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Milí študenti, priaznivci úvodného slova! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Milí študenti. Veríme, že nám zachováte aj naďalej 
 svoju priazeň a budete čítať tento skvelý časopis.  

V tomto čísle sme pre Vás pripravili rôzne, 
zaujímavé témy  

a fotografie, na ktorých sa možno nájdete aj vy.  
Takže vám prajeme krásnu zábavu pri čítaní nášho 

druhého čísla časopisu ACADEMIC. 
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V zastúpení skúsených štvrtákov: 
 

Patrícia Konkoľová, šéfredaktorka zo 4. B 
- KD - 

 
V zastúpení šikovných tretiakov v hlavných úlohách: 

 
Konkoľová Klára, zástupkyňa šéfredaktorky zo 4. B(KK) 

Gvozdjaková Terka, 4. A (TG) 
Hovanová Ľudmila, 4. B (HĽ) 

Lapšanský Patrik, grafik z 4. A (LP) 
 

V zastúpení „hlasných“ druhákov: 
 

Sokolová  Monika, 3. B (SM) 
Vašková Lenka, 3. B (VL) 

Zvolanská Martina, 3. B (ZM) 
 

A nakoniec v zastúpení neskúsených prvákov: 
 

Janíčková Mária, 2. B (JM) 
Lopatovská Mária, 2. B (LM) 

Šlampiaková Zuzana, 2. B (ŠZ) 
Zajacová Ľubomíra, 2. B (ZĽ) 
Zemianková Lucia, 2. B (ZL) 

 
Všetci pod odborným vedením : 

 
Mgr. Figurová Daniela 
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Valentínska pošta (14. 02.) 
 
 

 Valentín nie je len deň pre zaľúbených, ale je to deň, keď si 
ľudia navzájom vyjadrujú ako sa majú radi a čo pre nich tí druhí 
znamenajú. 
  

Veď človek je tvor, ktorý potrebuje k životu iných ľudí 
a medzi nimi sa vytvárajú vzťahy. Aj na našej škole si v tento deň 
spomenieme na tých, na ktorých nám záleží a niečo pre nás v živote 
znamenajú. Pripravíme im peknú valentínku a v priebehu dňa ich 
prekvapia dvaja „poštári“, ktorí im zásielku doručia.  

 
Iste je to príjemné prekvapenie pre každého, lebo cítime, že 

niekto na nás myslí a má nás rád. 
 

(Hovanová Ľudmila) 
3.B 
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Valentínsky večierok 

 
14. február. Takmer pre všetkých nás je tento deň najkrajším 

v roku. Veď je to Deň zaľúbených. Všetci vyznávajú svojim druhým 
polovičkám lásku, dávajú si darčeky, všade naokolo samé srdiečka, 
všetci sa majú radi... 

Tak ako takmer všetci v celom svete, tak aj my študenti 
Obchodnej akadémie spolu s našimi profesormi sme poriadne 
oslávili Valentín. Ako po iné roky, ani tenko rok sme neporušili 
tradíciu Valentínskeho večierku, ktorý tento krát pre nás pripravila 
3.A.  

V úvode nás uvítali všetkým známy Monsteroci, ktorý 
vyčarili úsmev na tvári každého z nás. Usmievali sme sa aj keď na 
tanečný parket vybehli o nič menej známe tanečné páry z Let‘s 
Dance, ktoré predviedli excelentné tanečné kreácie. Po Let‘s Dance 
sme sa do tanca zapojili aj my. Niektorí si zatancovali neobvyklý 
tanec s vajíčkom J a iný zase ostali verný poézii a vyznávali lásku 
J o romantických chvíľach nám 3.a. zatancovala Makarénu.  

Všetci sme sa pridali a tancovali, tancovali, tancovali...až 
kým neodbila dvadsiata druhá hodina L ktorou sa skončil náš 
večierok. 
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Deň vlastnej fantázie 
 
 
 Mnohí z nás sa na tento deň (16. 02.) veľmi tešili a vopred sa 
dohadovali, čo si majú pripraviť – stačilo zapojiť kúsok fantázie 
a deň v škole vyzeral ako z rozprávky. 
  

Tí, čo sa zapojili si odniesli kúsok zábavy, ale našli sa aj takí, 
ktorí sa zapojiť nechceli, dúfame, že sa to stalo poslednýkrát, lebo 

nie každý deň si môžeme niečo také dovoliť L. 
  
