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PRÍHOVOR

Milí študenti a kolegovia !

Po neskutočne horúcom lete sa v 
septembri otvorili brány našej školy, 
aby privítali prvákov z odborov 
Učiteľstvo a vychovávateľstvo pre MŠ , 
Logistika a Sociálno-výchovný pracov-
ník, ale nielen ich, ale všetkých skal-
ných  „fanúšikov“  klubu Čabelkovcov.  
Prváci sa stali členmi nášho klubu v 
novembri pri imatrikulačnej slávnosti, 
ktorú pre nich pripravili skoro už 
„mazáci“ z 3.A.

Na ďalších stranách Vám prinesieme 
zhrnutie toho najdôležitejšieho, čo sa 
udialo od septembra 2015 do februára 
2016. Pripomenieme si udalosti, ktoré 
si zaslúžia Vašu pozornosť. Mnohí z Vás 
sa zúčastnili zahraničného pobytu v 
Českej republike v rámci projektu Eras-
mus+, rôznych kultúrnych, športových 
akcií, ako aj súťaží a exkurzií, či už do 
Bratislavy alebo do Viedne.

Najstarší z Vás, štvrtáci - budúci matu-
ranti, majú za sebou jednu z najkraj-
ších slávností mladosti a to stužkovú 
slávnosť, na ktorú budú spomínať 
určite do konca svojho života.
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Tá malá zelená stužka, symbol nádeje a 
budúcnosti, im určite prinesie šťastie 
nielen na maturitách, ale pevne veríme 
, že aj v budúcom živote.

V druhom polroku nás čakajú nové 
akcie, pripravuje sa zahraničná stáž pre 
študentov do Londýna a Berlína a 
naďalej sa bude pokračovať v projekte 
Erasmus+, ktorý dá šancu aj iným 
študentom dostať sa do zahraničia na 
odbornú stáž.

Takže si zaželajme všetci do nového 
roku 2016 všetko len to najlepšie, veľa 
zdravia, šťastia, lásky, pokoja, pohody, 
veľa úspechov v pracovnom , či osob-
nom živote......a na konci školského 
roka 2015/2016 v júni uvidíme ako sa 
splnili naše očakávania.

Dúfame, že pri čítaní nového čísla 
Čabelkopisu  zažijete veľa zábavy a 
príjemných chvíľ.

Mgr. Monika Magulová
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Vďaka tomuto projektu som sa pozrela do zahraničia, 
konkrétne do Českej republiky, do mesta Havířova. 
Veľmi sa mi tam páčilo, odišla som zo stereotypu a 
zažila som niečo nové. Vyskúšala som si poznatky a 
zručnosti, ktoré som získala počas štúdia na škole. 
Zariadenia, ktoré som navštevovala sa mi veľmi páčili, 
aj prostredie, aj pracovníci, či seniori, s ktorými sme 
mali veľmi dobrý vzťah. Keby som mohla, išla by som 
znova, nielen kvôli peniazom, ktoré sme dostali.  Je 
mi ľúto, že sme tam boli len dva týždne, keby sa to 
dalo išla by som tam aj na mesiac. A hlavne – v Česku 
sa dá ľahko dohovoriť. Odporúčam zapojiť sa do 
tohto projektu. Je to úžasná skúsenosť.
Alena Čárská, 4.A SOP

„Prepojenie teórie s praxou“, táto veta je charakteris-
tická pre Erazmus+. Terapie a metódy, ktoré sme 
videli v zariadeniach na Slovensku. Na Erazme+ sa 
nám páčili aj výlety, ktoré sme absolvovali vo voľnom 
čase. Erazmus+ odporúčam aj študentom, ktorí sa 
nezúčastnili zahraničnej praxi.
Karolína Antálková, 4.A SOP

