prešli určitú časť mesta. Pri  

      oslovovaní ľudí sme sa stretli  

      s rôznymi reakciami. Mnohí boli 

      ochotní darovať aj väčšie  finančné 

      príspevky. Niektorí nás dokonca 

      sami zastavili, aby mohli prispieť. 

      Ale na druhej strane sa našli aj takí,  

      ktorí nás bez slova obišli...ale aj 

      napriek tomu boli ľudia väčšinou 

      štedrí a milí.  

Myslím si, že môžeme byť na seba hrdí, 

pretože sa nám  podarilo vyzbierať sumu, 

za ktorú sa určite nemusíme hanbiť. 

Preto pevne verím, že (trošku aj naším 

prispením) je možné zachrániť život 

a pomôcť nejednému človeku. 

       Simcaa 
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        Máj  
Máj ako lásky čas. Rozkvitnuté májovky, príjemné počasie 

a letné oblečenie vstupuje do ulice. Pomaly sa nám blížia 

prázdniny a my musíme v krásnych slnečných dňoch 

sedieť v skole . Ľudia začínajú vyťahovať bicykle, ulice 

sa napĺňajú a kvitnú jarné kvety. Začínajú letné zábavy... 

Roman Javorka  

 

 

 

 

Majstrovstvá sveta 

v hokeji  

Každý rok sa konajú majstrovstvá sveta 

v hokeji a vždy v inom štáte. Tento rok 

sa uskutočnili v Bielorusku. Zúčastnili 

sa tam krajiny, ktoré patria do absolútnej špičky. Bojujú všetkými 

svojimi silami. 

Prvou činnosťou rozhodcov je rozdelenie štátov do dvoch skupín. 

Tento rok sa zúčastňujú štáty: Slovensko, Česko, Švédsko, Kanada, 

Francúzsko, Dánsko, Taliansko, Nórsko, Rusko, USA, Nemecko, 

Lotyšsko, Bielorusko, Kazachstan, Fínsko, Švajčiarsko. Počas 

majstrovstiev sa hrajú zápasy každý deň.  

     Som športový fanúšik a vždy sa teším na 

     športové udalosti. Víťazom sa môže stať 

     len ten najlepší...  

          David Szalai 
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Dňa 6.5.2014 sa uskutočnil futbalový turnaj na našej škole. 

Zúčastnili sa na ňom školy zo seneckého okresu, maďarské, 

slovenské a pezinské gymnázium. Prvý zápas sme nastúpili proti 

maďarskému gymnáziu. Nastúpili  sme s cieľom vyhrať, ale 

nepodarilo sa. Hralo sa 2 x 15 min. Prvý polčas sme prehrávali 1:0, 

nevedeli sme dať gól. Nakoniec sme dali dva góly a vyhrali 2:1. 

Druhý zápas sme hrali proti slovenskému gymnáziu a zápas sa 

skončil 3:3, a tak sme postúpili. Na druhý deň turnaj pokračoval. 

Pridalo sa k nám Bernolákovo. Prvý zápas sme vyhrali 5:1, ďalšie 

zápasy sa nám darilo menej. Myslím si, že sme hrali dobre a každý si 

to užil. Postúpili sme do okresného kola do Bratislavy.   

 L. Kelecsényi 

 

 

 

 

-9- 



 

 
 

 

Mojou veľkou láskou je 

Motocross. Podľa mňa je to 

veľmi náročná aktivita na 

psychiku ale aj na fyzické 

schopnosti. Pri tomto športe 

musíte byť v čo najlepšej 

kondícii. Motorku treba mať 

vždy skontrolovanú, aby sa 

náhodou niečo nestalo, 

napríklad, aby vás nezradila v strede závodu.  

Moje prvé preteky 

som išiel na Sverepci, 

na najnáročnejšej 

dráhe na Slovensku. 

