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Hurá, kupón! 
Túto vetu znova zopakuješ, keď ti nový kupón pomôže pri skúšaní. 

Nezabudni na pravidlá: 
  

 musíš ho použiť na začiatku hodiny, 

 neplatí pri avizovanej odpovedi, písomke, diktáte a pod. 

 

 

 

 

 

Kupón 
 
Pozor!!! 
 
Svoje nápady môžeš posielať aj na túto adresu:  

 

zaskolak17@gmail.com 
 

Záškolák je náš spoločný školský časopis, preto neváhaj a ak máš nápady, návrhy, ako ho 

vylepšiť, chceš napísať o zaujímavých aktivitách svojej triedy, radi ťa každú stredu 

privítajú žiaci žurnalistického krúžku (5.c, 14.-15.30 h).  

Časopis pre vás pripravili novinári zo žurnalistického krúžku – Nika A.,  

Nika E., Daniela, Rebeka, Martin, Ivanka, Dominika, Miška, Lukáš, Denis, Žofka, 

Nikolas, Janka, Marika, Matúš, Martina 

Školský časopis vydáva: Základná škola Okružná 17, Michalovce 

Jazyková úprava: Mgr. Z. Danková 

 

 

 

 



Imatrikulácia prvákov 

2011 
 

     V jeden slnečný jesenný deň sa v našom 
novučičkom átriu stretli všetci prváci, 
prvácke pani učiteľky a rodičia malých 
žiakov. Dôvodom bola slávnostná 
imatrikulácia prvákov.  
     Každý prváčik podal prvýkrát našej pani 
riaditeľke ruku a prevzal si listinu aj s 
medailónikom, ktorá znamenala, že je 
žiačikom našej školy. 
Samozrejme nesmelo chýbať ani dotknutie 
sa šašovho nosa pre šťastie.      
     Našim prvákom prajeme veľa šťastia a 
úspechov v našej škole!!!  

             
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                        Dominika je anjelom  
 
 

 Volám sa Miška a chcela by som sa s vami podeliť so 
životným príbehom môjho anjela strážneho. Niekedy je život 
krutý. Týka sa to osobne môjho života a života mojej sestry 
Dominiky.        
 Sme dvojčatá. Ja som na vozíčku a Dominika je zdravá. 
Narodila som sa s tuhším svalstvom ako ostatní. Ako štvorročná 
som absolvovala operáciu, lebo som stála na špičkách. Trochu sa 
to zlepšilo, ale ešte stále nedokážem chodiť. Spolu s rodičmi 
navštevujem lekárov v Košiciach. Štyrikrát som bola na 
dávkovanie botulotoxínu. Po čase sa rozhodlo, že bude potrebná 
operácia. Čakáme v napätí a dúfame, že sa to podarí. Možno sa 
pýtate: Prečo je Dominika anjelom? Ľahká odpoveď. Celý život 
mi pomáha. Chodí so mnou vonku, do školy, všade a vždy sa o 
mňa stará. Kamkoľvek ide, bráva ma so sebou. Raz jej rodičia 
kúpili korčule. Keď s nimi odchádzala von a videla smútok v 
mojich očiach, zobrala ma so sebou. Odvtedy sa korčuľuje a mňa 
tlačí na vozíčku pred sebou. Prispôsobila sa mi aj v krúžkoch. 
Namiesto tanečného sme spolu chodievali na rozhlasový. 
 Tak sa mi prispôsobuje celý život, len aby som sa netrápila. 
Každý deň mi veľakrát pomôže. Už to ani nerátam. A život je 
ešte len pred nami. Takýmto spôsobom by som jej chcela povedať 
svoje ĎAKUJEM. 
 

                                            Michaela Pfeifferová, 7. e 

 

 

 
Tento príbeh je nominovaný v slovenskej ankete DETSKÝ ČIN ROKA 2011. 

 

 

 

 

 

Janka a Marika 
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HHaalllloowweeeennsskkéé  tteekkvviiccee        
  

ŽŽiiaaccii  nnaaššeejj  šškkoollyy  ssaa  aajj  tteennttoo  rrookk,,  ssppoolluu  ss  rrooddiiččmmii,,  zzaappoojjiillii  ddoo  

ssúúťťaažžee  „„OO  nnaajjkkrraajjššiiuu  tteekkvviiccuu..““  MMoohhllii  ttaakk  nnaappllnnoo  pprreejjaavviiťť  ssvvoojjuu  

ffaannttáázziiuu  aa  uummeelleecckkéé  nnaaddaanniiee..  AA  ttoo  ssaa  aajj  ppooddaarriilloo!!  KKrráássnnee  ffaarreebbnnéé  

tteekkvviiccee  zzddoobbiillii  cchhooddbbuu  šškkoollyy..  

