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Úvodník 

Milí priatelia ! 

5.september 2016 sa zapísal do histórie našej malebnej obce. Otvorili sa brány školy pre 

žiakov 2.stupňa. Nadšenie z novej školičky sa strieda s nechuťou do učenia. Nové 

priestory školy a jej vybavenie dodávajú pocit pohody a istoty. Noví učitelia si zvykajú 

na nových žiakov a noví žiaci medzi nimi hľadajú svoje spriaznené duše.  

Aby toho nebolo málo, prinášame tiež niečo nové. Pre nás, pre Vás, o nás, o Vás, pre 

každého.  Školský časopis. Pýtate sa, prečo Elixír? Pravdupovediac, dlho sme si s názvom 

lámali hlavy. Nakoniec sme sa rozhodli takouto formou namiešať pre Vás nápoj so 

zázračnými účinkami. Ingrediencie ako články o školských a mimoškolských akciách, 

rôzne zaujímavosti na získanie vedomostí, ale aj pre zábavu a potešenie, Vaše výtvarné 

a literárne práce, sem-tam nejaké pikošky obohatené vlastnými fotografiami vo Vás 

zanechajú zázračné účinky. Starší omladnú, smutní sa rozveselia, nešťastní potešia. 

Veríme, že takýto magický mok vo Vás zanechá len pozitívne pocity.  

Samozrejme, prispievateľmi môže byť každý z vás. Akýkoľvek nápad, akékoľvek 

vylepšenie alebo nebodaj kritiku radi prijmeme a budeme usilovne pracovať k Vašej 

spokojnosti. A kto sme MY? Členovia redaktorského krúžku. Šikovní, tvoriví žiaci našej 

školy, majúci veľa nápadov, otázok a ktorým nechýba elán a majú chuť Vám ukázať, čo 

všetko vedia. 

Šéfredaktor: Daniela Podstrelená 

Redakčná rada: Jakub Triebeľ, Margeťáková Martina, Páterková Bibiána, Lukáš Bugaj, 

Sára Babečková, Gašpierik Jozef, Triebelová Ivana, BabečkováSalome. 

Všetkých nás má na starosti p.uč. Mgr. Večerková Janka, ktorá trpezlivo radí, usmerňuje 

naše nápady a našu tvorbu a dúfame, že pri nás trpezlivosť nestratí.  

Prajeme Vám príjemné 

listovanie a čítanie. Nám si 

prajeme, aby ste sa na 

každé nové číslo tešili. Vaša 

radosť z nás je našou 

radosťou.  

  

 Daniela Podstrelená 

 



História školy 

1956- vykopané základy, postavené múry  

12. decembra 1958 Ján Gajdošík, riaditeľ školy, prevzal kľúče od novej školy. V novej 
škole boli zahrané dve divadielka a premietnuté tri filmy.  
Vtom čase školu navštevovalo približne 80 žiakov. 

1978-  sa celoplošne rušili malotriedne školy a aj naša škola bola zrušená a žiaci 
navštevovali základnú školu v Breze. V budove školy bola zriadená jedna celodenná 
trieda materskej školy s počtom 35 detí. 

1900-1991 - pre nízky počet žiakov ( 49 žiakov ), v školskom roku 2000/2001 boli 
vytvorené tri triedy, v jednej sa vyučovali spojené dva ročníky   ( 1. trieda – 10 
žiakov a 3. trieda – 10 žiakov 

2006-  Obecný úrad v Beňadove rozhodnutím obecného zastupiteľstva spojil 
prevádzku základnej školy a materskej školy a v roku 2006 bola škola zaradená do 
siete škôl ako Základná škola s materskou školou Beňadovo 68  

2007-    01.01.2007 sa naša škola stala školou s právnou subjektivitou.  

