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Darčeky by nemali byť symbolom Vianoc
sú iba pozornosťou z lásky. Ježiško sa
narodil v skromnej maštaľke a v chudobe
a aj tak ho uznáva celý kresťanský svet.
Preto by sme si mali viac vážiť ľudské
hodnoty ako je láska, pohladenie, úsmev,
ochota, trpezlivosť a podpora. Mali by sme
si aj viac odpúšťať a menej sa hádať, aby
sme sa čo najviac podobali dieťatku v
jasličkách. Nemali by sme sa nechať
strhnúť nejakým predvianočným zhonom,
stresom a nákupmi.

Vianočné zamyslenie

Všetko stíchlo, zakrylo sa perinôčkou
snehovou, len vločky sa na zem sypú
tmavou nočnou oblohou.
A v oblôčku svetlo svieti náš vianočný
strom, vôkol neho kŕdeľ detí ožil tichý
dom.
A v tom dome láskou dýcha, každá bytosť
živá, čarovná je vianočná noc, krásna
podmanivá.

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ .....
Letia sane, dolu stráňou, na nich malé
deti, už sa blíži Nový rok, ten čas rýchlo
letí!
Starý rok už odchádza, Nový ide za ním,
veľa šťastia, zdravia, lásky, to je našim
prianím.
Cez Vianoce vyber úsmev a daruj ho
všetkým, dávaj si naň dobrý pozor, aby
nebol riedkym.

Prajeme vám šťastné a veselé
sviatky!
(redakcia Informáčika)

Vianoce. Sviatky, na ktoré sa teší azda
každý človek na zemi, či už je dieťa alebo
stará mama. Dokonca aj maličkému
dieťatku v perinke sa rozžiaria očká pri
pohľade
na
rozsvietený
vianočný
stromček. Čaro Vianoc spočíva v tom, že sa
rodina možno po dlhom čase zíde pri
štedrovečernom stole aj v tom, že ocko
osadí živý či umelý stromček a deti ho
zdobia a tešia sa, kým mama pečie kapra,
medovníky, alebo iné dobroty.
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ŠKD - Svetový deň pošty

Jesenné tvorivé dielne

Pošta je neodmysliteľnou súčasťou nášho
života. Ročne prejde rukami slovenských
poštárov okolo 300 miliónov zásielok.
Všetkých poštárov si môžeme uctiť práve
9. októbra, kedy sa oslavuje Svetový deň
pošty. Celkovo 192 štátov Svetovej
poštovej únie si 9. október pripomína ako
Svetový deň pošty. Slovenskí poštári tento
deň oslavujú od roku 1920, kedy bývalá
Československá republika vstúpila do
Svetovej poštovej únie.

Jeseň je najobľúbenejšie obdobie maliarov
a básnikov možno preto, lebo hýri farbami
a zo dňa na deň mení svoju tvár.....Aj my
žiaci prvého stupňa sme podľahli jej čaru.
V tomto premenlivom období sme v
parku, či v lese nazbierali rôzne prírodné
materiály a pod vedením pani učiteliek
prvého stupňa sme dňa 21.10. 2015 mali

„Tvorivé jesenné dielne.“ Vyrezávali sme a
zdobili tekvičky, z gaštanov, suchých listov
a iných prírodných materiálov sme tvorili
rôzne jesenné ozdoby a venčeky. Pod
rukami našich rodičov a nás všetkých
vznikli krásne výrobky, ktoré zdobia nielen
átrium našej školy, ale aj naše izbičky.
Atmosféra bola veľmi príjemná, pochutili
sme si na dobrých koláčikoch upečených z
darov našich záhradiek a vypili výborný
čajík z byliniek a šípok. Už sa tešíme na
dielničky, ktoré nás čakajú budúci školský
rok.
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Naši mladí čitatelia
Žiaci 3.C navštívili našu okresnú knižnicu v
Pezinku, kde nám slečna Veronika
Nouzová pripravila besedu s názvom
„Slávne činy slovenčiny.“ Dozvedeli sme sa
veľa informácii o živote všetkých
Štúrovcov, ale najmä o Ľudovítovi Štúrovi
/jeho mladosť, študentské časy, pôsobenie
i zranenie.../. Žiaci si potom mohli overiť
svoje nové vedomosti v kvíze. Za odmenu
každý dostal záložku do knihy. Terezka
Tibenská si slávnostne prevzala svoju
cenu, ktorú vyhrala vo výtvarnej súťaži –
Ľudovít Štúr. Zároveň sa odfotili v jeho
podobizni.