  

Vyhodnotenie súťaže o najkrajšiu tekvicu:  

 

I. stupeň:  

1. m. - Podolský Stanislav – 2. b  

2. m. - Schottek Bruno – 2. a                            

3. m. - Polievková Barbora - 3. a 

 
  

 

                   

 

II. stupeň:  

1. m. - trieda 9. c  

2. m. - trieda 5. d  

3. m.- Ferenčíková Rebeka -5.c 

 
 

 
                                                                                                      
                                                                                     Dominika 
                                                                                      Miška             
                                                                                      Nika     
                                                                                    Martina 
 

 

 

 

         Jeseň je bohatá na farby, tak neváhaj a vyfarbi si jesenný rámček. 
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OKtóber- Mesiac úcty k starším 
 
  Každoročne v októbri, keď príroda naberá krásu jesene, prejavujeme aj my 
svoju pozornosť a úctu tým skôr narodeným, ktorých vlasy sú postriebrené životnými 
múdrosťami. Ani naša škola nezabúda na tento jesenný sviatok a pri príležitosti  
Mesiaca úcty k starším usporiadala stretnutie s bývalými učiteľmi. Stretnutie 
zorganizovali pani učiteľky etickej a náboženskej výchovy. Učiteľom- seniorom 
odovzdali krásnu kyticu z tanca a spevu žiaci 1. a 2. stupňa.  
 Úctu si nemožno naplánovať na jeden mesiac v roku, a preto nezabúdajme, 
že aj my budeme potrebovať pomoc druhých takisto ako ju starší potrebujú dnes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Počas besedy sme urobili krátky rozhovor s troma učiteľmi, p. uč. Irenou 
Dzvoníkovou, p. uč. Annou Činčárovou a p. uč. Stanislavom Hudzikom. 

 

štyri otázky pre ... 
 

1. Pani učiteľka, pán učiteľ, koľko rokov ste učili a aké predmety? 

I. Dzvoníková: Učila som 40 rokov. Najprv som na 2. stupni učila matematiku aj 

prírodopis a neskôr som učila už len na  

1. stupni najmä hudobnú výchovu. 

A. Činčárová: Do dôchodku som odišla po 37 rokoch. Bola som prvá zástupkyňa 

tejto školy a mojím vyučovacím predmetom bola matematika. 

S. Hudzik: Učil som prírodopis a prevažne telesnú výchovu. Po 40. rokoch som sa 

rozhodol pre dôchodok. 
 

 

 

 

2. Spomenuli by ste si na nejakú vtipnú príhodu z Vašej pedagogickej 

praxe? 

I. Dzvoníková: Takto narýchlo nie, ale isto ich bolo veľmi veľa. Napr. minule 

na trhovisku ma stretli dvaja bývalí, už dospelí, žiaci.  

„Ty poznáš tú pani učiteľku?“ Bolo to príjemné stretnutie aj to, že sa ku mne 

priznali. 

A. Činčárová: Počas hospitácie na hodine matematiky v 1. ročníku p. 

učiteľka so žiakmi rozdeľovala ovocie a zeleninu  do množín. Keď ukázala 

citrón žiaci boli ticho, lebo nevedeli, do ktorej množiny patrí. Jeden žiak 

vykríkol: „Citrón patrí do teplých krajín!“ 

S. Hudzik: Keď som učil prírodopis tak ma žiaci prezývali kostlivec, lebo som 

na vyučovanie stále nosil kostru. 

 

3. Rozhodli by ste sa  pre učiteľské povolanie ešte raz? 

I. Dzvoníková: Určite áno. Od malička som chcela byť učiteľka. 

A.  Činčárová: Teraz je to veľmi náročné, ale ešte by som rada pracovala so 

žiakmi. 

S. Hudzik: Nemenil by som, určite áno. 

 

4. Stretávate sa so školskými povinnosťami aj dnes? 

I. Dzvoníková: Zo školských povinností mi ostal iba spev. 

A. Ćinčárová: Minulý rok som pripravovala žiaka na monitor z matematiky, 

ktorý úspešne zvládol. 