5. september 2016 

– slávnostné otvorenie školského roka sprevádzalo prestrihnutie pásky novej 
prístavby, ktorá je určená pre žiakov 2. stupňa. Prítomným žiakom, učiteľom 
a rodičom sa prihovoril p. starosta Jaroslav Pepucha, pre ktorého bola táto 
udalosť splneným snom. P. riaditeľka PaedDr. Mária Kureková popriala 
novej škole veľa žiakov, veľa rokov a príjemnú atmosféru pri učení 
a vyučovaní v nových priestoroch. Vdp. Andrej Barnáš zaželal veľa božieho 
požehnania. 



Pohľad do duší pani učiteliek 

 
Veľa ľudí si myslí o všetkých učiteľoch, od materskej škôlky, cez strednú, po vysokú 

školu, to isté. Oni môžu za všetko, oni sú tí najhorší. Nie je to ale pravda. Učiteľ je vlastne 

človek ako každý. Má svoje city, nálady, problémy, ako každý z milióna žiakov. Aký by mal 

byť dokonalý učiteľ ? žiaci si ako ideálneho učiteľa predstavujú takého, ktorý by nedával 

domáce úlohy, neskúšal by a ani by nedával písomky. Aby nekričal, odpúšťal, aby nič 

nevidel a nepočul. Vžite sa do ich koží. Nie je vôbec ľahké postaviť sa pred bandu 

pubertiakov a upútať ich pozornosť, hlavne predmetmi, ktoré ich vôbec nezaujímajú. I 

napriek všetkému, čo žiaci vyvádzajú , ich majú radi.  

Preto klobúk dole pred ich prácou. Hoci všetci im závidia prázdniny, ale koľko majú 

práce v škole, berú si ju aj domov, chodia na školenia, venujú sa žiakom po vyučovaní, stále 

sa vzdelávajú a bojujú s nami.. to si mnohí nevšímajú.  

Apropo... ani ten najideálnejší, najskvelejší a najvzdelanejší učiteľ nedokáže žiaka 

niečo naučiť, ak o to on nemá záujem a neprejavuje vôbec žiadnu snahu. 

 

Nová škola má nových učiteľov. My sme našim položili niekoľko otázok . Nech sa páči, tu sú 

ich odpovede. 

1. Byť učiteľkou bolo Vašou vysnívanou profesiou, alebo ste mali vysnívanú inú prácu?  

2. Čo je na vašej práci najťažšie? 

3. A čo vás vie potešiť? 

4. Čo by ste našej škole popriali? 

 

Mgr. Mária Triebeľová: 

1. Od mojich čias na základnej škole som sa raz chcela stať učiteľkou v materskej škole. Časom 

sa moje priority zmenili a rozhodla som sa pre profesiu učiteľky na druhom stupni, prípadne na 

strednej škole.   

2. Najťažšie na práci učiteľa je asi zaujať žiaka. Nadchnúť ho pre daný predmet, a až potom ho 

to naučiť.  

3. Najviac ma teší spätná väzba od žiakov. Som rada, ak je moja snaha odmenená aktivitou 

a pozornosťou žiakov na vyučovacej hodine. 

4. Našej škole by som v prvom rade popriala dlhú „životnosť“. Nech škola ale aj my pani učiteľky 

môžeme byť hrdé na našich žiakov. Aby nás žiaci reprezentovali na svojej ďalšej „ceste 

životom“ ako slušní a inteligentní ľudia.  

 

Mgr. Janka Večerková: 

1. Ako deti sme sa hrávali na školu v garáži a mňa to bavilo iba vtedy, ak som ja bola učiteľka. 

Takže moje smerovanie bolo jasné už vtedy. Počas strednej školy ma lákalo štúdium cudzích 

jazykov a s nimi spojené povolanie letušky. Nakoniec som učiteľka cudzích jazykov. 

2. Najťažšie je byť tým najlepším učiteľom pre všetkých žiakov. Byť spravodlivým a objektívnym      

pre všetkých. Najťažšie je ale nerozmýšľať doma nad prácou. 