Návšteva zimného štadióna.
Dňa 16.11. 2015 o 19.30 navštívili žiaci
tretieho a piateho ročníka zimný štadión
zápas HC SLOVAN – Severstaľ Čerepovec.
Atmosféra
bola
úžasná.
Všetci
povzbudzovali rôznymi heslami a pokrikmi.
Za výborné povzbudzovanie nás hráči
odmenili výhrou 4:3. Na pamiatku žiaci
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dostali šál klubu Slovan. Bol to
nezabudnuteľný zážitok. Zároveň by sme
sa touto formou chceli poďakovať p.
učiteľke Janke Feckovej, ktorá nám
umožnila tento zápas vidieť a prežívať
priamo v dejisku hry.

Kristián dostal správu,
buchol si hlavu.
Veľká hrča rastie mu,
rýchlo studené dajte mu.

Volajú ma Nikolka
a chutí mi jahôdka.
Martin číta, nič nepýta.
Nataška je šikulka
ako malá Bambuľka.

Básnici z druhej áčky
Slečna menom Klaudika,
ružové korálky rada navlieka.

Nicolas má spevavý hlas,
každú pesničku zaspieva nahlas.

Alex s tvrdou hlavou chce snáď,

Ja som múdra sovička,

všetko naraz mať?

volajú ma Zuzička.

A naša Michalka
chce byť veľká návrhárka.
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Volajú ma Oliverko,

Ja som Miško,

domov letím ako pierko.

vyjedám si lečo tíško.

Čože robí Milanko?

A kde sa stala chyba?

Oblieka si pyžamko.

Veď nám Danko a Sebi chýba!
Píšu rýchlo čáry-máry,
aby veršík poskladali.
Ja som malý Danko
a chutí mi BeBe Dobré ránko.

Natálka má menšiu sestričku,
majú spolu izbičku.
U kamošky Rebečky,
všetkým chutia chlebíčky.
A ty malý Matejko

A ja som Sebi,

zjedol si už jedielko?

veľký ako TEDDY.

Romanka sa tíško učí,

Čaute všetci!

počuť ako mucha bzučí.

My sme žiaci z druhej áčky,
vymýšľame rýmovačky.
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Christmas time

WE WISH YOU A MERRY
CHRISTMAS
AND HAPPY
NEW YEAR

Christmas time is the best thing ever,
we hope that it will be forever,
you will get presents from Santa Claus
and have happiness in your house.
Nicol Čertíková, 7.A

CHRISTMAS
Christmas is the most beautiful religious
holiday. Houses and shops are decorated
long time before with holly, ivy or
mistletoe. Christmas carols are sung
almost everywhere. People buy presents
and send cards to their relatives and
friends. They also clean their households,
bake gingerbread and other pastries,
decorate houses with lights.

My Christmas story
In the street I met
a beggar who said
Christmas time is coming
but my life is ending

On 24 December we have a festive
dinner which is followed by unwrapping of
presents found under the Christmas tree.

All his life he spent alone
he just wanted to fly by a plane
and forget all his pain

For many British and Americans, Christmas
begins on 25 December. One day before
children prepare cookies and milk for
Santa Claus and some hay for reindeer.
The next day , 26 December is called
Boxing Day. Many years ago people used
to give presents in boxes to their servants
on that day.

He never ate Christmas dinner
and he never saw the lights of tree.
But will he be a winner?
You just can ´t fly away
follow only your way.
Million things are wrong
but you must stay strong.
Soňa Konkoľová., 9.A
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Bauernjause
Dňa 13.11 2015 žiaci 8.A triedy zažili v
našej jedálni „chutnú“ hodinu nemeckého
jazyka. Počas prvých dvoch vyučovacích
hodín mali možnosť uvariť jedlo podľa
receptu, ktorý sa nachádza v učebnici
nemčiny. Akcia „Bauernjause“ sa podarila
naozaj skvele. Všetky pripravené pochúťky
chutili nielen žiakom, ale aj všetkým
učiteľom. Guten Appetit ☺
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žiackych kolektívov, výmene skúseností,
ktoré sú pre obidve školy obohatením a
inšpiráciou.

Učitelia bez hraníc
V piatok 20.11.2015 zažili žiaci Základnej
školy Jána Kupeckého netradičnú aktivituvýmenu učiteľov. V tento deň predstúpilo
pred žiakov 14 učiteľov a vychovávateliek z
družobnej základnej školy z Mladej
Boleslavi.