S. Hudzik: Po odchode do dôchodku som sa ešte venoval trénerskej činnosti. 

 

 

    

 

                      
                                                            
 
                 
               p. uč. S. Hudzik                  p. uč. A. Činčárová, I. Dzvoníková                                                                                                     

 
                                                                            
               
                                                                           Janka, Marika, Nika 
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Októbrové slnečné lúče nám nedovolili sedieť v školských laviciach a tak sme sa 
na týždeň so školskými povinnosťami rozlúčili. S pánom učiteľom Karoľom, pani 
vychovávateľkou a zdravotníčkou sme zbalili cestovné tašky a cieľ našej cesty bol 
Vikartovský Mlyn. Cestovali sme vlakom a na stanici v Poprade nás čakal pán 
Svitáň. Potom nasledovala prehliadka mesta Poprad, po ktorej sme sa išli ubytovať 
do penziónu Vikartovský Mlyn. Po ubytovaní sme sa zoznámili so zvieratkami. 
Penzión strážil pes Maxik, o chutné mliečko sa starali dve kozy a mačiatko všetko 
kontrolovalo. Počasie bolo nádherné, preto sme sa tešili na výlet „zubačkou“ na 
Štrbské pleso. Večer pred opekačkou sa naši chlapci zahrali na kaderníkov a tak 
mali dievčatá smiešne účesy. Pani vychovávateľka a zdrav. sestra Zuzka nám 
urobili lampášiky na večerný program, ktorý bol v lese. Obidve sa v lese ukryli a 
potom nás aj vystrašili. V noci sme svietili ako svetlušky. 
 Keď sme sa lúčili tak nás pes Maxik nechcel pustiť, obľúbil si nášho 
spolužiaka Nikolasa. Kolektív penziónu bol veľmi milý, a preto sme sa tam cítili 
výborne. 
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

        

                                                                    Júlia Knežová, Martina Feďová,     
                                                                                                      Alexandra Semjanová, Jana Novotná IV. C                                                                                             
 

 

    
 

 
                                         s  pánom učiteľom  

                                        Mgr. Miroslavom Karoľom 
 
 

1. Pán učiteľ, čím ste chceli byť v detstve a ktoré predmety ste mali 
rád?    
Chcel som byť učiteľom. Mal som rad prírodovedné predmety, zemepis 
a dejepis. 
 
2. Ste triednym učiteľom na 1. stupni. Tešia sa prváčikovia v prvý 
školský deň z toho,  že budú mať triedneho pána učiteľa a nie pani 
učiteľku? 
Neviem či sa tešia, určite je to pre nich zmena, na 1 .stupni je chlapov 
málo. Stále si hľadáme vzťah. Malo by byť viac chlapov na škole ako  
v rodine . 
 
3. V škole vediete futbalový krúžok. Priblížte našim žiakom prácu 
v tomto krúžku. Prečo ste sa rozhodli pre futbal? 

Viem si predstaviť aj iný krúžok, ale keďže sme futbalová 
škola vediem futbalový krúžok.  
                                                     
 
 

4. V rámci Vášho krúžku ste sa zúčastnili aj nejakej futbalovej súťaže? 
Boli futbalové súťaže. Nie toľko, koľko ich je v poslednom čase . 
 
5. Spomeniete si na nejaký vtipný zážitok  z čias, keď ste boli žiakom? 
Strašenie pri ceste z popoludňajšieho vyučovania.   
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6. Pán učiteľ, prezradíte nám, čomu sa venujete vo voľnom čase? 
Venujem sa hlavne rodine a s ňou v rámci voľného času chodievam  
do prírody. 
                                                Daniela, Rebeka, Žofka              
                                          
 

HASIČI ZO ŠESTKY      
 

                                 150 
 
 

7. septembra 2011 Územný výbor Dobrovoľnej PO s OR HaZZ 

v Michalovciach zorganizoval Deň mladých hasičov na Vinianskom jazere. 
Našu školu reprezentovalo 5-členné družstvo pod vedením p. uč. Aleny 
Sabolovej v zložení: 

 
Žiaci VI. A 
Vladimír Dobrovolský 
Dávid Bakaľár 

Denis Lešňanský 
Kristián Sklár 
Alex Lešňanský – IV. D 
 
Chlapci sa umiestnili na peknom 3. mieste a do školy priniesli diplom a pohár. 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

                                                                                      

 

 
                                                                                          Ivanka, Žofka 

 

 

 

 

CEZPOĽNÝ BEH                             

 