Bolo to veľmi náročné, 

pretože deň pred 

závodom pršalo a v 

deň pretekov bola celá 

dráha mokrá a plná 

blata. Blato pokrylo dráhu asi tridsiatimi centimetrami. Jazdili sme 20 

minút. Umiestnil som sa na 17-tom mieste z 24. Takáto bola moja 

prvá skúsenosť so závodným jazdením.          
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Časom som sa zlepšoval. Začal som viac trénovať, kúpil som si 

novú motorku Kawasaki kx 250f a posledné preteky som sa 

umiestnil na 7. mieste z 34 jazdcov. Deň pred každým závodom 

je to náročné na psychiku, pretože si hovorím: „Čo ak sa niečo 

stane? Čo ak mi motorka zhasne? Čo ak spadnem?“  Stále tam 

je to: ČO AK... Ale patrí to k tomu, mám tento šport rád a mám 

v pláne sa zlepšovať.   

Matúš Pätoprstý 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-11- 



 

 

Dňa 10.5.2014 sa uskutočnila prvá 

tohtoročná outdoorová bmx-ová akcia 

v Šuranoch pod záštitou Junk Ride bmx 

a e-shopu a mnohých ďalších, ako 

napríklad luventa, 02  thing big a 100 

KA Blackflys. Akcia začala o 10:00 

a trvala až do 21. hodiny večer.  

Jazdilo sa v kategóriách BMX street, 

MTB street, jazdili dokonca i skatery. 

Ďalšou kategóriou boli Dirly a taktiež 

sa jazdilo v skupinách BMX a MTB. 

Táto akcia bola zároveň otváracou 

akciou čisto nových dirtov 

s rozbiehacou rampou a taktiež, ako to 

máme aj v názve, bazéna (Poou Jam).  

Chalani tvrdo makali a postavili krásny 

park, v ktorom si prídu na svoje všetci 

milovníci týchto športov. Park je 

prístupný verejnosti každý deň. Pri 

budovaní a stavbe parku pomohlo 

mnoho významných BMX jazdcov. 

Z tých najznámejších to boli napr. Filip Banik, dirtový jazdec 

Námestova, ďalej pomohol aj Ludis Toth  pri nárazoch na skoku 

bazéna a na strechovej časti.  
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Na akcii ste si mali možnosť kúpiť oblečenie 

od značiek, ako sú napr. 100 KA wear, 

alebo ste si mohli zakúpiť niečo u chalanov, 

ktorí mali zároveň aj bufet a veci značky 

Black flys. Ak by som mal zo svojho 

hľadiska hodnotiť akciu od 1 do 10 tak 

dostáva 10/10 za organizovanosť, atmosféru 

krásneho zážitku z pojazdu. Ak by ste mali 

záujem o viac informácií o tejto akcii 

a o ďalších, ktoré  sa budú konať, 

kliknite si na www.svukride.sk alebo 

čekujte www.100KA.sk, ale nájdete 

nás aj na FB.   

Balži 
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Pýtala som sa 50 študentov SOŠ Senec, ako sa im páčia podmienky 

v našej škole. Snažila som sa zapojiť  žiakov z každej triedy, aby 

som získala „reprezentatívnu vzorku“. Ja som sa tiež pripojila. 

Myslím si, že výsledok v takejto podobe bol očakávaný. 

 

A aký bol výsledok? Nuž, naši spolužiaci odpovedali na jednotlivé 

otázky takto: 
 
1. STE SPOKOJNÍ SO ŠKOLSKÝM 
REŹIMOM ( 7:30- 14:05)? 

A- 32 
N- 18 

2. VYCHÁDZATE SO SVOJIM 
TRIEDNYM UĆITEĽOM? 

A- 38 
N- 12 

3. MÁTE DOBRÉ VZŤAHY SO 
SPOLUŽIAKMI? 

A- 42 
N- 8 

4. VYHOVUJE VÁM STRAVA V NAŠEJ 
JEDÁLNI? 

A- 20 
N- 5 

 

5. JE VÁŠ PROSPECH PODĽA VAŠICH 
PREDSTÁV? 

A- 10 
N- 40 

6. MYSLÍTE SI, ŽE ZMATURUJETE NA 
PRVÝ POKUS? 

A- 15 
N- 35 

7. SI RÁD, ŽE TVORÍŠ SÚČASŤ TEJTO 
ŠKOLY? 

A- 30 
N- 20 

 

   

Aďa Hakalová 
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Veľké a malé šťastie 
    

     Prajem Ti veľa šťastia, zdravia a lásky... Tieto slová väčšinou 

počujem, keď oslavujem nejaký sviatok. Ale čo myslia ľudia pod 

slovíčkom šťastie? Šťastie môže byť podľa mňa malé i veľké. Aký 

je však medzi nimi rozdiel ?  