3. Keď stretnem žiakov po rokoch a oni sa pozdravia, prihovoria. Keď spomínajú,  že táto učka 

bola fajn. 

4. Veľa rokov, veľa žiakov, pohodovú atmosféru, veľa získaných vedomostí, veľa školských 

a mimoškolských akcií. Aby sa dostala do povedomia okolia ako úspešná škola a neustále na 

sebe niečo zlepšovala. 



Jeseň očami žiakov 
 

Keď  svieti  slnko, 

puči nám zrnko. 

Keď však  padá  dážď, 

hľadajme  si plášť.  

 

 

                                                   Zo  stromu  padli  listy. 

Dvor  už  nie je čistý. 

Stromy  sú  plné  farieb, 

To je veľa  malieb. 

 

Je  tu  veľká  zima, 
vypína  sa  klíma. 
Dokonca  prišiel  dážď, 
skryme  sa pod  plášť. 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jánošíkove Diery 

 

Žiaci z turistického krúžku sa spolu so žiakmi z Mútneho zúčastnili túry do 

Jánošíkových Dier, ktorá sa konala 8.10.2016. Celkový počet žiakov z Beňadova 

bol 18 a z Mútneho 22. Túra nebola náročná ani dlhá, ale za to veľmi krásna.  

Žiaci si z tejto túry odniesli kopu zážitkov ako napr. lezenie po náročných 

a šmykľavých rebríkoch, lezenie po vysokých skalách, krásne fotky, a hlavne 

kopec srandy.  

Na konci túry sme sa najedli a občerstvili v Jánošíkovej kolibe. Najsmutnejší 

zážitok z túry bol ten ,že sme žiadneho Jánošíka nevideli . 

 

 

                Piľsko 

O týždeň neskôr sme sa vybrali na 

Piľsko. Dospelí nám neverili, že zdoláme 

1 557 m n. m. Cesta na vrchol bola 

náročná, priznávame. Borili sme sa aj 

snehom a vzhľadom na nevhodnú obuv 

niektorých z nás to bolo ťažké. Na 

druhej strane sa im zasa najlepšie šmýkalo.  

Chladnú cestu sme si spríjemňovali spevom a smiechom. Hore nás čakal slnečný 

výhľad na krásnu prírodnú scenériu. Za našu snahu a výkon sme boli odmenení 

chutným gulášom a čajom. Turistický výstup nám budú pripomínať magnetky, 

mapa a pamätné listy od organizátorov výstupu.



Deň jazykov 

Z iniciatívy Rady Európy, Štrasburg, sa Európsky deň jazykov oslavuje každoročne 
26. septembra už od roku 2001. Jeho cieľom je podnietiť 800 miliónov Európanov zo 
47 členských štátov Rady Európy, aby sa bez ohľadu na vek, v školách aj mimo nich, 
učili viac jazykov. 

Aj naša škola si v tento deň pripomenula dôležitosť 
cudzích jazykov v našom živote. Na hodinách anglického 
jazyka žiaci prezentovali ľubovoľný cudzí jazyk. Angličtina 
mala svoje zastúpenie v podobe  členov The Beatles aj so 
spievaním Let It Be, zaznela aj Twinkle, twinkle... Mágia 
Harryho Pottera v originále bola v podaní deviatakov 
jednoducho skvelá. Španielčinu sme si priblížili flamencom, 
francúzštinu elegantnými siedmačkami. Rusky sa spievalo, 
tancovalo a prišlo aj osvieženie v podobe ruskej zmrzliny. 
Mňaaam pizza aj s návodom na upečenie v taliančine si nás 
získala všetkých.  

 

 Účelové cvičenie  

V škole sa neučíme iba klasické predmety. 

Škola nás pripravuje pre život. V živote je 

potrebné riešiť mnohé situácie. Účelovým 

cvičením sa získavajú vedomosti 

a zručnosti potrebné práve k životným 

situáciám.  