Okresné kolo                                               

Družstvo chlapcov:  1.m. Matúš Chocholáček IX. B 

                                       Marián Mindžák IX. B 

                                       Miroslav Fogoš IX. A 

 
Družstvo dievčat: 2.m. Silvia Skočná IX. B   

                                    Denisa Lešková IX. B 

                                    Stanka Ščerbáková IX. B 

 
Jednotlivci:  1.m. Matúš Chocholáček IX. B (chlapci) 

              2.m. Silvia Skočná IX. B (dievčatá) 

 

Krajské kolo 

Družstvo chlapcov: 1.m. Matúš Chocholáček IX. B 

                                        Marián Mindžák IX. B 

                                        Jozef Vajs VIII. B 

 

Jednotlivci:  1.m. Jozef Vajs VIII. B 

              2.m. Matúš Chocholáček IX. B 

 

 

MESTSKÁ LIGA – MALÝ FUTBAL 

1.m. žiaci 3. - 4. ročníka 

1.m. žiaci 5. - 6. ročníka                             
 

                                 

 

 

 

                                                                          Rebeka a Denis          
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      Ahoj! Volám sa Nina a len nedávno som oslávila svoje 10. narodeniny. Rada 
tancujem, čítam knihy i časopisy, pozerám televízor a tiež počúvam hudbu. 
Jednoducho žijem si bezstarostný život desaťročného dievčatka, ktoré má všetko - 
dobrých rodičov, kamarátov a kamarátky a tiež dobré pani učiteľky.  
     Som síce ešte malá, ale pomaly začínam chápať, aký je svet okolo mňa, že je 
krásny, ale býva aj veľmi krutý. Donedávna som si myslela, že tak ako je to 
v rozprávkach alebo u nás doma, tak  je to aj všade na svete. Zisťujem však, že to tak 
nie je. 
     Bola som smutná, keď zomrela mladá, veľmi talentovaná speváčka Amy 
Winehouse. Sklamalo ma aj správanie herca Dušana Cinkotu, ktorý často rozprával 
za postavičky z mojich obľúbených rozprávok či seriálov. A prečo? Lebo okrem 
svojho talentu sa začali kamarátiť aj s drogami. Nemysleli na to, že drogami si zničia 
svoj život, a tiež život svojich blízkych. Najsmutnejšie je však to, že svojím správaním 
ovplyvňujú veľa svojich obdivovateľov, ktorí si myslia, že tak je to správne a úspešní 
môžu byť len vďaka drogám. Najhoršie je to, že mnohí z nich sú ešte len tínedžeri. 
Neviem, prečo je to tak, ale vďaka mojim rodičom a pani učiteľke viem, že to nie je 
správne. 
 
 
14. 9. 1983 
       _ 
 
23. 7. 2011 
 
                                           
 
     Ja našťastie v svojom okolí nepoznám nikoho, kto drogám podľahol, ale 
z televízie či časopisov sa o tom dozvedám často. Väčšinou sú to mladí ľudia. Zapália 
si cigaretu, pijú alkohol a myslia si, že sú frajeri. Ani nevedia, ako im to ničí zdravie 
a tiež, že si pestujú závislosť, dokonca že môžu zomrieť. Veď si len predstavte telo 
alkoholika či pľúca fajčiara. Určite vyzerajú strašne. A to nehovorím o tých, ktorí si 
drogy pichajú. 
 
 

 

 

 

 
     Mám len desať rokov, ale už teraz som veľký odporca takého života a nepáči 
sa mi, keď vidím napríklad pätnásťročného tínedžera s cigaretou. Preto vravím, 
neberte si príklad z tých, ktorí sa správajú zle sami k sebe. Radšej obdivujte tých, 
ktorí veľa dokázali aj bez drog. Zoberte si príklad trebárs z Rytmusa. Je síce 
drsný povahou a vyjadrovaní, ale drogy neberie. Prečo? Pretože vie tvoriť aj bez 
drogového povzbudzovania. Ešte viac však obdivujem Adelu Banášovú, pretože 
je úspešná vďaka svojmu talentu a nie drogám. Páči sa mi tiež Vilo Rozboril, 
lebo vo svojej relácii Modré z neba chce pomôcť aj ľuďom, ktorí drogami 
zničili nielen seba, ale aj svojich blízkych. Tam som videla, koľko detí trpí pre 
závislosť svojich rodičov alebo koľko rodičov sa trápi, pretože ich deti začali 
drogovať. 
     Vďaka týmto ľuďom, vďaka svojim rodičom a učiteľom už teraz viem, že 
droga nie je kamarát, ale veľký nepriateľ. 