   Ja osobne som presvedčený, že 

každý deň nás nejaké malé šťastie 

stretne 

viackrát. 

Príde k nám 

ako jarný 

vánok a zas odíde. 

Niektorí 

ľudia si 

myslia, že 

šťastie 

neexistuje. Ale mýlia sa! Ako som na to 

prišiel? Jednoducho. Ak si na človeka 

sadne šťastie, neuvedomí si to. 

Pripisuje túto šťastnú náhodu všetkému inému, len nie šťastiu.  

   Veľké šťastie nás už nestretáva tak často ako malé. Podľa 

mňa je týmto šťastím zdravie mojej rodiny a priateľov, ktorí mi 

vždy pomôžu a môžem sa vždy na nich spoľahnúť. Keď sa 

niekoho spýtame, čo si predstaví pod pojmom šťastie, dostaneme  

-15- 



odpoveď: „Veľa peňazí“! Ale prinesú nám peniaze šťastie? 

Môžeme si za peniaze kúpiť zdravie? Nie! Za peniaze si šťastie 

ani zdravie nekúpime.  

     Pre určitú skupinu ľudí je symbolom šťastia štvorlístok. 

Myslia si, že ak ho nájdu, tak budú mať šťastie. Spravidla si ho 

odkladajú či už do knižky alebo na iné miesto. Lenže šťastie je 

ako sklo: rovnako sa leskne aj láme.  

   Ja osobne si myslím, že by sme sa mali tešiť aj z maličkostí. To 

je recept na šťastie. Potešiť sa, keď v škole zvládnem test na 

jednotku... Poviem si: „Zvládol som to“. A hneď mi je lepšie, som 

šťastnejší.  

   Dúfam, že každý z nás bude mať v živote dostatok šťastia 

a že na každého sa usmeje viackrát a nielen to malé.  

Patrik Bolek 
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Veru, my už na praxi poriadne zarezávame...veď posúďte sami: 

      

Už druhý rok praxujem v Škoda Karizeal v Pezinku a musím povedať, 

že ma moja práca veľmi baví. 

Každé ráno sa na praxi v Škoda Karizeal 

začína rovnako: pozdravím všetkých okolo 

a idem sa prezliecť do monteriek. Keď vchádzam do 

dielne, všade ticho, ako keby tam nikto nebol. Ale 

to si všetci robia kávu.  Ja zatiaľ zapnem 

diagnostiku, pootváram brány a idem za 

mechanikmi.   

Kým pijeme kávičku, čakáme, kým prijímací technici donesú zákazky od áut. 

Postupne sa pustíme do práce. Čas plynie pomaly a práca ešte pomalšie. 

Tlačím očami hodinky, nech idú rýchlejšie. Okolo  pol jedenástej si dáme 

menšiu pauzu na krátke odpočinutie. Po krátkej prestávke 

máme prevažne servisne intervaly, ktoré sú pre mňa ľahké.          

     -17-                                                                          



Pomaly sa blíži obedová prestávka, na ktorú sa 

všetci tešia, ale ubehne príliš rýchlo. Po obedňajšej 

prestávke dokončíme rozpracované práce 

a väčšinou už nemáme veľa roboty, 

len sem-tam nejakú tú výmenu 

žiarovky... a my učni sa už chystáme 

domov. V našom odbore je prax 

dôležitá, aby sme získali základné pracovné skúsenosti. 

David Cichý 

Opíšem vám jeden deň praxi. Začína sa o ôsmej hodine ráno. Autobus ide vždy 

dlhšie, lebo bývajú zápchy, a tak často prichádzam na prax o 

8:15. Prezlečiem sa a idem pracovať. Pracujem do desiatej 

hodiny, potom máme obedovú prestávku, ktorá trvá 30 minút. 