Dňa 29. septembra naši žiaci dostali 

dôležité informácie z civilnej ochrany, zo 

zdravotníckej prípravy, z protidrogovej prevencie, z pobytu v prírode a z dopravnej 

výchovy. Tieto uplatnili nasledujúci deň. Vyskúšali si ošetrenie raneného, taktiež rôzne 

športové aktivity. Pracovníci Hasičského a záchranného zboru z Námestova ich 

oboznámili so svojou prácou. Naši deviataci predviedli zásah pri požiari.   

 

 

 

 



Mesiac úcty k starším 

Staroba sa nás týka. Je prirodzenou súčasťou nášho života. Október je mesiacom úcty k 

starším a pripomína nám, aby sme si uctili seniorov a dali im najavo svoju náklonnosť. 

Mesiac úcty V decembri v roku 1990 bol mesiac október vyhlásený Valným zhromaždením 

Organizácie spojených národov za Mesiac úcty k starším a 1. október za Medzinárodný deň 

starších. 

Podľa aktuálnych štatistík žije dnes na celom svete viac ako 600 miliónov seniorov. Na 

Slovensku je to vyše 900-tisíc obyvateľov vo veku 60 a viac rokov. Medzi nich patria aj tí 

naši- seniori Beňadova. 

Naša škola pripravila pre nich program v kultúrnom dome, ktorý bol naozaj bohatý. Žiaci 

im venovali ľudové piesne so sprievodom harmoniky, tance v krásnych krojoch, scénky, 

básničky. Nechýbala ani moderná hudba a tanec a módna prehliadka bola úsmevnou bodkou 

na záver. Programom sprevádzali moderátori Marián Páterek a Klára Triebeľová, ktorí sa 

starým rodičom poďakovali za nás všetkých.  

 

Na 1 deň 80-tka 
Ako každé ráno s nudným výrazom som vstala do školy. 

Oblečiem sa a potom šup do kúpeľne sa trocha upraviť, dnes musím byť pekná, lebo sa ideme fotiť, tak sa aj  

teším. 

No ale keď som sa pozrela do zrkadla a bolo po radosti!!! Nemohla som uveriť vlastným očiam- vypadala som 

ako 80- ročná. Najprv som si myslela, že predo mnou stojí moja babka, ale - bola som to ja!!!  

Takto som predsa do školy nemohla ísť, zavrela som sa do izby a čakala, čo sa bude diať. 

Bol to najhorší deň môjho života- v predstave, že mám celý život za sebou. Po prvý raz mi naozaj chýbala  škola. 

Rozmýšľala som, ako sa to mohlo stať?  A čo je s mojimi spolužiakmi? A kde je moja mama? 

Vybrala som sa predsa len von. Čakalo ma tu niekoľko prekvapení. Každému som zavadzala, žiadna 

ohľaduplnosť. Prihovorilo sa mi zopár starčekov, ale netuším, odkiaľ ma poznajú a kto to bol. Rýchlo som sa 

unavila a vybrala sa naspäť domov. Privítalo ma nejaké dievčatko a pomohlo mi ľahnúť si. Ževraj: „ Babka....“ 

Zobudila som sa a volala to dievčatko, nech mi donesie zrkadlo. Dievčatka nikde. Opatrne som sa pozrela do 

zrkadla a padol mi kameň zo srdca od radosti, že je všetko ako má byť.  

Ale na druhej strane som bola rada, že som zažila taký super deň. Viem, že starým ľuďom treba pomáhať a byť 

k nim úctivý. A viem, ako budem vypadať o 80 rokov. 

Martinka Margeťáková



Medzinárodný deň školských knižníc 

Bol vyhlásený Dr. Blanche Woollsovou, prezidentkou IASL (International Asociacion of 

School Librarienship) v r. 1999.  

Pripomína sa každý štvrtý októbrový pondelok. 