Na Erazme bolo výborne, najlepšie prežité dni počas 
celého štúdia. Zabavili sme sa, spoznali nové pros-
tredie, chodili sme na výlety a naučili sme sa veľa 
nových vecí  o senioroch. Táto stáž nás veľmi obohati-
la, navždy budeme na ňu spomínať len v tom 
dobrom.
Simona Hrubá, 4.A SOP

V októbri som sa zúčastnila zahraničnej stáže v 
českom Havířove v rámci projektu Erazmus+. Prax-
ovala som v zariadení pre seniorov v strediskách 
Helios a Luna. Neskutočne sa mi tam páčilo, najmä v 
stredisku Luna. Spoznala som nové metódy práce. 
Spočiatku som mala strach, nevedela som si pred-
staviť prácu so seniormi, obávala som sa miernej 
rečovej bariéry....Avšak po prvom dni sa všetky moje 
obavy rozptýlili a na moje prekvapenie, všetko 
prebiehalo lepšie, než sme si predstavovali. Získali 
sme nové skúsenosti, nových priateľov a známych...-
najlepšie boli každodenné výlety do Ostravy, kina, 
divadla.... Všetkým študentom vrelo odporúčam, 
skutočne sa to oplatí. A navyše je to veľké plus pri 
prijímačkách na VŠ.
 Klára Madunická, 4.A SOP

Stáž Erazmus+ som si skutočne užila. Nielenže som 
zažila veľa zábavy, ale práca mi veľmi dala. Naučila 
som sa mnoho zaujímavých činností. Vo voľnom 
čase sme mali rôzne výlety, ktoré boli zaujímavé a 
nikdy sme sa nenudili. Vnímam to ako perfektnú 
skúsenosť do života. Určite to odporúčam, človek sa 
veľa naučí a zároveň sa dobre zabaví. Bola to skvelá 
stáž.
Dominika Hladíková, 4.A SOP

Z Erazmu+ som si domov priniesol veľa pekných 
zážitkov. Určite to bola pozitívna skúsenosť. Naučil 
som sa tam veľa nových vecí, ktoré sa mi hodia k 
môjmu študijnému odboru a aj do života. Keby som 
mal možnosť, určite by som to znovu rád absolvo-
val.
Timotej Čižmár, 2.A EKO

Na zahraničnej stáži bolo perfektne, naučil som sa 
veľa nových vecí. Dozvedel som sa ako sa vyrába 
kniha a koľkými výrobnými procesmi kniha 
prechádza,  až kým sa neobjaví v kníhkupectvách. 
Svojím spolužiakom zahraničnú stáž len doporuču-
jem.
Lukáš Malík, 2.B OPT

Páčilo sa mi tam veľmi. Naučil som sa niečo nové, 
spoznal som celý výrobný postup vzniku kníh. Videl 
som rôzne historické budovy a pamiatky mesta . Na 
ďalší rok keby bola možnosť, šiel by som opäť.
Michal Duchoslav, 2.B OPT

Na stáži cez projekt Erazmus+ sa mi páčilo, ubyto-
vanie a aj v podniku Finidr to bolo niečo úžasné. Bol 
tam skvelý kolektív, všetci si pomáhali. Boli sme 
milo prekvapení s ich prístupom voči nám. Atmos-
féra vo �rme bola na 1, práca  tak isto. Veľa som sa 
toho naučil, čo mi určite bude prínosom či už v 
osobnom alebo v profesijnom živote. Zažili sme 
veľa zábavy. Projekt Erazmus+ by som určite 
odporučil aj ostatným študentom, a keby sa mi 
naskytla znovu príležitosť zúčastniť sa takejto stáže, 
bez váhania by som to prijal.
 Marek Junek, 2.B OPT

Bol som rád, že som mohol vidieť polygra�u v 
zahraničí. Mal som tú možnosť pracovať pri mod-
erných strojoch. Videl som polygra�u bližšie. Keby 
sa projekt opakoval, tak by som sa tam znovu rád 
zapojil. Prax v zahraničí odporúčam aj mojím 
spolužiakom.
Jakub Bača, 2.B OPT