Od 10:30 pokračujem a pracujem do 15:00 hod. Keď odbije 

tretia hodina poobede, idem sa prezliecť a utekám na 

autobus. Takto prežívam každý deň na praxi.                                 

            Lucia Černá 

Na prax chodím do AUTO – 

IMPEXU. Moje pracovisko sa 

nachádza pri bratislavskom 

Slovnafte. Je to firma, ktorá 

tento rok oslávila 23. výročie 

svojho založenia. Zaoberá sa 

opravou nákladných áut, 

distribúciou áut nissan, Slovak 

lines.  

Mojou hlavnou náplňou práce je výpomoc majstrovi pri 

rôznych opravách. V tejto firme sa mi dobre 

pracuje, lebo ma tam obklopujú samí vzdelaní ľudia. 

Dúfam, že v blízkej budúcnosti sa stanem jej 

členom ako zamestnanec. Jedinou 

nevýhodou je nízke finančné 

ohodnotenie, ale s tým my nič 

nespravíme, kým sa v našom štáte 

nezmení postoj k pracujúcim ľuďom.          

-18-                                               Patrik Richman 



Ráno som celkom rád, že vstanem. Oči 

sa mi ešte zatvárajú, ale pomaličky 

idem, pozerám sa z auta na ľudí, ale ani 

im sa veľmi nechce ísť do roboty či do 

školy.  

Prídem na obecný úrad, sadnem si do 

svojej kancelárie, využijem svoj voľný 

čas a pozriem sa na internet ešte 

predtým, ako mi prinesú robotu. Ako 

vždy!!! Pečiatkovanie obálok, ktoré zo srdca neznášam, lebo som 

vždy celý od farby. Väčšinou mi to trvá 2 – 3 hodiny. Keď skončím, 

spravím si kávu alebo čaj a ponúknem aj kolegyne. Pomaly sa 

chystám domov, urazený, že som musel niečo robiť . Poupratujem 

po sebe, zamknem, pozdravím sa a odchádzam.    

Eugen 

...a takto opäť ubehol ďalší deň na praxi. 

 

 

 

Jedného krásneho slnečného piatkového odpoludnia sa mi 

skončila škola a ja som sa pomaly vybral na autobus. Keďže 

som mal pol hodinu čas, motal som sa len tak po Senci. 

A práve vtedy mi zavolal jeden spolužiak. Nazvime ho 

Mudrc. Mudrc mi povedal, že ho kamarát berie domov 

a že zoberie aj mňa. Po polhodinovom čakaní som nastúpil 

do auta (v tom čase som dávno mohol byt v autobuse na 

ceste domov).                                   -19- 

 



V aute som sa dozvedel, že ideme ešte na otočku do Bernolákova. Nuž, 

dobre, čo človek narobí. V Bernolákove sa pokazilo auto, a tak sme 

hodinu čakali na ďalšieho týpka so štartovacími káblami, ktorý by nám 

pomohol nahodiť auto. Prišiel, nahodil, štartujeme. A tu som sa 

dozvedel, že náš šofér potrebuje ísť ešte pre niečo do Bratislavy!!!  

Nemal som na výber, lebo boli už dve hodiny a mňa išlo trafiť od hladu, 

smädu, bez peňazí. Vrátili sme sa do Bernolákova, kde sa dozvedám, že 

musíme isť ísť do Rohožníka.  

Rohožník. Záhorie. Koniec sveta. Ďaleko od domu. V Rohožníku sme 

hľadali základnú školu. Po pol hodine a radách ôsmich náhodných 

domorodcov sme ju našli. Konečne! Ide sa domov! V skratke: mohol 

som byť doma o jednej ako pán... a takto som bol doma o pol šiestej – 

hladný a naštvaný.                Egreš 
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Krásne a nezabudnuteľné časy nášho 

stredoškolského života a predovšetkým 

vzdelávania sa pomaly ale isto končia. 

Obdobie, ktoré bolo pre nás niekedy pekné, 

inokedy naopak, sa chýli ku koncu. 

Jeho oficiálnym zakončením je 

obávaná maturitná skúška.  