Spoločný projekt s názvom „ Učitelia bez
hraníc“ mal za cieľ spestrenie vyučovacích
hodín, lepšie zoznámenie sa s našim
najbližším geografickým
susedom a
českým jazykom. Deti mali možnosť
spoznať významné osobnosti českej
histórie, geografické zaujímavosti Českej
republiky, vyskúšať si nové športové a
tvorivé aktivity.

V ten istý deň strávili spoločné chvíle žiaci
6. Základnej školy v Mladej Boleslavi s
pedagógmi
Základnej
školy
Jána
Kupeckého. Vzájomná spolupráca medzi
školami trvá už 15 rokov. Ja založená na
vzájomnom písaní listov medzi žiakmi,
spoločných stretnutiach pedagógov aj
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Velké veselí vzbudila už úvodní
seznamovací hra, nazvaná „Ako sa voláš".
Ze zadních lavic (zvláštní, sedí vzadu
vždycky prostořecí uličníci, bez ohledu na
školu a ročník?) se ozvalo tlumené: „Já se
nevolám, vole!"

Napísali o nás – Boleslavský
deník.cz: ☺ ☺ ☺
Výměna učitelů: české děti slovensky
rozumí
Mladá Boleslav – Na 6. základní škole děti
absolvovaly výuku v jazyce našich
sousedů.
„Volám sa Janka a budem dnes Vaša paní
učiteľka," začala v pátek ráno první hodina
ve 3. B. Děti se začaly chichotat, vrtět
hlavami a šťouchat do sebe, vypadalo to,
že některé z nich vůbec nerozumí.

Přes úvodní rozpaky se ale děti velmi
rychle chytily, a vzaly za slovo nabídku
slovenské učitelky, aby se ptaly, kdykoliv
něčemu nebudou rozumět. „Já to
nechápu, co to znamená Laborec," mává
rukou nad mapou Rozárka. Připravila paní
učitelce pár horkých okamžiků při
vysvětlování, že některé slovo neznamená
vůbec nic, prostě jen název. Ale na konci
hodiny vypadali všichni spokojeně.
„Slovenština se mi moc líbí, paní učitelka
Janka byla roztomilá a hodná. A taky se mi
s ní líbil tělocvik, i když nevím, proč mu
říkala tělesná," hodnotí nevšední školní
den devítiletá Adélka.

Na 6. základní škole právě začala výměna
učitelů, a čeští školáci tak absolvovali
výuku ve slovenštině, zatímco část učitelů
ze Šestky tou dobou předstoupila před
žáky slovenské základní školu v
partnerském městě Pezinok.
„Žáci si užili netradiční výuku chemie,
tělesné výchovy, zeměpisu nebo cizích
jazyků, pozadu nezůstaly ani děti z prvního
stupně. Cílem spolupráce je především
oživení výuky a také seznámení se s naším
blízkým sousedním státem a jeho
jazykem," vysvětlil hlavní myšlenku tohoto
originálního projektu zástupce ředitele 6.
základní školy Lukáš Krejčík.
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Všechny děti ale na dotaz svorně
odpověděly, že za svou paní učitelku by tu
slovenskou nevyměnily. Zkrátka stejně
jako v reality show Výměna manželek, i ve
výměně učitelů si protagonisté ověřili, že
změna může být zábavná, ale to, co mají
„doma", jim vlastně skvěle vyhovuje.

Modrá a navštívili sme Archeoskanzen –
videli sme, ako žili ľudia počas obdobia
Veľkej Moravy, aké mali hradby, kostol,
školu, domy. Hneď vedľa archeoskanzenu
je Živá voda – vypočuli sme si prednášku o
rybách a vodných živočíchoch a pozreli
sme si jedinečnú vec – tunel v jazere.

21.10. boli 7.A a 8.A v centre Nitrianskeho
kniežatstva – Nitre – hľadali sme poklad
v starej časti mesta, v katedrále a v
Diecéznom múzeu.

Čo sa dialo na dejepise?

A poslednú akciu, ktorú sme stihli je
výstava Titanic, ktorej sa zúčastnili žiaci 6.9. ročníka. Ide o svetovú výstavu. Mohli
sme sa dozvedieť o stavbe Titanicu,
pozrieť si kajuty jednotlivých tried,
ľadovec, predmety vytiahnuté z Titanicu a
vypočuť si množstvo informácií a príbehov
pasažierov.