POSTREHY ŠTUDENTOV O PROJEKTE ERASMUS+
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“ERASMUSÁCI”

Na tejto škole sa mi celkom páči. Učitelia sú milí, 
kolektív je fajn, privítala by som viacej výle-
tov...niekedy je tu veľká zima...
Vendula Čapkovičová, 1.A SOP

Celkom v pohode...až na pár výnimiek. Páči sa mi 
predmet ADK a NJ, čo ma veľmi nebaví  je 
TSV...máme dobrý kolektív.
Magdaléna Nejedlíková, 1.A SOP

Na škole sa mi páči, ale, privítala by som viacej 
výletov a poznávacích zájazdov. V triedach je 
niekedy zima, aj keď sa oblečieme.
Martina Obuchová, 1.A SOP

V škole sa mi veľmi páči, predmety, ktoré ma 
bavia sú ADK a BIO.......
Sabína Palkovičová, 1.A SOP

NAŠA ŠKOLA OČAMI PRVÁKOV
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Dňa 16. novembra sa na našej škole konali imatrikulácie prvákov. Študenti i profesori v napätí očakávali, 
akú úlohu im naši študenti tretieho ročníka prichystali. Úlohy boli naozaj rozmanité. Od jógy, cez spev a 
tanec až po fyzické úlohy pre (ne)športovcov. Žiaci sa svojich disciplín zhostili naplno, pretože porota 
bola prísna a trest bola ozajstná "delikatesa". Úlohy sa všetkým páčili, téma Hippies (deti kvetov) bola 
dodržaná a naša veľká školská čabelkovská rodina získala nových členov. 

IMATRIKULÁCIE PRVÁKOV

7.



4. december 2015 - Hotel Tatran Skalica

STUŽKOVÁ SLÁVNOSŤ
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Vianočná besiedka
Dňa 22.12.2015 sa na našej škole uskutočnila vianočná besiedka. Každý ročník si 
osobitne pripravil kultúrny program, ktorým sme si spríjemnili tento predvianočný 
čas. Zároveň sme ocenili najúspešnejších študentov našej školy za rok 2015 a 
„erasmákom“ sme odovzdali certi�káty zo zahraničnej stáže. Na záver sme si zaželali 
krásne sviatky a dostali prekvapenie – riaditeľské voľno. Celý deň sa niesol v duchu 
Vianoc, lásky a pokoja.

Vianočný volejbalový turnaj
Dňa 21.12.2015 sa uskutočnil tradičný vianočný turnaj vo volejbale tried čabelkov-
cov a družstva profesorov. Suverénnym víťazom bez prehry sa stalo družstvo profe-
sorov, kedy vo �nále zdolali víťaza druhej skupiny "tlačiarov" z 2.B. V boji o tretie 
miesto miesto vyhrali "učiteľky" z 2.A, keď zdolali 3.A tesne 2:1 na sety. Na 5 mieste 
skončila 1.A, keď tiež 2:1 na sety zdolali "ekonómov" z 2.A. O 7. miesto sa stretli 
dievčatá 2.A, ktoré tesne 2:1 na sety zdolali učiteľky z 1.B.
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Stáž Erazmus+ som si skutočne užila. Nielenže som 
zažila veľa zábavy, ale práca mi veľmi dala. Naučila 
som sa mnoho zaujímavých činností. Vo voľnom 
čase sme mali rôzne výlety, ktoré boli zaujímavé a 
nikdy sme sa nenudili. Vnímam to ako perfektnú 
skúsenosť do života. Určite to odporúčam, človek sa 
veľa naučí a zároveň sa dobre zabaví. Bola to skvelá 
stáž.
Dominika Hladíková, 4.A SOP

Z Erazmu+ som si domov priniesol veľa pekných 
zážitkov. Určite to bola pozitívna skúsenosť. Naučil 
som sa tam veľa nových vecí, ktoré sa mi hodia k 
môjmu študijnému odboru a aj do života. Keby som 
mal možnosť, určite by som to znovu rád absolvo-
val.
Timotej Čižmár, 2.A EKO