Zmaturujem? Aké to bude? Nezaseknem sa? Dostanem 

okno? Pre niekoho ľahké ako facka, pre niekoho 

neopísateľné stresy. Aká je pravda?  

Strach, emócie a napätie. Taká je momentálna 

situácia v našej triede, v mojom okolí. Maturitná 

skúška sa na väčšine škôl skladá z 3 častí. Teraz 

nás čaká tá ťažšia časť. Ústny prejav. 

Ústny prejav nie je len o naučených frázach a 

témach, ale aj o schopnosti človeka prezentovať 

sa, o spontánnosti a o schopnosti zmysluplného 

improvizovania. Ústna maturita je boj. Buď 

prehráme alebo 

vyhráme. Pre mnohých 

z nás je to jedna z 

prvých 
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životných skúšok.  

 Dôležité je poctivo sa pripravovať, učiť sa, sústrediť 

sa... Sústrediť sa na jeden cieľ: Chcem to a urobím to. 

Ak sa človek naozaj rozhodne zabojovať, výsledky so 

sebou prinesú úspech. Takže prioritou číslo jeden sa 

stáva známa hláška jedného významného človeka (V. I. Lenina) : 

„Učiť sa, učiť sa, učiť sa!"  

Jedno je však isté. Každý kto to už má za sebou, úspešne za sebou, 

tvrdí, že je to pocit na nezaplatenie. Pocit šťastia, úspechu, 

vyhratého boja. 

Tak poďme na to ! :)))  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

od Adi 
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Mesiac jún každý študent 

považuje za voľný mesiac. 

Okrem toho, že si všetci hromadne 

ešte opravujú známky, nás čaká aj 

o niečo zábavnejší program. Je 

pravda, že vyučovanie je už voľnejšie, ale stále sa skúša. Všetci by 

chceli mať dobré známky na vysvedčení. Niektorým to vyjde, 

niektorým nie.  

V tomto mesiaci nás čaká každoročný obrovský 

senecký karneval. Aj  naši študenti si pripravujú masky 

v nádeji, že trošičku zviditeľnia našu školu. Možno aj 

niečo vyhrajú. :-) Minulý rok sa naše študentky 

a študenti prezliekli za MASH 4077. Rok predtým išiel 

každý v ľubovoľnej maske. 

Naši študenti sa môžu tešiť ešte aj na rôzne výlety 

a  exkurzie, pripadne na branné cvičenia. 

Sama viem, že v tomto mesiaci je radosť chodiť do školy.       Lucia 

- 23-  



 
 

 
 
 
 

 

  

 

30. septembra sa zatvárajú 

brány školy a nám sa 

začínajú letné prázdniny. Už 

teraz sa neviem dočkať, 

vidím ako si užívam 

slniečko, vodu, priateľov a 

priateľa. Samozrejme to 

nepôjde ani bez nejakej 

brigády, aby som si niečo 

zarobila. Tento rok robím 

záverečné skúšky a celé 

dva mesiace mám na to, aby som uvažovala nad tým, či pôjdem 

niekam ďalej. Ale teraz nad tým ešte 

nepremýšľam a teším sa na prázdniny, ktoré si 

chcem užiť naplno. V júli by sme chceli ísť z 

priateľom na dovolenku do Chorvátska. Dúfam, 

že nám to vyjde a pôjdeme si trošku od všetkého 

oddýchnuť. Prázdniny sú super!!!  

Mell 
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Každý o niečom 

sníva. Ja snívam 

o dovolenke snov.  

Príroda je moje potešenie. 

Milujem to uvoľnenie, keď 

prechádzam cez les, napĺňa ma 

a dodáva energiu. To je moja vysnívaná dovolenka – v horách. Krásne ticho, 

štebot vtákov, večerné opekačky,  kúpanie v jazere, stanovanie pod holým 

nebom.. To všetko vy som nevymenila za nič na svete.Na  tieto prázdniny sa 

veľmi teším, pretože ideme s kamarátmi do Vysokých Tatier. Ideme na 

dovolenku snov, ktorá bude trvať 2 týždne. Ideme si oddýchnuť od 

všetkého naokolo. 

bezmena 

 

Naše letne prázdniny sa pomaličky blížia. 