Hodiny dejepisu sme nestrávili len v
triede, ale mali sme možnosť vyskúšať si
niektoré témy aj v teréne. 16. 10. boli
piataci v Českej republike, neďaleko
Uherského Hradišťa a pozreli si podzemie
baziliky na Velehrade – pútnickom mieste
– tu sa dozvedeli, ako vyzeral kedysi
kláštor Piaristov, ktorý vykopali zo zeme.
Potom sme išli do neďalekej dedinky
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Zo všetkých akcií sme vypracovali projekty,
ktoré môžete vidieť pri dejepisnej učebni.
10.12. nás čaká ešte Dejepisná olympiáda
– školské kolo. Prihlásilo sa 48 žiakov,
postúpiť môžu len ôsmi. Tak držte palce,
nech sú tí najlepší úspešní aj pri okresnom
kole, ktoré sa uskutoční na našej škole
9.2.2016.

Peter Valušiak sa narodil pod Vysokými
Tatrami, 4. februára 1967 v Spišskej
Sobote. Školu absolvoval v roku 1992 - už
ako skúsený expedičný "harcovník". Po
výpravách do pohorí Ťan-Šan, Altaj,
Východné Sajany, k jazeru Bajkal či na
Kaukaz prvý raz "pričuchol" v júli až
auguste 1990 aj k polárnym oblastiam a
ruské ostrovy Zeme Františka Jozefa mu
tak učarovali, že o pol roka sa na ne vrátil,
aby si ich "vychutnal" aj v zimných
podmienkach. V roku 1991 nasledovala
výprava na Kamčatku a o ďalší rok viedol
expedíciu
do
Iránu,
Afganistanu,
Pakistanu, Indie, Nepálu, Sikkimu a
západného Bengálska.

A ešte jednu novinku máme v dejepisnej
učebni – dejepisnú knižnicu – môžu si z nej
požičiavať knižky aj žiaci, ktorých neučím
ja. Stačí si len vybrať a nahlásiť mi knihu,
ktorú si požičiavate, prípadne chcete
vrátiť.
Na záver snáď ešte jedna úloha – nedávno
sme mali sviatok 17. novembra. Viac vám
nenapíšem. Kto má záujem o jednotku,
môže priniesť projekt na tému tohto
sviatku. Vybádajte, čo si pripomíname v
tento deň (na papier A4, napísané rukou).
Práce budú vystavené pred dejepisnou
učebňou.
J.Babirátová

Beseda s polárnikom, cestovateľom a horolezcom Petrom
Valušiakom

Potom už prišli na rad oba póly. Severný
dosiahol najskôr v roku 1993 ako člen 1.
slovenskej expedície do týchto končín a
ešte aj o dva roky neskôr počas
tréningovej výpravy.V apríli nasledujúceho
roka potom v oblasti Polárneho Uralu a
Karského mora trénoval na zatiaľ svoje

Dňa 10. novembra 2015 sa žiaci 5.ročníka
zúčastnili besedy so skvelým slovenským
polárnikom, cestovateľom a horolezcom
Petrom Valušiakom.
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najvýznamnejšie podujatie - transarktickú
expedíciu. Osvedčenú zostavu z Antarktídy
doplnil ešte ďalší Rus Valera Kochanov a
štvorici sa podaril v dňoch 23. februára 20. júna 1998 výkon z kategórie snov: ako
prví ľudia v histórii prešli autonómne, peši
a na lyžiach naprieč Arktídou od brehov
Ruska cez Severný pól na pobrežie
Kanady! Film o tomto podujatí od režiséra
Pavla Barabáša 118 dní v zajatí ľadu získal
na festivaloch po celom svete spolu 18
cien, z toho 5 Grand Prix.

Slniečko a zapojilo sa do nej veľa
základných aj materských škôl zo
Slovenska. V podmanivom rytme bubnov
sme si pripomenuli, že nie všetky deti
prežívajú krásne a šťastné detstvo. Nie
všetci majú okolo seba láskavých ľudí,
ktorým leží na srdci ich dobro. Ale všetky
deti na to majú právo!