Na zahraničnej stáži bolo perfektne, naučil som sa 
veľa nových vecí. Dozvedel som sa ako sa vyrába 
kniha a koľkými výrobnými procesmi kniha 
prechádza,  až kým sa neobjaví v kníhkupectvách. 
Svojím spolužiakom zahraničnú stáž len doporuču-
jem.
Lukáš Malík, 2.B OPT

Páčilo sa mi tam veľmi. Naučil som sa niečo nové, 
spoznal som celý výrobný postup vzniku kníh. Videl 
som rôzne historické budovy a pamiatky mesta . Na 
ďalší rok keby bola možnosť, šiel by som opäť.
Michal Duchoslav, 2.B OPT

Na stáži cez projekt Erazmus+ sa mi páčilo, ubyto-
vanie a aj v podniku Finidr to bolo niečo úžasné. Bol 
tam skvelý kolektív, všetci si pomáhali. Boli sme 
milo prekvapení s ich prístupom voči nám. Atmos-
féra vo �rme bola na 1, práca  tak isto. Veľa som sa 
toho naučil, čo mi určite bude prínosom či už v 
osobnom alebo v profesijnom živote. Zažili sme 
veľa zábavy. Projekt Erazmus+ by som určite 
odporučil aj ostatným študentom, a keby sa mi 
naskytla znovu príležitosť zúčastniť sa takejto stáže, 
bez váhania by som to prijal.
 Marek Junek, 2.B OPT

Bol som rád, že som mohol vidieť polygra�u v 
zahraničí. Mal som tú možnosť pracovať pri mod-
erných strojoch. Videl som polygra�u bližšie. Keby 
sa projekt opakoval, tak by som sa tam znovu rád 
zapojil. Prax v zahraničí odporúčam aj mojím 
spolužiakom.
Jakub Bača, 2.B OPT

Fašiangy sú prechodným obdobím medzi zimou a 
jarou, ktoré začína po Troch kráľoch a končí v utorok 
pred Popolcovou stredou.
Podľa prameňov z obdobia Veľkej Moravy sa u nás v 
9. storočí používal termín mjasopust (koniec jedenia 
mäsa pred pôstom). V Česku sa toto slovo zachovalo 
ako masopust, na Slovensku sme však neskôr 
prebrali nemecký názov fašiangy (fašangy), zo slova 
vast-schane, čo znamená asi ako posledné čapo-
vanie.
 
Mládenci - fašiangovníci poobliekaní do masiek sa v 
poslednú fašiangovú nedeľu vydávali na obchôdzku 
z domu do domu. Za odmenu dostávali slaninu, 
klobásu, vajíčka, koláče a samozrejme aj vypiť.
K typickému pečivu “na ponúkanie” patrili smažené 
šišky, pampúšiky a fánky. Vyvrcholenie fašiangových 
sviatkov bolo vo fašiangový utorok, posledná 
muzika spojená s pochovávaním basy. Pri tomto 
symbolickom pohrebe miestni občania v prestrojení 
za farára, organistu a kostolníka uskutočnili obrad, 
pri ktorom bolo veľa plaču, smiechu a zábavy všet-
kých prítomných. 