Tento školský rok ubehol... vlastne 

celkom rýchlo. Väčšina našich žiakov už 

má svoje plány. Dovolenky s rodinou 

a priateľmi, brigády, rôzne výlety alebo si 

len jednoducho užiť leto a mladosť.  

Pre mňa je leto najkrajšie obdobie v roku. Pokožka je tmavá, vlasy 

sú svetlejšie, slnko páli, na slnečných jazerách to „žije“ celý deň, 

zábava a čas strávený 

s priateľmi - najkrajšie chvíle 

našej mladosti. Ja osobne som 

si minuloročné leto veľmi užila 

na kúpalisku a rôznych 

výletoch, zábavách. Tento rok 

si plánujem nájsť brigádu, 

pretože som už skoro 

dospelá. Nemôžem sa stále  

spoliehať na mojich rodičov 
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a premárniť dva mesiace ležaním v obývačke pri telke. Podľa 

môjho názoru by tak mal rozmýšľať každý študent, aspoň cez leto. 

Po brigáde by som si rada dala voľno a ako sa hovorí, pôjdem 

„vypnúť“ s mojimi priateľmi. Rada by som išla na nejakú super 

dovolenku, ale moji rodičia si voľno v práci dovoliť nemôžu, a preto 

si vystačím aj s menšími výletmi. S kamošmi plánujeme viacdňovú 

stanovačku a výlet do Bojníc. Na tohtoročné leto sa veľmi teším 

a verím, že nielen ja, ale každý z nás.  

Užime si leto a krásne chvíle, kým sme mladí, 

slobodní a bez rôznych záväzkov.  

Kika 
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Šofér zrazil sliepku. Schytil ju za 

nohy a nesie ju k najbližšiemu 

domu, kde pred bránou stojí 

chlapec: „Počúvaj, je toto vaša 

sliepka?“ 

„Pravdepodobne nie, pane. My také 

ploché nemáme!“ 

 

Učiteľ na východnom Slovensku sa 

pýta žiaka: „Ako sa volá hlavné 

mesto Turecka?“ 

On sa to: „Bul.“ 

Učiteľ hovorí: „Nie, Istanbul.“ 

Žiak zhrozene odpovedá: „Ta tys 

tam bul, no ja tam nikdá nebul!!!“ 

 

 

Právnik sa pýta ženy: „Kedy Vás 

Váš muž prvýkrát oklamal?“ 

„Pred desiatimi rokmi, keď mi pred 

oltárom povedal Áno!“ 

 

 

Prečo spadne stena, keď sa k nej 

postaví blondínka? 

??? 

Múdrejší ustúpi!  ))) 

 

 „Pán sused, vy ste ale včera v noci 

so ženou riadne vyvádzali. Až sa 

triasol plafón nad nami...“ 

„No vidíte, takto vznikajú klebety. 

Včera som napríklad doma vôbec 

nebol!!!“ 

 

 

 

„Haló hasiči? Príďte rýchlo, horí mi 

dom!“ 

„A ako sa k vám dostaneme?“ 

„A vy už nemáte to veľké červené 

auto?!“ 

 

Spoveď: 

„Pán farár, zhrešila som, bola som 

v nedeľu nakupovať v hypernove!“ 

„Pomodli sa dvakrát otčenáš. Ale 

ešte predtým mi povedz, aké sú 

tam akcie!“ 

 

 

„Prečo si nervózny?“ 

„Lebo chytám ryby.“ 

„Ale ja som počula, že to 

upokojuje...“ 

„To áno, ale nie bez rybárskeho 

lístka!“  
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Labyrint pre vás pripravili: 

 

Prispievatelia:  

Kika 

Majka 

Jarka 

Aďa Hakalová 

David Szalai 

Balži 

Mell 

Lucia 

Pirko 

Dragan 

Simcaa 

Kelecsényi 

Matúš Pätoprstý 

Patrik Bolek 

David Cichý 

Bezmena 

Lucia Černá 

Patrik Richman 

Eugen 

Egreš 

Aďa Káčerová 

   

Zodpovedná redaktorka:  Mgr. Mária Sebíňová 

 