Tohtoročnou témou je „Čítame spolu“. Žiaci absolvovali čítanie ľubovoľných kníh 

spoločne od 9.hod. do 9:30 hod. Každý prečítal časť a knihu posunul ďalšiemu 

spolužiakovi. Úsmevné bolo aj čítanie na jeden dych. Tak sme oslávili školské knižnice, 

ich význam a prínos pri vzdelávaní. Hlavnú myšlienku-  podporiť vzťah žiakov ku knihám, 

školskej knižnici, čítaniu a poznávaniu a získanie si väčšieho počtu milovníkov literatúry- 

sa nám spoločne podarilo naplniť. (dúfame ) 

   

      Olympiáda zo slovenského 

jazyka a literatúry 

      21. 10. 2016 sa na našej škole uskutočnilo       

školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka 

a literatúry. Zúčastnilo sa ho 9 žiačok súťažiacich 

v kategórií C. Olympiáda pozostávala 

z písomnej a ústnej časti. Prvá, 

písomná časť, sa začala vypracovaním testu, ktorý preveril 

vedomosti účastníkov, ale hlavne bol zameraný na 

porozumenie textu a jeho analýzu. Písomná časť 

pokračovala tvorbou vlastného textu na určenú tému, ktorú 

žiaci spracovali v konkrétnej žánrovej forme. 

Pre súťažiace bola najťažšia posledná časť, ústna, prednesenie prejavu spamäti.   

Všetci zúčastnení preukázali veľmi dobré vedomosti zo slovenského jazyka a literatúry, 

rečnícke schopnosti, ale aj vysokú mieru tvorivosti. Najlepšie výsledky dosiahli títo 

súťažiaci: 

1. miesto: Andrea Iglarčíková 

2. miesto: Martina Triebelová 

3. miesto: Marcela Turoňová 

 



Jablko, onblko, tyblko 

Pôvod 

Za pravlasť jablka, ktoré sa ráta do ovocného druhu jadrovín, sa považuje juhozápad 

Číny. Jabloň je najstaršou kultúrnou rastlinou. Pravdepodobne krížením divo 

rastúcich druhov vznikli prvé jedlé jablka. 

Kde stretnete jablko?  

 v rajskej záhrade Adama a Evy 

 pri objavení gravitácie 

Isaacom Newtonom  

 pri otrávení Snehulienky 

 New York- Veľké jablko 

 Steve Jobs- Apple  

Zaujímavosti o jablku 

-Najväčšie jablko- vážilo 1kg a 20 dkg (toľko váži spolu 10 normálnych jabĺk) 

-Najmenšie jablko- vypestoval japonský záhradník. Plody tohto jablka sú veľké asi ako 

čučoriedka. 

-Najdlhšia jablková šupka – vytvorila ju jedna Angličanka, trvalo jej to 12 hodín. Šupka 

merala 55m.  

Deň jablka 

Naša škola si význam tohto najrozšírenejšieho ovocia pripomenula pesničkou „Červené 

jabĺčko“ v ľudovom prevedení žiakov 6. triedy. Súťažilo sa o najrýchlejšie zjedené 

jablko bez pomoci rúk a nechýbalo občerstvenie v podobe jablčných výrobkov, ktoré 

doniesli žiaci do školy.   

 

 

 



Šarkany 
 
Keď vyslovíte meno šarkan, hneď sa vám vybaví 

kosoštvorec s vysmiatou tvárou a pestrofarebným 

chvostom. Vznikli kedysi dávno v Číne a v Japonsku boli 

tak obľúbené, že ich v polovici 18-teho storočia museli 

zakázať nakoľko ľudia nechceli pracovať, len sa zabávali 

púšťaním šarkanov. 

