
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Číslo: 2. Šk. rok: 2012/2013                                                                         SMAJLO, Školský časopis ZŠ Blatné 

ČASOPIS ŠKOLÁKOV 

PRE ŠKOLÁKOV 

http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=_g4hXHxp8CVSHM&tbnid=W_Jy_lg2kN3g5M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.ptakoviny-eshop.cz/pansky-kostym-rimsky-vojak-s-chranici-x14958&ei=nJhIUcraA4vBtAbDl4HQBg&bvm=bv.43828540,d.Yms&psig=AFQjCNGjnko63mUJUcURZhwGZvCHinlZfQ&ust=1363798541483626
http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=yHPfhlatJWplMM&tbnid=W2WwD4FfC9Ng5M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.covergalaxy.com/PS2/Need+For+Speed+Most+Wanted/Cover/&ei=ee9JUZiAH8bEtQb59oD4AQ&bvm=bv.44011176,d.Yms&psig=AFQjCNHS0Ry9T5FGvYX1nGpeFUA4bCwRhw&ust=1363886321306471


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSAH/ 2/2013 

Obálka 

Obsah 

Editorial – slovo šéfredaktora 

Začíname – technické novinky 

Mix – hádanky, vtipy, komixi, vedomostný test 

Upíry – upíry dnes, čo sa deje v noci v škole 

Recenzia – Need for speed 

Auto- Milionárska garáž 

Film – Twilight 

Anketa – anketa SMAJLA za učiteľa... 

Rozhovor so Zuzanou Bögiovou 

Rozhovor so Zuzanou Dugovičovou 

Príbehy deviatakov 

Čo robiť keď je nuda 

História - Rímsky vojak, Tiráž 

Komixi 

Pexeso – Špeciálna príloha – pexeso na vystrihnutie 
 

1 

2 

3 

4 

6 

7 

8 

10 

14 

15 

16 

17 

18 

20 

21 

22 

23 
 

2                                                                                                                                                                                                         SMAJLO 2/2013 

Str.  23-24 

 Str. 23-24 



Píše Ján Pišný 

 

 

 

 

Milí žiaci, 

práve ste otvorili druhé vydanie školského 

časopisu SMAJLO. V tomto zatiaľ najlepšom, 

najúspešnejšom, najkreatívnejšom, najvtipnej-

šom  časopise celého vesmíru nájdete plno zábavných, 

poučných a napínavých tém. Môžete sa tešiť na pexeso, 

zaujímavé rozhovory s ľuďmi z vášho okolia a mnoho, 

mnoho ďalších rubrík. Dúfam, že si ho s potešením 

prečítate, lebo niektorí si na ňom doslova vylámali zu-

by. Náš časopis je jedinečný oproti ostatným preto, lebo 

sme doňho dali lásku a „všetok náš voľný čas“. Prajeme 

vám veľa zázračných a pokojných chvíľ s naším časopi-

som a nezabudnite, že SMAJLO je len ten najlepší 

a bude tu vždy pre vás. ■ 
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...zaujímavými technickými novinkami 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAČÍNAME / Hračky a vychytávky 

NEVIEM, ČI STE o tom počuli, ale vrtuľníky na ovládanie sa vôbec 

ovládať nedajú. Teda, ak nie ste profesionál alebo nemáte božskú 

trpezlivosť, množstvo času a nebude vám vadiť, že po pár dňoch bu-

de celý poodieraný (neskúšal som to). Čo by ste povedali na 

,,ovládateľný“ vrtuľník na ovládanie, s ktorým môžete letieť do ne-

známa? Ak sa vám takáto myšlienka pozdáva, tak ParrotAr.Drone 2.0 

bude pre vás ideálnym prostriedkom na „lietanie“. Tento vrtuľník má 

štyri vrtule, je vyrobený z karbónu a má dostatočne výkonné moto-

rčeky, aby sa z neho nestala slimačia lastovička. Ale to najlepšie ešte 

len príde. Do svojho múdreho telefónu si stiahnete aplikáciu, s ktorou 

budete vrtuľník ovládať. Ak naň už nebudete vidieť, tak to nevadí. HD 

kamera vám na displej premietne to, čo sa nachádza pred ňou. 