Na konci dňa sa urobilo vyhodnotenie medzi triedami, takže 

1. miesto získala 1.A, ktorá v tento deň „bosoráčila“. 2. miesto si 
zaslúžila 2.B - prišla oblečená v pracovnom oblečení a po chodbách 
sa hmýrili ako nejakí montéri J. A na 3. mieste skončila 3.B – tí si 
urobili úplne oddychový deň, prišli oblečení len tak v teplákoch a 
„vegetili“. 1.B získala za 1. miesto tortu, na ktorej si iste pochutili 
a 2.B a 3.B získali sladkú odmenu. 
  
Veríme, že to nebol posledný deň, a že na ďalší taký deň sa zapoja 
všetci študenti, lebo je to spomienka, na ktorú nezabudneme 
a spomenieme si na ňu s humorom. 

 
(Hovanová Ľudmila) 

3.B  
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Úvaha 

„Čím dlhšie ostáva človek slobodný, tým je 
slávnejší...!“ 
 
 Sloboda? Spája sa s ňou sláva? Sloboda nieje čas prebdený 
v ilúziách, ale je to čas radosti, mladosti, ba ešte aj spoznávanie 
sveta. Sloboda je život, hoci nie vždy je taký aký ho chceme, ale je 
našou povinnosťou urobiť svet ešte krajším ako sme ho našli. 
  

Hoci nie vždy sa podarí zmeniť niečo, čo sa už zmeniť nedá, 
nemáme strácať nádej a veriť v zmysel života. Keď budeme veriť, 
nádej nás neopustí a budeme sa na reálny život pozerať opravdivo 
a svoje rozhodnutia a konania budeme uskutočňovať po uvážení 
a nebudeme si namýšľať problémy, lebo v našich predstavách 
vyzerajú oveľa horšie než sú v skutočnosti.  

 
Ale veď človek je bytosť, má rozum a slobodnú vôľu a je 

osobou. Len na nás záleží akú osobu si vybudujeme, či sa 
umiestnime na vyššom stupni alebo budeme podriadený, nemáme 
zabúdať na to, že život a svet sa mení každý deň a my práve na ďalší 
deň si môžeme vymeniť pozície, zrazu sa ocitneme dolu a čo ďalej? 
Zatrpkneme, lebo sme stratili moc a postavenie? Určite nie, život je 
svet, ktorý sa točí ako kolotoč a my sa s ním meníme. My sme len 
ľudia, ktorí sa na ňom vezú a záleží na nás ako sa zachováme.  

 
Nemáme brať sami seba príliš vážne, nemáme si namýšľať, 

že sme najúbohejší na svete, že nikto iní nemá problémy, len my. 
Nikto na svete nežije bez problémov a my niesme výnimkou, 
nebudeme pred nimi chránení. Aj napriek trápeniam, ktoré máme, 
rozdávať úsmev pre druhých nie je zakázané. Veď za úsmev 
neplatíme žiadne peniaze a prináša nám dvojnásobnú radosť, pretože 
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robíme šťastnejšími druhých a oni nám naoplátku vrátia to, čo sme 
im dali – úsmev, to poteší nás a svet je opäť o kúsok krajší. Keby 
sme v sebe pestovali hnev a nepriateľstvo, to by prekážalo každému 
človeku a aj nám. Neprospieva to ani nášmu zdraviu, čím tiež môže 
zaniknúť naša sloboda.  

 
Nezabúdajme ani na to, že deň, ktorý sa skončil sa už nikdy 

nevráti. Chyby, ktoré sme urobili sa máme snažiť odčiniť čo najskôr 
a urobiť niečo pre tých, ktorí sú trpiaci alebo sa nachádzajú v ťažkej 
životnej situácii. A keď máme problémy, máme sa vyhýbať miestam 
alebo ľuďom, ktorí nám prinášajú smútok v našej duši.  

 
Na svete sa nám bude žiť oveľa pohodlnejšie a budeme cítiť 

aj pocit voľnosti, keď budeme sami sebou s kúskom optimizmu. No 
napriek našej snahe dôjdeme aj k ľuďom, ktorí nechcú počúvať rady 
iných, myslia si, že svet je ich, že sú jeho vladármi. Skutočnosť je 
iná, oni už dávno slobodu stratili, sú podriadení svetským veciam 
a život v radosti, láske a šťastí im nehovorí nič, pretože ich srdcia 
zanevreli a nechceli prijať to, čo im iní ponúkali. Či to už boli rady 
alebo úsmev, zmenilo ich to tak, že sa podrobujú nevedomosti. 