Na ich výrobu používali húževnaté, avšak ľahké 

materiály. Rám a výstuže boli vyrobené zo štiepaného 

bambusu, potiahnuté boli zvyčajne hodvábom. Ich tvar, 

veľkosti a konštrukčné detaily sa rokmi menili. Šarkany 

však vždy zohrávali dôležitú úlohu. Armáde pomáhali pri 

signalizácii, meraní bezpečných vzdialeností a 

prieskume, vedcom podávali predĺženú ruku pri skúmaní 

atmosféry. Dnes je ich úlohou zabávať. Nielen deti, ale aj nadšencov, ktorí podľahli 

tomuto koníčku. 

 

Šarkanie svetové rekordy 

 Najmenší šarkan, ktorý skutočne lietal, mal dĺžku 5 mm. 

 Najdlhší šarkan na svete mal 1034 metrov. 

 Najväčší šarkan mal plochu 55 x 22 metrov. 

 Najrýchlejší šarkan dosiahol rýchlosť 193 km/h. 

 Najvyššie lietajúci šarkan dosiahol 3801 metrov. 

 Najvytrvalejší šarkan lietal 180 hodín 

Šarkany na našej škole 

Žiaci našej školy súťažili o najkrajšieho nelietajúceho šarkana. Súťažili malí, ale 

aj veľkí. Nápadov bolo veľa a šarkany zdobia chodby a triedy. 

 1. miesto: 6.A                          

 2. miesto: 7.A     

 3. miesto: 8.A 

 

 



 

S jeseňou sa rozlúčili žiaci 1. stupňa veselou šarkaniádou. Pestrofarebné divadlo 

spojilo deti s prírodou. Nadšenie z poletujúcich šarkanov nemalo u detí konca.  

 

  

 

 

 

 

 

Vyfarbi si šarkany: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ako byť cool 

Ahoj. Zdraví ťa nekonečný seriál ako byť COOL. V tomto seriáli ti budeme ukazovať najväčšie 

"hviezdy" internetu na tento mesiac. Taktiež ti budeme ukazovať nových youtuberov na ktorých 

sa oplatí kuknúť.  

Medzi najväčších youtuberov patrí po anglicky hovoriaci You Tuber PewDiePie. Do dnešného 

dňa má neuveriteľných 48 000 odoberateľov. Wooooow! 

                          
Ďalší pre slovákov známejší youtuber sa volá GoGo Man TV. Dodnes má viac ako 1,5 mil. 

odoberateľov. 

A ešte pre tých, ktorí nevedia čo je to YouTube. YouTube je americká firma, ktorá bola založená 

14.2. 2005 troma vývojármi Chadom Heurleyom, Stevom Chenom, Jawed Karim v meste San 

Bruno California. Dali dokopy hlavy a skúsili vyvinúť koncept stránky, na ktorú by si človek 

mohol bez problémov nahrať akékoľvek video a zdieľať ho po celom svete.  Chad ako výtvarník 

dostal za úlohu navrhnúť dizajn a užívateľské rozhranie stránky a zvyšným dvom ostalo vyriešiť 

technickú stránku projektu. Bola predaná Googlu za 1,75 mld. amerických dolárov. Jej dnešnou 

šéfkou je Suzane Wojcicki.  

Vedeli ste o tom, že dnes mega – úspešný spevák menom Justin Bieber bol objavený vďaka ich 

webovej stránke ?   

 

Pennyboardománia 

Penny boardy sa vyrábajú v Austrálsky-založenej spoločnosti ktorá bola založená v roku 2010. 

Penny board má vysoko kvalitný plast a cruiser kolesami. Penny boardy  sú zložené z viacerých 

častí, ktoré sa vyrábajú samostatne.  

Výhody                     Nevýhody  

1.Rýchla doprava dolu kopcom. 

2.Je malý- zmestí sa do 

batoha. 

3.Niektoré unesú až 120 km. 

4.Sú dostupné  

v každom športovom obchode. 

5.Keďže je doska z 

polyplyrénu,  

tak rýchlo nepukne. 