Tým, že sme sa zapojili do bubnovačky
sme jednoznačne vyjadrili, že ich v tom
nenecháme samých. Že vždy budú mať
niekoho na koho sa môžu obrátiť –
priateľov, spolužiakov, učiteľov... A preto
majte oči otvorené. Ak si všimnete, že
niekto z Vašich priateľov má problém,
nebojte sa opýtať čo ho trápi. Nebojte sa
ísť za učiteľom, školským psychológom, či
pani riaditeľkou. Vždy je lepšie urobiť
zbytočný poplach, ako príliš neskoro
ľutovať, že sme neurobili nič. A ak sa
náhodou predsa len niečoho obávate, vždy
môžete anonymne zavolať na krízové linky
pre deti. Unicef linka detskej istoty 116
111 je bezplatná linka, na ktorú môžete
volať 24 hodín, 7 dní v týždni. Je to linka
pre deti a mladých ľudí, ktorí potrebujú
radu alebo sú v krízovej situácii. Neváhajte
sa nich obrátiť, sú tu preto, aby Vám
pomohli.

S menom režiséra ho spája aj ďalší film:
OMO - cesta do praveku, kde bol členom
posádky, ktorá ako druhá na svete
absolvovala splav rieky OMO. V závere
minulého roka Peter Valušiak spolu s
Barabášom a Čechmi Zdeňkom Hrubým,
Vladimírom Nosekom a Rudolfom
Švaříčkom v Antarktíde ako prví prešli od
pobrežia pod najvyšší vrchol Mt. Vinson
(5140 m) - naň vystúpili Hrubý, Nosek a
deň po nich, 5. decembra., aj Valušiak.
Pokus pokračovať sólo spod Mt. Vinsonu
na Južný pól musel Valušiak ukončiť pre
nedostatok času. Z expedície vznikol film
Neznáma Antarktída. Portrét Petra
Valušiaka je zachytený vo filme Polárnik.

Bubnovačka!
19. novembra našu školu záchvátili rytmy
bubnov. Nezbláznili sme sa, ani sme
nepodľahli novému módnemu trendu.
Naša škola podporila Svetový deň boja
proti týraniu a zneužívaniu detí. Akciu
vyhlásila nezisková organizácia Centrum
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očká. Boli také nadšené, že si dali za cieľ
uštrikovať záložku či šál.
Na záver sme si pochutnali na
výborných čerstvých perníkoch, pofotili
sme si výtvory a s dôchodkyňami sme sa
rozlúčili tónmi flauty, ktoré nám zahrala

Príjemné popoludnie v Klube
seniorov na Cajle
Takmer každý z nás má alebo si
pamätá starých rodičov. Ako nás „babiny
a dedušovia“ rozmaznávali, vychovávali,
vypekávali nám. Aby sme nezabudli na
príjemné chvíle s nimi a poďakovali im za
obetavosť, bol vyhlásený Svetový deň
starých rodičov, ktorý pripadá na druhú
nedeľu v októbri.

Miška z 5.B. Prežili sme na Cajle veľmi

a „veľké ďakujem“ patrí
seniorkám, ktoré nás niečo nové naučili.
Nebola to však naša prvá návšteva.
V pondelok 1.12.2015 tu naši prváčikovia
vystupovali s vianočným programom
pesničiek a básničiek, ktorým potešili
dôchodcov na vianočnom posedení.
Dúfame, že naša spolupráca bude
pokračovať aj v budúcnosti, nakoľko je
dôležité zbližovať ľudí rôznych generácií.
príjemný

Naše žiačky sa rozhodli pripomenúť
si čas strávený so staršími ľuďmi tým, že
prežili popoludnie v Klube seniorov na
Cajle. V stredu 9.12.2015 sme navštívili
tento klub, kde nás čakalo malé
občerstvenie a čiperné dámy v najlepších
rokoch.
Dievčatá sa rozdelili na dve
skupinky. Jedny sa dali na pečenie
vianočných perníkov. Spolu s dlhoročnými
skúsenosťami jednej z našich hostiteliek
pripravili cesto a spoločnými silami
vykrajovali rôzne tvary. Samozrejme múka
bola všade na pracovnom stole, okolo
neho, na oblečení a aj na tvárach
rozchichotaných pekárok.
Tie najmladšie dievčatá nabrali
odvahu na ručné práce, a to háčkovanie
a štrikovanie. Nikdy predtým nedržali
háčik, ani ihlice, no boli veľmi šikovné
a trpezlivé. Po chvíli sa naučili základné

čas

Short poems of our 9-graders
inspired - enjoy reading them...
If I can dig a hole,
My head will be small,
My arm will be damaged.
Don´t be at panic!
If my eyes are sore,
I can´t dig more...
It must be big - I´m saying!
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If it´s not,

When I was looking at it

I´ll be crying...