 
A čo ak nám podá nejaký človek pomocnú ruku? Čo s tým? 

Je to veľký dar, s ktorým sa chce ten človek podeliť, chce nám 
pomôcť. Pritom máme mať v mysli, aby sme na toho človeka 
nezabudli a taktiež na odplatu. Niekedy stačí pekné slovo, milý 
pohľad, veď nie nadarmo sa hovorí, že menej je niekedy viac.  

 
Najkrajšou vecou v živote je, keď máme pre koho žiť a sme 

užitoční každí v inej oblasti. To nás robí šťastnými, lebo vieme, že 
k životu potrebujeme iných ľudí a iní ľudia potrebujú nás. 

 
Napriek rozdielom ľudí, vždy sa nájde vo svete niekto kto by 

nám bol príkladom alebo inšpiráciou. 
(Hovanová Ľudmila) 

3.B 
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HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 
 
 Dňa 12. 04. 2007 sa na našej škole uskutočnilo 
školské kolo súťaže – Hviezdoslavov Kubín. Prednesy boli 
delené do kategórií – poézia a próza. Tí, ktorí sa tejto súťaže 
zúčastnili si mohli vybrať ľubovoľný text alebo báseň 
a predniesť ju pred porotou ( v porote hodnotili pani prof. 
Figurová D. a pani prof. Sekulová M., otvorenie urobil pán 
zástupca Hric M.). Po všetkých prednesoch sa uskutočnilo 
vyhodnotenie a na týchto miestach sa umiestnili:  
 
Poézia: 
Poradové 
číslo 

Meno a priezvisko Trieda Autor a názov básne 

1.  2.  
2. Ľudmila Hovanová 3.B Peter Fialek - Kruh 
3.    
 
Próza: 
Poradové 
číslo 

Meno a priezvisko Trieda Autor a názov diela 

1. Patrícia Konkoľová 3.B  
2.    
3.    
 
 Veríme, že každá zo súťažiacich si vybrala správne, 
a že boli so svojím výkonom spokojné. Tá, ktorá sa 
umiestnila na 1. miestach sa zúčastnila Okresného kola 
v Starej Ľubovni. Taktiež si odniesla pekné umiestnenie (P. 
Konkoľová – 3. miesto ,BLAHOŽELÁME!) a určite aj nové 
skúsenosti a zážitky.  

(Hovanová Ľudmila) 
3.B 
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DEŇ UČITEĽOV 

 
A je tu ten deň D – 28. 03., kedy si naši učitelia pripomínajú 

svoju „ťažkú“ prácu s nami – mladými študentmi. V tento deň by 
sme si ich mali uctiť – odmeniť sa im za ich trpezlivosť a snahu. 
A hlavne by si mali od nás trochu oddýchnuť. Takže milí študenti, 
aspoň v tento deň kroťme svoje emócie. J 

Deň učiteľov patrí do nášho kalendára už od nepamäti. 
Učitelia už v minulosti patrili k váženým a cteným ľuďom, pretože 
odovzdávať skúsenosti a nové poznatky ďalej nebolo a nie je také 
jednoduché. Hlavne v dnešnej dobe, keď si študenti niekedy tak 
povediac „robia čo chcú“. Ale naši učitelia – profesori OA sú veľmi 
trpezliví, ochotní a veselí. Dúfajme, že to s nami ešte nejaké tie rôčky 
prežijú.  

A my sa im chceme odvďačiť takou menšou študentskou 
básničkou: 
 

Máte múdrosť kníh a 
lásku k vzdelaniu. 

Ruky sochára, 
čo kameňu vdýchnu dušu. 

Srdce umelca, 
ktoré chce vytvoriť dokonalé dielo. 

Ústa mudrca, 
pri ktorých si myšlienky hľadajú svoje slová. 

 
Ste tvorcami tých, 

ktorý ešte múdrosť neberú vážne, 
ste učiteľom tým, 

čo hľadajú svoje miesto. 
Ste vzorom všetkých, 

ktorí chcú byť vďační – našim vzorom. 
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„KOČAP“ 
(kurz ochrany človeka a prírody) 

 
Konečne prišli tie tri dni oddychu od školy. Ale iba pre nás – 

tretiakov. Zúčastnili sme sa na tzv. „kočape“ /kurz ochrany človeka 
a prírody/. Hoci sa to neuskutočnilo v našom vysnenom Chorvátsku, 
museli sme prijať také podmienky aké boli a užiť si to na našom 
rodnom Slovensku. 