 

 

1. Je dosť drahý  

     2. Netreba žiadne palivo. 

3. Do kopca sa musíme sami                    

posúvať nohou. 

     4. Veľmi rýchlo sa dá oškrieť.  

5. Na slnku ti farba môže     

vyblednúť 

 



Jazykolámanie 

 Juro neruj Jura! Juro neruj Jura! Juro neruj Jura! 

 Všetky húsky sa poprekoprcovali po priekope. 

 Šašo vešia osušku. Šašo vešia osušku. Šašo vešia osušku. 

 Priemerný Premiér prišiel na priemernú premiéru priemerného 

filmu o priemernom priemysle. 

 Keď nenaolejujeme linoleum, tak naolejujeme lampu. Keď 

nenaolejujeme lampu, tak naolejujeme linoleum. 

 Rozprostovlasatela sa dcéra kráľa Nabuchodonozora, alebo  

nerozprostovlasatela sa dcéra kráľa Nabuchodonozora? 

 

Hlavolamy 

Len to vyrieš: 

 Rozdiel vekov medzi Mášou a Dášou je 4 roky. Máši je práve 

toľko rokov, koľko bude Dáši, až bude Máši trikrát toľko, ako 

bolo Dáši, keď bolo Máši dvakrát toľko, koľko bolo Dáši, keď 

Máši bolo pólkrát toľko, koľko je Dáši teraz. Koľko rokov majú 

Dáša a Máša? 

 

 K očíslovaniu stránok jednej rodinnej kroniky potrebujeme 3 

389 číslic. Koľko strán má rodinná kronika? 

 

 Sú 3 hodiny ráno a nečakane stoja za dverami tvoji 

rodičia, chcú s Tebou raňajkovať. Ty máš lekvár, 

med, víno, chlieb a syr. Čo otvoríš ako prvé??? 

 

 Položte štyri lyže na zem tak, aby zvierali 8 pravých uhlov a 

pritom sa nekrížili.



Viete, že....  

 

...na Mount Evereste nie je možné uvariť vajíčko na tvrdo. 

 

...u  nás sa pred II. svetovou vojnou jazdilo vľavo. 

 

...žiaci základných škôl v Nórsku nedostávajú známky. 

 

...názov populárnej čokolády Milka je vlastne skratka? Tvorcovia názvu vtipne spojili dve nemecké 

slová - Milk (mlieko) a Kakao (kakao) – tak vzniklo slovo Milka. 

 

...golfová loptička má 360 bodiek. 

 

...v roku 1995 sa potopila japonská loď, z dôvodu že na ňu z výšky 30 000stôp padla žijúca krava, 

ktorá omylom vypadla z ruského nákladného lietadla. 

 

...na svete je 23 % škôd na kopírkach spôsobených tým, že ľudia na nich sedia a snažia sa 

okopírovať vlastné zadky. 

 

...zapaľovač bol vynájdený predtým, ako boli vynájdené zápalky. 

 

...oko pštrosa je väčšie ako jeho mozog. 
 

..a skoro v závere  perličky 

neperličkové... 

 Kto rozlúštil hieroglyfy? – Šalamún;  

 Ako sa nazýva posledné predstavenie? – 

fajront; 

 Čo je to encyklopédia? – hrubá kniha; 

 Prečo prichádzajú Slovania so soľou 

a chlebom? – lebo sú hladní; 

 Kto uzákonil spisovnú slovenčinu? – Šalamún; 

 Čo znamená, že W. Shakespeare bol dramatik? – že rád preháňal; 

 Čo je to epigram? – jeden kilogram;  

 Koniareň je bytovka pre kone; 

 Čo je pigment? – zelené farbivo; 

 Ktoré slovo je spisovné – pokoj či kľud? Kľud, lebo pokoj je po česky 

„chyža“. 



 

 

Doelixírovania, 

priatelia ! 

                
 

 