O rýchle reakcie sa stará výkonný  procesor. Táto vecička toho doká-

že skutočne veľa a váži pritom ani nie pol kila. Vypustite ho a zistite, 

aká dlhá je rada, posielajte si lístočky alebo zistite otcovi, kvôli ktoré-

mu inteligentovi stojíte v kolóne!!!  Cena? Cca 300 € + telefón. 

 

ČÍM BY MA mohol váš telefón dostať do nemého úžasu? 

Ak mám pravdu povedať, tak potom ničím. Máte v ňom 

Android, 10 megapixelovú kameru či niečo iné? Telefón, 

ktorý vám teraz predstavím, zaspal v čase, aby sa asi po 

15-tich rokoch mohol vrátiť ako nezničiteľný nástroj Bea-

ra Grillsa na prežitie. Foťák, wi-fi, prehrávač hudby? Ani 

jedno z toho  Spare-One nemá. Vrchol jeho techniky 

začína pri malých čipoch, pokračuje cez malú AA ba-

terku, ktorá mu dáva výdrž 15 rokov v pohotovostnom 

režime (skutočne) a končí pri samotnom telefonovaní. 

Nemôžem zabudnúť -  v tme si sním môžete zasvietiť LED 

žiarovkou.  Váš názor na to, že by ste si chceli kúpiť i-

Phone, som asi nezmenil, ale snaha tu bola. Stojí len pri-

bližne 100€ a nezabúdajte - tento telefón možno použijú 

aj vaše deti, i-Phone len drtička odpadu.  

 

 

Spare One↑. Môžete ho mať 

vo viacerých kombináciách 

farieb . V strede sa nachádza 

batéria. Zasvietiť si môžete 

LED žiarovkou. 
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lačí čierno-bielo, pomaly a rozmazane? 

To určite neplatí pre 3D tlačiareň Ma-

kerBot Replicator. V tejto tlačiarni vám 

toner ani kancelársky papier veľmi nepo-

môže, tlačiareň na seba totiž kladie kúsky 

bio-plastu a keď po hodinách skončí, môže-

te si z nej vybrať 3D vytlačený model. Čo k 

tomu potrebujete? Ako prvý si musíte zaob-

starať inteligentný program na tvorbu 3D 

objektov (CAD). Ak budete mať veľa času, 

trpezlivosti a naučíte sa v ňom pracovať, 

tak si môžete vytvoriť svoj model toho, čo 

budete chcieť (autíčko, bábika, telefón...). 

Oveľa jednoduchšie je nejaký model z in-

ternetu stiahnuť. Potom už len model v PC 

otvoriť a v tlačiarni vytlačiť. Ak by vás to 

zaujalo natoľko, že by ste ho chceli doma, 

tak potom radšej počkajte niekoľko rokov, 

než sa cena dostane na prijateľnú hranicu a 

nie na cca 1 500€. 
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Hračky a vychytávky \ ZAČÍNAME 

 

MakerBot Replicator 2. Tak 

čo si v ňom vytlačíte vy? 

Bábiku, traktor, či niečo 

iné? 
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Vyskúšajte si svoje vedomosti! 
Vytvorili: Matej Tomašovič a Martin Demovič 

1. Najsledovanejšia    

     pesnička na youtu-  

     be? 

a) Lady Gaga - Poker  

     face 

b) Katy Perry – Fire- 

     work 

c) PSY -  Gangnam style 

2. Kto hral v Twillight  

     sage Eduarda? 

a) Daniel Radcliffe 

b) Robert Pattinson 

c) Brad Pitt 

3. Kto je Selena Go-    

     mez? 

a) Predavačka 

b) Herečka, speváčka 

c) speváčka 

 

4. Koľko štátov je v  

     Európe? 

a) 34 

b) 52 

c) 27 

5. Koľko je 10 . 3 +  

     412 . 5 .0? 

a) 2145 

b) 2090 

c) 0 

6. Čo je korma? 

a) zadná časť lode 

b) predok lode 

c) kormidlo    

7. Koľko trojuholní- 

     kov je na  obrázku? 

a) 13 

b) 14 

c) 12 

8. Kedy bola objavená  

Amerika?  

a) 1739 

b) 1492 

c) 1258 

9.Delfín je : 

a) plaz 

b) ryba 

c) cicavec 

10. Prvý slovenský  

        kozmonaut bol:   

a) Jurij Gagarin 

b) Ivan Bella 

c) Vladimír Remek 

MIX/ Hádanky,  Vtipy ,Komixi, Vedemostný test 

Najprv šaty zelené                                                                   

potom nosí červené,                                                                 

a keď už belasé má,                                                                  

s dobrou chuťou jesť sa dá.                                                      

 (SLIVKA) 

Sedí pani v kríčku,  

v červenom ručníčku, 

má ostrý zúbok 

plné brucho krúpok.  