 
Takže náš kočap sa konal v dňoch od 25. – 27. apríla 2007. 

Prvý deň sme presedeli na obvodnom úrade a snažili sa naučiť ako sa 
dáva prvá pomoc. Ale dúfame, že ju nikdy nebudeme musieť 
poskytnúť.  

 
Druhý deň sme si urobili výletik do Červeného Kláštora 

a vyjednali sme aj dobrú zľavu na plte. Takže sme mali vzrušujúci 
zážitok J. Prežili všetci, aj keď chvíľami sme mali na mále, pretože 
niektorí študenti sa zahrali na pĺtnikov. No ale potom nás v Lesnici 
čakal veľmi chutný guľáš, takže na „strach“ sa rýchlo, ale isto 
zabudlo. Pekne napapkaní sme sa pomaličky vybrali domov. 

 
Tretí deň nás čakala „náročná“ túra do Tatier. Vystúpili sme 

si na Hrebienok, kde sme museli absolvovať povinnú turistickú 
súťaž, ktorú nám pripravil p. prf. Kmeč. A my sme samozrejme 
nesklamali a súťažili sme o dušu. :D A potom sme opäť kráčali – 
smer Rainerova chata, Bilíková chata a ... náš autobus. Bolo veľmi 
pekne a teplo, až na ten sneh v lese, ale to nám vôbec nevadilo, 
pretože sme sa trochu poguľovali a bolo nám veselo.  

 
Tak toto bol náš kočap. „Kamienková pláž“ v Červenom 

Kláštore a „zelené palmy“ v Tatrách. Ale bolo nám dobre, 
nesťažujeme sa. A ďakujeme p. profesorom, ktorí boli s nami ako 
dozor za trpezlivosť, pretože my – dnešní mladí, sme niekedy 
poriadny diablici.  
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STREDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOSŤ 
 

Opýtaní: 
 
Mária Berilová (MB) – nepostúpila (3.A) 
 
Michal Janoško (MJ) – postúpil na celoslovenské kolo (3.A) 
 
Matej Gbur (MG) – postúpil na celoslovenské kolo (3.A) 
 
(Práce Michala Janoška a Mateja Gbura sa brali do úvahy ako jeden 
celok a veľmi dobre reprezentovali našu školu na súťažiach. 
Celoslovenské kolo ich ešte len čaká.) 
 
 
 
 
1. Názov tvojej práce na SOČ-ke? 
MB: Publicistický žáner 
MJ: Optimálny výber osobného automobilu 
MG: Optimálny výber automobilu 
 
2. Dôvod, prečo si si vybral(a) túto tému? 
MB: Táto téma je mi blízka. Chcela by som sa týmto smerom uberať 
aj ďalej a študovať žurnalistiku.  
MJ: Pretože to bola téma, s ktorou sa ľudia stretávajú dosť často. No 
a samozrejme tým dôvodom boli 
        aj autá. 
MG: Pretože automobily sú pre mňa veľmi blízka téma, ktorej sa aj 
rozumiem.  
 
3. Krátky (naozaj krátky) obsah tvojej práce, čo v nej rozoberáš, 
čím sa zaoberáš? 
MB: Rozoberám v nej rôzne publicistické štýly, nachádza sa v nej aj 
anketa. 
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MJ: Jej úlohou bolo vybrať vhodné riešenie pre firmu, aby si 
správne vybrala automobil do 400 000,- 
        a do 800 000,-. 
MG: V práci som sa venoval porovnaniu 13-tich automobilov 
v dvoch cenových kategóriách:  
         do 400 000,- a do 800 000,-. Podľa poskytnutých požiadaviek 
som mal vybrať jedno v každej kategórii pre firmu EKOS v Starej 
Ľubovni. 
 
4. Ako dlho si sa venoval(a) zháňaniu informácii pre svoju 
prácu? Bol(a) si aj v teréne (praxi)? 
MB: Téme som sa venovala dosť intenzívne, snažila som sa získať 
informácie a od ľudí, ktorí sa tomu 
         venujú. Oslovila som redaktora denníka SME – pána Bellu.  
MJ: Začal som sa jej venovať hneď po vyhlásení z dôvodu, že práca 
bola dosť obsiahla. Trvalo to asi  
        4 mesiace. V teréne som bol: vo firme ALDMOBIL v Starej 
Ľubovni a pod. 
MG: Dosť dlho, asi 4 mesiace dopredu. V teréne som bol, napr. vo 
firme ALDMOBIL v Starej Ľubovni  
         som sa informoval o cene servisu... 
 