Fašiangové masky
Pred negatívnymi silami ochrániť a zabezpečiť 
úrodný rok a plodnosť hospodárskych zvierat mali i 
masky, ktorých výzor sa poväčšine dedil z generácie 
na generáciu. Najtypickejšou maskou bol Turoň, 
predstavujúci silu zeme, symbol zdravia, vitality, 
plodnosti. Fašiangy boli podľa zvykov a obyčajov 
najbujarejšie obdobie z celého roka, poslnovratové 
oslavy. Ľudia očakávali, že sa skončí zima a príde jar. 
Ľudia sa obliekali do masiek, ktoré mali okrem 
zábavy aj ochranný význam a mali chrániť pred zlom. 
Masky majú hlboký psychologický význam. Tým, že 
nám berú tvár, identitu, oslobodzujú nás od kon-
vencií. Sme anonymní, a tým pádom nie sme 
zodpovední za nič, čo spravíme. Z toho žije i súčasná 
internetová chatová, ľahkovážna komunikácia, na 
ktorú naletia hlavne naivní ľudia. Ak vás teda už 
trápia zimné tmavé večery, oblečte si masku a dajte 
zbohom depresii. Veď za dverami je jar. 
Fašiangové masky boli najmä zvieracie a vyzerali 
hrôzostrašne. Dnes sa poväčšine aj muži prezliekajú 
za ženy a naopak.

Fašiangové obchôdzky sprievodu dedinou mali 
rituálny priebeh. Ich významom bolo dobrorečenie, 
dobrožičenie pre navštívený dom. Želalo sa, aby sa 
darilo po zdravotnej aj hospodárskej stránke. V prvej 
polovici 20. storočia k maskám pribudol aj vojak so 
šabľou a práve na túto šabľu napichovali gazdiné 
potravinové podarúnky pre masky. 

Fašiangy a my
Jedlo: v domoch sa pieklo mäso, slaninka, varila 
huspenina, vyprážali šišky a fánky. Bolo zvykom sa 
riadne najesť pred obdobím pôstu. Typické boli aj 
obchôdzky v maskách, kde mládež získavala jedlo, z 
čoho sa potom niečo spoločné urobilo, zväčša 
richtárka.
V mestách: sa zase v čase fašiangov okrem 
tanečných zábav a plesov konali rôzne sprievody 
remeselníckych cechov, súťažné hry, prijímanie 
učňov za tovarišov a pod. Teda skôr sa tu konali 
zábavy, ktorých hlavnými organizátormi boli tovariši. 
Podľa svojej profesie stvárali rôzne žartíky a súťaže. 
Fašiangy a rituály: taktiež označovali obdobie, 
ktoré ukončovalo priadky a za ktorým nasledovalo 
tkanie. V tomto období sa uskutočňovala aj väčšina 
svadieb, prebiehali tu rôzne iniciačné obrady.
V mestách to malo trochu inú líniu, vznikli maškarné 
bály alebo len bály a plesy. Tak je to aj v súčasnosti, 
počas Fašiangov máme plesovú sezónu. 
Predjarie a mŕtvi: v čase Fašiangov sa stretávame i s 
pojmom dii parentes, tzv. dni rodičov. Ich súčasťou 
bolo kladenie jedál na hroby a obrady, pri ktorých sa 
nosili masky, znázorňujúce predkov.

Koniec Fašiangov a následný pôst
Posledné tri dni boli najveselšie a zábavy vyvrcholili 
v utorok poslednou muzikou pred Popolcovou 
stredou. Fašiang končil pochovávaním basy. Akt 
pochovania basy symbolizoval, že hudobné nástroje 
zmĺknu, zábava sa končí, nastáva obdobie pôstu a 
ľudia sa majú ponoriť viac do seba. Pre všetkých 
kresťanov je 40-dňový pôst obdobím stíšenia, 
pokánia, v ktorom sa snažia o prehĺbenie viery v 
Boha a lásky k blížnym. 

Pesnička
Fašiangy, Turíce, Veľká noc ide, 
kto nemá kožúška zima mu bude. 
Ja nemám, ja nemám, len sa tak trasiem, 
dajte mi slaninky, nech sa vypasiem. 
Fašiangy, Turíce, fašiangové časy, 
jedni pijú, druhí jedia za stolom klobásy. 
Tuto nám nedali, tuto nám dajú, 
tu koňa zabili, slaniny majú...
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GALÉRIA ÚSPEŠNÝCH

KLÁRA
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Sviatok sv. Valentína je jedným z najobľúbenejších 
dní v roku. Hoci má aj svojich kritikov, ktorí tvrdia, že 
ide len o americký, komerčný sviatok, ktorého 
úlohou je zvýšiť tržby obchodníkov, stále viac ľudí 
prepadá valentínskemu ošiaľu, počas ktorého sú 
schopní minúť aj tisíce eur. Otázne je, či je práve 
takéto vnímanie Valentína správne, či si máme lásku 
prejavovať práve takýmto spôsobom a len počas 
jedného dňa v roku.