I thought, oh no, I can’ t make it!

(Simon Kolenčík)

What should I do today?
Should start with head scratching?
Or do rope climbing?
Wash my head?
Or go outside and jump a rope?
My head is blue and
I don´t know...
(Matúš Vančo)

So I just stood there
And did nothing.
How do I get rid of that thing?
I didn’ t know
so I looked at my watch
it was too late
so I sat again on the couch.

When I was watching TV today,

(Veronika Blatnická)

I suddenly remembered –
It´s Saturday!

Hello my friend!

My grandparents are coming today

I call you again

They want to see a football match

Because I want

They wanted to see yesterday

To go around the world.

my grandma fell and got scratched.

The surprise is

I jumped up from the couch!

John should pay for this!?

Then I saw a cockroach -

(Klaus Vogel)

I was very scared
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I broke my nose

I will exchange my T-shirt with you

When riding a horse

Or for a new blue

I had to see the doctor

When I buy a new blue

But my car had a bad motor

I will give my old to you

I took the bus

When I give my old to you

With no money in my life

You will be happy, too.

(Milan Juhanyak)

I had to call my wife
My wife couldn´t trust me
So this story was really funny

I get bored again

(Dagmar Binderová)

I must play some game.

Now I start to play my favourite games
Let´s dance with my friends Charles and James.

This game is boring
I must start my skateboard riding.

When you are free
You should know how

And then I come home

To breathe

When my skateboard broke.

You must see

(Erik Šebora)

The difference
The difference between a girl or a boy
The difference between hot and cold
You must search the story
The story in a calendar
The book is a manual
Manual to how to breathe
Your life
I will tell you scary story

(Lea Reháková)

About a little boy named Harry.
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At midnight on Sunday

Or maybe I will visit a fridge

Harry goes outside and plays.

Or go to forest to meet a finch!

Comes to an apple tree
That is near the sea.

Maybe I will go to bed and sleep
Or maybe lie and count some sheep...

When he looks at the night sky

(Patrícia Hanúsková)

He sees a little cat nearby.
He climbs the tree

It´s winter, it´s very cold

And falls into the sea.

I have to wear my jacket

(Zuzana Matúšková)

To ride my bicycle
And go to the city
Maybe buy some drink or visit a friend
Despite I have a cold face
I may clean the snow
Without my jacket
´cause
I like winter

I don´t know what to do tonight...

(Adam Macháček)

Maybe I will take my bike and ride!

Or maybe I will go to bed
Or take a book and put it on my head!

Or maybe I will talk on phone
And start my very special roll!

Or maybe I will watch TV

I´m dreaming about fly

Or tidy like a busy bee!

I´m jumping to the sky
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I´m learning something new

Jano pozýva priateľa na silvestrovský
večierok a vysvetľuje: “Dostaneš sa k nám
autobusom číslo 26, vystúpiš na
predposlednej zastávke a ja bývam hneď
naproti, v dome číslo 8. Zazvoníš lakťom
pri bránke a ako sa ozve bzučiak, strčíš do
bránky kolenom a už si u mňa.”
“Prepánajána,” žasne Fero, “a prečo by
som mal zvoniť lakťom a kolenom kopať
do bránky?” “ Uf, ” zagúľa očami Patrik, “a
to by si sa človeče, nehanbil prísť na
silvestrovský večierok s prázdnymi
rukami? ”

I´m thinking about you

I want to meet you very soon
Go ooutside up to the Moon
We can dance with the stars
On the Milk Way drive the cars
I´m happy, do you know?
I´ll see you tomorrow!
This dream is very good

Manželia práve veselo vítajú príchod
nového roka, keď náhle manželka
zosmutnie. “Čo je?” pýta sa manžel. “Ale,”
hovorí manželka “práve som si uvedomila,
že mám všetky šaty z minulého roku.”

Today I have a lucky mood
I want to stop the time
The whole world is mine.

(Vanesa Matiašková)

Silvestrovsko
vtipy

–

Otec dal dvadsaťročnému synovi na
Silvestra 20 euráčov a povedal: “Tu máš a
o polnoci si pripi na moje zdravie!” “Ale
vlani si mi dal dvakrát toľko! ” “Lenže
tento rok sa cítim omnoho lepšie… ☺ ”

novoročné

18