5. Kto bol tvojím konzultantom pri vypracúvaní SOČ-ky? Bol(a) 
si spokojný(á) s jeho konzultáciami a radami? 
MB: Pán Bella, z denníka SME a pani profesorka Figurová. Bola 
som s konzultáciami spokojná. 
MJ: Pani profesorka Dana Gburová. Bola to dobrá konzultantka 
a veľmi nám pomohla. 
MG: Ing. Dana Gburová. Áno, bol som s jej konzultáciami 
spokojný. 
 
6. Pomáhal ti pri vypracúvaní práce aj niekto iný ako konzultant 
– profesor (napr. rodič, starší súrodenec, študent z vyššieho 
ročníka...) ? Uveď kto a ako. 
MB: Nie, nepomáhal mi nikto okrem konzultantov. 
MJ: Nie. 

PDF vytvorené pomocou súšobnej verzie pdfFactory www.pdffactory.sk

http://www.pdffactory.sk
http://www.pdffactory.sk


 15 

MG: Nie. Túto tému som vypracoval sám s mojím spolužiakom 
Michalom Janoškom. 
 
7. Mal(a) si trému pred prezentáciou práce počas triedneho 
kola? Ako sa to prejavovalo? 
MB: Mala som veľkú trému, ale to mal každý, no snažila som sa tu 
nedávať najavo. 
MJ: Nie. 
MG: Na triednom kole som trému vôbec nemal. 
 
 
8. Postúpil(a) si so svojou prácou na školské kolo? Ak áno, čím 
Ťa obohatilo? 
MB: Nepostúpila som. 
MJ: Áno a obohatilo ma o nové skúsenosti z prezentácie. 
MG: Áno, na školské kolo som postúpil a obohatilo ma to o nové 
poznatky v danom smere a myslím,          
          že to zlepšilo aj úroveň môjho vystupovania. 
 
9. Postúpil(a) si so svojou prácou aj na vyššiu súťaž?  Na akom 
mieste si sa umiestnil(a)? 
MB: Nie. 
MJ:  Do celoslovenského kola  Zatiaľ sa nekonalo. 
MG: Postúpil som  do celoslovenského kola , ktoré sa zatiaľ ešte 
nekonalo, ale verím, že aj v tomto kole sa umiestnim.  
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ZLATÝ AMOS 
 

 
/anketa o najobľúbenejšieho učiteľa, učiteľku na Slovensku/ 

 
 
Túto anketu vyhlásil dňa 24. 10. 2006 v Bratislave Odborový 

zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku a CVČ Košice. 
Cieľom tohto projektu bola predovšetkým popularizácia 

učiteľov, ktorí podľa hodnotenia žiakov významne prispievajú ku 
dobrému vzťahu medzi žiakmi a učiteľmi. Projekt bol realizovaný na 
celom Slovensku, kde sa postupovalo cez krajské až po 
celoslovenské kolá.  

 
Naša škola samozrejme neostala bez účasti. Študenti OA si 

zvolili na reprezentáciu p. prf. Vieru Muškovú. Podmienkou na 
zúčastnenie sa tejto súťaže bolo napísať krátku, vtipnú príhodu 
s učiteľom a krátku charakteristiku učiteľa a pripojiť fotografiu 
a min. 50 podpisov študentov, ktorí so zvolenou nominantkou 
súhlasia. O tieto veci sa postaralo zopár študentov 3. B triedy. 

 
Do tejto súťaže bolo poslaných 175 prihlášok zo všetkých 

krajov. Najväčšiu účasť mal prešovský kraj – 40 prihlášok. Naša pani 
profesorka síce nepostúpila do celoslovenského kola, ale v krajskom 
kole obsadila krásne 11. miesto, za čo jej všetci blahoželáme 
a prajeme veľa úspechov. (Pripájame krátku súťažnú charakteristiku 
p. profesorky.)  
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Počuť ju už zďaleka, 

keď prechádza cez dvierka. 

„Dvadsať“ minút po zvonení, 

vojde Vierka k nám do triedy. 