 
                                                                           Nina Pajtašová, IV. A 

 
                           

                           
                       Priateľ je ako dobré  
                           zdravie; nedokážeš ho doceniť,  
                                                      kým ho nestratíš.  
 
                      Mark Twain 
                  „Daj každému dňu príležitosť,  
                       aby sa mohol stať tým najkrajším dňom  
                                                           v tvojom živote.“ 
 
             D. Chopra  
           „Každý má v živote nejaké poslanie...  
                    jedinečný dar alebo nadanie,  
                            ktorým má obohatiť ostatných.“        
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               Hádanky 
 

 

    

 

   Keď sa ráno slnko smeje,          Dve poschodia, tri poschodia, 

   ružové má líčka.                        môžu byť aj štyri. 

   Na obed si červeň pridá           Mamka mixér vyťahuje, 

   Do jedálneho lístka.                  . . . . sa už víri. 

   Večer šaty na spánok, 

    ukladá si zas,                            Čo je to? 

    biela nôcka pod perinu,                                     (akúm) 

       volá ho už spať.  

      Čo je to ?                                             S. Dudášová, 6. d 

                       (morts) 

   A.Pillárová, 6.d          

                                                    

 

 

     Letí, dudre, píska                      Do pece ma zamykajú,                      

     a dverami trieska.                     Z lesa ma vždy vyháňajú. 

                                                      Kto ma chytí, trpieť musí, 

                    (roteiv)                      kým ma voda nazadusí. 

                                                                

                                                                            (ňeho) 

                            Sedí pani v okne, 

                            suknička jej mokne, 

                            príde pán kapitán, 

                            hlavičku jej zotne.      

                                                 (atsupak) 

 

                                                                               

 

                                                                                        Denis a Lukáš 

                Keď nás kopne múza . . .   

 
Hostina v lese                              

 
Ide zajko maličký, 
hrá na malé husličky. 
 
A líštička na basu, 
majú  v Tescu  klobásu.    
 
Klobásu a slaninu, 
urobia si hostinu. 
 
Pozvú si aj vlka 
bude, že to žúrka! 
 
             R. Dzurjovčínová, 6.a 

 
 
      Jeseň                                                     Po prázdninách  
                        
Zas je tu jeseň,                                                 Každý deň je horúco,                                
lístie opadáva.                                              mám z toho vidiny ...          
Vietor pofukuje,                                           Isto ma zachránia 
lístie rozfukuje.                                            len kopce zmrzliny. 
 
Deti sa v jeseni radujú,                               Dva plné kornútiky, 
a šarkanov púšťajú.                                     v okienku dali mi ... 
Šarkany si svetom poletujú,                        Lížem ich o stošesť ... 
a na deti požmurkujú.                                 Práši sa za nimi.                                               
 

                 N. Eckerová, 7. e                                            R. Pirč, 5. c 
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                           Nájdi  5  rozdielov   
 
 
           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                 
                                                                                                 
 
 
 

 

 

 

 

 
Tento obrázok si môžeš vyfarbiť. 

 

ABECEDA GRAFFITOV 
 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedeli ste, že . . .    
 

Samček koníka morského privádza na svet mláďatá, nie samička. 
 
Oko pštrosa je väčšie ako jeho mozog. 
 
V roku 1995 sa potopila japonská loď, z dôvodu že na ňu z výšky  
30 000 stôp padla žijúca krava, ktorá omylom vypadla  
z ruského nákladného lietadla. 
 
V Číne spotrebujú ročne 45 miliárd drevených paličiek  
na jedenie. Musia kvôli tomu vyrúbať 25 miliónov stromov. 
 
Vo Švajčiarsku je trestné, keď hlasno zavriete dvere od auta. 
 
Leňochod chodí rýchlosťou 3 cm za minútu. Ak sa ponáhľa. 
 
Vedeli ste, že nie je dokázané či bol Neil Armstrong na Mesiaci? Na 
záberoch vlajka viala, čo nie je možné, lebo na Mesiaci nie je vietor. 
 
Leonardo da Vinci vedel súčasne jednou rukou kresliť a druhou 
písať. 
 
Priemerná ceruzka je schopná nakresliť čiaru dlhú 50 km. 
 
                      Mucha žije iba 14 dní.  
 