Pravdou však je, že svoj deň majú aj ženy, matky, 
otcovia, deti, zosnulí a pod., tak prečo by svoj deň 
nemali mať aj všetci zamilovaní? Veď nejde o to, že sa 
ľúbime len v tento deň, ale skôr o to, že práve 14. 
februára, v deň sv. Valentína chceme našu lásku ešte 
viac zdôrazniť a pripomenúť si ju možno aj malým 
darčekom, kvetom či pozvaním na večeru pri sviečk-
ach.

Ako vlastne vznikol a kam až siahajú jeho 
korene?
Podľa historických prameňov sv. Valentín žil v 
starovekom Ríme v časoch vlády duševne chorého 
cisára Claudia II. Ten vydal nariadenie, ktoré zaka-
zovalo manželstvá. Zvrátené, však? Claudius bol totiž 
presvedčený, že ženatí muži sú zlými vojakmi, 
pretože nie sú ochotní kvôli bojom opustiť svoje 
rodiny. Valentín, biskup z Interammy, však prial láske. 
Napriek zákazu pozýval k sebe mladých milencov a 
tajne ich sobášil.  

Čo čert nechcel, cisár sa o tajných sobášoch dozve-
del a snažil sa biskupa presvedčiť, aby uveril v 
rímskych bohov. Valentín však odmietol zriecť sa 
kresťanskej viery, hoci vedel, že ho čaká poprava. 

Jeho obdivovatelia, najmä mladé zamilované páry 
mu oknom do cely hádzali kvety a obdivné listy. 
Valentín sa za múrmi žalára údajne zaľúbil do Astérie, 
slepej dcéry väzenského dozorcu. Svojou pevnou 
vierou a samozrejme aj láskou jej zázračne vrátil zrak 
a na rozlúčku napísal odkaz: „Od Tvojho Valentína.“ 
No a tento odkaz sa stal akousi prvou symbolickou 
Valentínkou, aké poznáme aj dnes, v moderných 
časoch.

A ako dopadol chudák Valentín?
Jeho osud bol tragický. V predvečer 14. februára roku 
270 ho zbičovali, ukameňovali a nakoniec sťali. Išlo o 
predvečer pohanského sviatku očisty a plodnosti. Na 
počesť biskupa Valentína a jeho hrdinských činov v 
roku 496 pápež Gelasius vyhlásil 14. február za svia-
tok sv. Valentína. Iná legenda zas hovorí, že 14. 
február je so zaľúbencami prepojený až od roku 
1415, keď známy vojvoda Karol Orleánsky skončil v 
britskom zajatí. Ani to mu však nezabránilo vyznať 
svojej manželke lásku prostredníctvom niekoľkých 
veršov, ktoré jej poslal do Francúzska. V 19. storočí sa 
tento pekný zvyk rozšíril do šíreho sveta. Nuž a takto 
nejako sa tento deň stal dňom všetkých zamilo-
vaných a sv. Valentín zasa ich patrónom.