Radosť, láska z nej vždy ide, 

keď spievame piesne živé. 

Haben, sein nám nie vždy ide, 

potom na nás zhurta ide. 

Trochu kriku nezaškodí, 

keď matúrami ona hrozí. 

Vierka to vždy myslí dobre, 

rada nás má, to je dobre. 

My jej veľmi ďakujeme, 

zaslúži si ocenenie. 

(viac na www.zlatyamos.sk ) 
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ŠPORT: 
 
PLÁVANIE 
 
 Dňa 8. februára 2007 sa v Starej Ľubovni uskutočnilo okresné kolo 
v plávaní žiakov stredných škôl. Obchodnú akadémiu reprezentovali:  
 
Michaela Knapíková 1. A 
Klaudia Harčaríková 1. A 
Michaela Murcková 3. B 
Slávka Plavnická 3. B 
Alexandra Buková 3. A 
Denisa Bretzová 3. A 
Martin Lopatovský 3. A 
Patrik Lapšanský 3. A 
Patrik Kollár 1. C 
Peter Smandra 2. C 
Daniel Senko 3. A 
Richard Rusiňák 4. B 
 
Dievčatá: 
Voľný spôsob: 5. miesto – D. Bretzová 
Prsia: 2. miesto – A. Buková, 5. miesto - S. Plavnická, 7. miesto – M. 
Knapíková 
Znak: 2. miesto – M. Murcková 
Štafeta: 2. miesto 
 
Chlapci: 
Voľný spôsob: 5. miesto – P. Smandra, 6. miesto – P. Lapšanský, 8. 
miesto – D. Senko 
Prsia: 4. miesto – R. Rusiňák, 5. miesto – M. Lopatovský, 

 6. miesto – P. Kollár 
Znak:  4. miesto – R. Rusiňák 
Štafeta: 2. miesto 
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STOLNÝ TENIS 
 
Dňa 21. 11. 2006 sa uskutočnilo školské kolo v stolnom tenise. Do 
okresného kola postúpili: 
 
Kačmárová Katarína, Imrichová Mária, Kňazovická Adriana, 
Šelestáková Soňa, Zimová Romana 
 
24. 11. 2006 sa uskutočnilo okresné kolo chlapcov a dievčat.  
Chlapci sa umiestnili na 3. mieste. Reprezentovali:  
 
Dziak 1. A 
Hriňák 1. C 
Repka 2. C 
Buk 2. C 
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Dievčatá získali 1. miesto. Reprezentovali: 
 
Kačmarčíková K. 1. A 
Kňazovická 1. C  
Imrichová 1. C  
Šelestáková 3. A 
 
 
 
 
ŠACHOVÝ TURNAJ 
 
Na našej škole máme okrem výborných športovcov a ekonómov aj 
výborných šachistov. Presvedčili o tom 16. 11. 2006 na šachovom 
turnaji v Podolínci. Reprezentovali: 
 
5. miesto – Solovic A. 1. B 
11. miesto – Kollár P. 1. C 
16. miesto – Budrák J. 1. C 
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Milí študenti, opäť máte       KUPÓN 
máte šancu využiť                  
tento kupón, aby ste neboli skúšaní!  
Poriadne to zvážte, pretože  
je jednorázový J! 
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Kúsok relaxu 

 
Učiteľka v škole hovorí žiakom: 
- Utvorte vetu so slovom Yeti. 
Marienka: 
- Yeti je veľký snežný muž. 
Janko: 
- Yeti žije v horách. 
Móric: 
- Yeti zima? 
 
 
Učiteľka v škole hovorí žiakom: 
- Utvorte vetu so slovom Yeti. 
Marienka: 
- Yeti je veľký snežný muž. 
Janko: 
- Yeti žije v horách. 
Móric: 
- Yeti zima? 
 
"Pán doktor, syn mi ochorel," volá na pohotovosť smutný otec. 
- "A aké má príznaky?" 
- "Zajtra v škole písomku z matematiky." 
 
Žena futbalového rozhodcu komentuje:  
-"Nechápem, prečo musíš chodiť každú nedeľu pískať na futbal! Tých pár po 
papuli môžeš dostať aj doma!" 
 
Ujo sa pýta chlapca: 
"Ako sa voláš?" 
"Tak ako otec." 
"A ako sa volá tvoj otec?" 
"Tak ako ja." 
"A ako sa voláte obaja?" 
"Rovnako." 
 