                                                                             
                                                          
                                                                    Nika, Ivanka    
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                 OSEMSMEROVKA  –  riešenie má 17 písmen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Aqua, Časopis, Dôchodca, Flek, Ihličie, Jeseň, Matematika, Med,  

          Myš, Osemsmerovka, Palička, Pes, Písmo, Plus, Pomoc, Rubrika, Rus,  

          Smola, Smrť, Sranda, Školák, Tajnička, Viera, Vinea, Vozík, Zranenie 

 
 

            OKTÓBER -     ☺☺☺☺☺    ☺☺☺☺      ☺        ☺☺☺☺☺☺☺ 

 

 

              
                                                                                     

Ferko sa pýta pani učiteľky: 

- Pani učiteľka dám vám hádanku:  

   Je to veľké, chlpaté, ma to 8 nôh a 6 očí čo je to? 

- Neviem Ferko, tak čo to je. 

- To neviem ani ja, ale sedí vám to na hlave. 

 

Andrejka sa predčasne vráti domov zo školy:  

„ Mama, mám jednu dobrú a jednu zlú správu.                         

Dobrá správa: škola vyhorela!   

Zlá správa: vysvedčenia sa podarilo zachrániť!“ 

 

 

 

                                Malý Jožko hovorí pani učiteľke: 

                                „ Pani učiteľka, nechcem Vás strašiť,   

                                 ale môj otec povedal, že ak domov donesiem   

                                 ešte jednu pätorku, niekto dostane  

                                 poriadny výprask...“ 

 

Hrajú sa dva slimáčiky na železnici a príde za nimi mamička:   

„Deti poďte, zajtra pôjde vlak!" 

 

Justin Bieber skončil v nemocnici potom,                                                          

čo ho Chuck Norris štuchol na facebooku.              

 

Deti sa boja strašidla pod posteľou,                                                              

strašidlo sa bojí Chucka Norrisa. 

 

                                                                   

                                                                             Denis, Lukáš 
 

ŠACH - MAT 

 
 
Šachový krúžok má 25 členov, ktorí sa stretávajú každý štvrtok od 13:45 

do 15:00 hod. Naším trénerom je p. R. Ondo. Tohto roku máme aj nových 
členov, ktorí sa učia pravidlám šachu. Na týchto stretnutiach sa 

zdokonaľujeme v taktike a stratégii šachu. Každoročne organizujeme 

turnaje, ako je napr. Vianočný turnaj v rámci  školy. Minulý rok sme 

organizovali turnaj O pohár primátora mesta Michalovce. Získali sme 

veľmi dobré umiestnenie. Celkovo sa turnaja zúčastnilo 5 škôl a 43 žiakov. 
Naša škola získala: 

1. miesto v kategórií dievčat - A. Zatvarnická (V.D)  

2. miesto v kategórií chlapcov - T. Ondo (V.D)  

3. miesto                                  S. Peťura (V.D) 
 

                                                                          

 
                                                                                               Matúš, Nikolas 
 

 

Z R A N E N I E A Q U A 

M E U Š S A V O Z Í K I 

T M Y S R A N D A V A Č 

A M A E C D Ô CH O D C A 

J Ú I T R U B R I K A S 

N V I N E A E C H A P O 

I T J P O M O C L M A P 

Č P E S S Y A O I E L I 

K L S M K S M T Č D I S 

A U E P Í S M O I S Č T 

A S Ň F L E K R E K K R 

O Š K O L Á K Š Ť Í A M 

18 

1 

19 Janka a Marika 

http://vtipy.4ever.sk/najnovsie/vtipy-o-skole/vtip-1040/
http://vtipy.4ever.sk/najnovsie/vtipy-o-skole/vtip-1040/
http://vtipy.4ever.sk/najnovsie/vtipy-o-skole/vtip-1040/
http://vtipy.4ever.sk/najnovsie/vtipy-o-skole/vtip-1040/
http://vtipy.4ever.sk/najnovsie/vtipy-o-deckach/vtip-2528/
http://vtipy.4ever.sk/najnovsie/vtipy-o-deckach/vtip-2528/
http://vtipy.4ever.sk/najnovsie/vtipy-o-deckach/vtip-2528/
http://vtipy.4ever.sk/najnovsie/vtipy-o-deckach/vtip-2528/
http://vtipy.4ever.sk/najnovsie/vtipy-o-deckach/vtip-2528/
http://vtipy.4ever.sk/najnovsie/vtipy-o-zvieratkach/vtip-1575/
http://vtipy.4ever.sk/najnovsie/vtipy-o-zvieratkach/vtip-1575/
http://vtipy.4ever.sk/najnovsie/vtipy-o-chuckovi-norrisovi/vtip-2485/
http://vtipy.4ever.sk/najnovsie/vtipy-o-chuckovi-norrisovi/vtip-2485/