Svätý VALENTÍN

CITÁTY O LÁSKE

• Zamilovať sa a neprísť o rozum - to je umenie pre bohov.
 (Archias)
• Láske rozumie dokonalo len žena. Muž je vždy začiatočník.
 (Charles Dickens)
• Kúzlo prvej lásky je v tom, že neveríme, že niekedy skončí.
 (Benjamin Disraeli)
• Choroba je nákazlivá, kiežby bola i láska. (William Shakespeare)
• Keď človek miluje, dopúšťa sa mnohých hlúpostí.
 (Terézia z Lisieux) 
• Človek má byť stále zaľúbený, preto by sa nemal ženiť.
 (Oscar Wilde)
• Bez lásky je človek iba mŕtvolou na dovolenke.
 (Erich Maria Remarque)
• Je potrebné trochu sa podobať, aby sme si rozumeli, ale trochu 
 sa líšiť, aby sme sa milovali.
 (Jean Jacques Rousseau)
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DIVADELNÉ PREDSTAVENIE
O ČERVENEJ ČIAPOČKE
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TROCHU SMIECHU NEUŠKODÍ :-D

Medička na skúške z anatómie:
Profesor ukazuje na kostru a pýta sa študentky:
"Povedzte mi kolegyňa, aké pohlavné orgány boli v 
tejto panve?"-"Mužské?", odpovedá váhavo študent-
ka. -"Správne, ale len občas."

Drahý otče, Berlín je nádherné mesto, ľudia sú tu 
priateľskí a veľmi sa mi tu páči, ale trochu sa hanbím 
dochádzať do školy na svojom Ferrari 599GTB s 
karosériou pokrytou 24 karátovým zlatom, keď 
všetci moji učitelia a spolužiaci dochádzajú vlakom.
Tvoj syn Nassir.
Otcova odpoveď:
Milovaný synu, práve som poukázal na tvoj účet 20 
miliónov USD.
Buď taký dobrý a prestaň robiť našej rodine hanbu - 
choď a kúp si vlak aj ty!
Tvoj otec.

Učiteľka:
Deti, zachránili ste už niekomu život?
Ferko: - Ja áno!
Učiteľka: - Och. A čo také si urobil?
Ferko: - Vymenil som mame antikoncepčné tabletky 
za TIC-TAC.

Peťko beží po školskej chodbe a len-len že nezrazil 
riaditeľa. Ten ho chytil za plece a vraví: - Teraz sa 
vrátiš, prejdeš pekne pokojne okolo mňa a pozdravíš 
ma tak ako sa tvoj ocko zdraví so svojimi známymi. 
Peťko sa vrátil niekoľko krokov, dal si ruky do vrecák 
a podišiel k riaditeľovi. Bachol ho po chrbte tak, že 
mu okuliare spadli a na celé hrdlo kričí: - Nazdar, 
čuráku! Sto rokov som tvoju plechavú hlavu nevidel! 
Ešte si nezdochol, ty kurevník jeden?

Na hodine zemepisu je 20 blondínok a učiteľ. Učiteľ 
vyzve jednu z nich:
- Nikol, ukážte mi na mape Ameriku.
Nikol ide k mape a ukáže Ameriku. Učiteľ hovorí:
- Výborne! Ďalšia otázka, kto objavil Ameriku?
19 blondínok zborovo odvetí:- Nikol!

Učiteľka povedala žiakovi, aby si sadol do prvej 
lavice. A žiak jej odpovedá:
- To nie, nechcem vás vidieť v HD.

Recept na fantastické fašiangové šišky
Ingrediencie
30 g maslo,30 g práškový cukor,3 ks vaječný žĺtok,3 dl mlieko,30 g 
droždie,500 g múka polohrubá,1 KL citrónová šťava,2 PL rumu podľa 
chuti, soľ, práškový a vanilkový cukor na posypanie, džem, tuk na 
smaženie.

Postup
1. Maslo vymiešame s cukrom a žĺtkami, pridáme vykysnutý kvások 
z trochy mlieka, cukru, múky a droždia, primiešame  zvyšok  mlieka a 
múku, citrónovú šťavu, rum a vypracujeme vláčne cesto.

2. Necháme ho kysnúť asi 30 minút. Vykysnuté rozvaľkáme na doske 
na hrúbku 2 cm, vykrajujeme kolieska, ktoré smažíme v horúcom 
tuku. Pred podávaním posypeme práškovým cukrom a vanilkovým 
cukrom. Podávame rôzny džem.
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