Vodiča zastaví policajt: 
- Tak pán vodič, fúkajte. 
- Nemôžem, som astmatik. 

PDF vytvorené pomocou súšobnej verzie pdfFactory www.pdffactory.sk

http://www.pdffactory.sk
http://www.pdffactory.sk


 23 

- Prejdite po rovnej čiare. 
- Nemôžem, som opitý 
 
Stretnú sa dvaja známi o polnoci v meste. 
- Poďme ešte na pivo, pozýva jeden. 
- Nemôžem, idem na prednášku. 
- Nevyhováraj sa. O polnoci už predsa prednášky nie sú. 
- To teda nepoznáš moju ženu 
 
Idú na lukostreľbu angličan, švajčiar a slovák.  
Vystrelí angličan a povie: I am Robbin Hood!!!!! 
Vystrelí švajčiar a povie: I am Wiliam Tell!!! 
Vystrelí slovák a povie : I am sorry!!!!!! 
 
Stretne plešatý hrbatého a sa ho pýta: 
-"Hej, ty, čo nesieš v tom plecniaku?" 
-"Tvoj hrebeň!"- odpovedá hrbatý. 
 
 
Drahý, prečo ma nehladkáš po bradičke ako kedysi? 
A po ktorej z tých troch by si chcela? 
 
- Viete, prečo sa toaletný papier skladá z dvoch vrstiev?  
- Lebo kópiu treba odovzdať na daňový úrad.  
 
V reštaurácii:  
- Pán vrchný, čo to pláva v tej mojej polievke?  
- Ako sa tak pozerám, tak nič...  
- No vidíte! A mali tam byť rezance! 
 
Šéf je ako slepé črevo. Večne podráždený a úplne zbytočný. 
 
U zubára  
"Ľúbi ma, neľúbi ma, ľúbi ma, neľúbi ma..."  
"Doktor! Čo mi to robíte zo zubami???"  
 
Slovenské príslovie: 
"Jeden robi jak se patri 
druhy patri jak se robi" 
 
Čašník nesie zákazníkovi jedlo a prstom pridržiava mäso. Zákazník to vidí 
a hneď ho okríkne.  
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- Čo to znamená, prečo máte prst na mojom rezni? 
- To preto, aby mi už po tretí raz nespadol. 
 
 

a trošku z poézie 

Hanbím sa, že som slaboch 

Hanbím sa, 
keď v noci zmáčam 
vankúš slzami, 
a nemôžem zaspať 
aj keď mi v tom 
nič nebráni. 
 
Keď padám na zem 
ako dieťa  
pri prvom kroku, 
tvárou k zemi 
a nechcem vstať. 
 
Krvavé slzy roním 
a každý mi vraví, 
že nemusím sa báť. 
 
Večer keď kráčam  
sama, 
pre moje srdce 
straka kráka 
a tráva vädne  
pri mojom pohľade. 
 
 
Hanbím sa. 
Opriem sa,  

PDF vytvorené pomocou súšobnej verzie pdfFactory www.pdffactory.sk

http://www.pdffactory.sk
http://www.pdffactory.sk


 25 

pouličná lampa 
vrhá na mňa prísny pohľad 
a nechápavo 
krúti sa okolo mňa. 
 
Len chvíľu, 
len malú chvíľu 
nechaj ma sniť 
a dúfať, že raz všetko 
zvládnem. 

 

O PIATOČNEJ DISKE 
 
Diska bola veselá  
keby som len vedela  
koľkokrát som zletela  
aj keď som to nechcela  
koľko prachov prepila  
koľko kilov pochudla  
a čo som všetko zabudlaaaaaa!  
(Barbora)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tri čarovné slová viem, 
vždy sú so mnou ako tieň. 
Keď svoj sladký cukrík zjem, 
poviem: "Pekne ďakujem". 
 
Ľahké je to slovko druhé, 
podobá sa jarnej dúhe, 
neprekáža máčny máčik, 
vravieť slušne: "Nech sa páči". 
 
Tretie slovko v ústach nosím, 
keď niečo chcem, pekne prosím. 
Za to slovko ocko hneď, 
dá mi hoc aj celý svet.  
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Kontakt 
 
 
Meno školy :     Obchodná     
                          akadémia, 
Jarmočná 132, 064 01   
Stará Ľubovňa 
 
Telefón:  +421 52 42 800 30 
Www :   www.oasl.edu.sk 
 
email školy: bchodni@stonline.sk 
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