                                           

 

(ŠÍPKA) 

Čo páli a nie je oheň. 

(PŔHĽAVA) 

V kamennej kapsičke. 

Chutný chlebík leží 

 

 

(ORECH) 

Slovák má len tri 

želania počas dovo-

lenky: 

- jemný piesok. 

- čistá voda. 

- a aby sa miešačka 

nepokazila. 

Počet správnych odpovedí: 

10-8 si veľmi múdry 

7-6 si dobrý 

5-4 si dobrý, ale ešte sa musíš učiť 

3-0 nevieš skoro nič    

   

 

S
p

rá
v

n
e

 o
d

p
o

v
e

d
e

 

1
c)

 2
b

) 
3

b
) 

4
a)

 5
c)

 6
a)

 

7
a)

, 8
b

),
 9

c)
, 1

0
b

) 

 

6                                                                                                                                                                                                         SMAJLO 2/2013 



 

 

 

 

 
 

Skutočne upíry neexistujú?  
udia naozaj verili na upírov ešte v nedávnej minulosti, napr. 

smrť viacerých ľudí viedla k tomu, že: ľudia si začali mys-

lieť, že  prvý mŕtvy je upír, a tak vykopali telo prvého mŕt-

veho a pozerali sa na jeho pery. Ak bola na pere krv, tak to bol 

upír, ale výsledky modernej medicíny majú presvedčivejšie vysvet-

lenie. Ako sa telo rozkladá,  unikajú plyny, ktoré vytlačia z pľúc krv 

a tá sa dostane na pery. Zaujímavosťou sú aj osoby, ktoré trpia na 

Renfieldov syndróm. Táto choroba sa prejavuje pitím krvi vlastnej 

až po zvieraciu, až sa  človek dostane do fázy, kedy pije krv iným 

ľuďom, čo môže viesť k sériovým vraždám. Niektorí  kradnú i krv z 

krvných bánk.■ TEXT: Rebeka Mihalovičová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

az nám pani učiteľka povedala: 

,,Dnes budeme spať v škole.“  

Všetci sme sa zasmiali... Lebo 

sme vedeli, že  v škole straší. 

Mysleli sme si, že si robí sran-

du. Nebolo to povinné, ale...  

spali sme tam všetci. Pani učiteľka  

povedala: ,,Nebojte sa, veď tu nič nie je.“ No nebo-

li sme si istí . Niečo začalo vŕzgať... vykríkli sme: 

,,Áááá.... áááá....!!!“ Pani učiteľka na to: ,,Buďte 

potichu! Poďte, ideme sa tam pozrieť.“ No do fra-

sa, múmie... Čo urobíme? Je ich tu okolo 500!!! 

Preboha... Ale my niečo vymyslíme. Ale čo? Po-

skáčeme z okna ??? No, určite aby sme sa pozabí-

jali... Ale tak či tak budeme mŕtvi...  

- ,,Pani... pani... pani... za va-

mi je múmia...“  

- ,,Nerob si srandu, Alexan-

dra.“  

- ,,Ale ona si srandu nerobí...  

- ,,Baška... prestaň!!! Čo sa ma to dotýka??  

- ,,Tá tá tá... múmia predsa.“ Pozrela sa dozadu a 

čo vidí?? Múmiu  !!! Hrozný pohľad. Museli sme 

začať bojovať!!  Aj tak zvíťazíme, my to dokáže-

me!!! Začali sme sa prekonávať... Všetky sme ich 

zabili... lepšie povedané - ovládli. Konečne.  A od-

vtedy v škole už nestrašilo a naša trieda sa stala 

slávnou ■  

TEXT: Baška Olléová, Saška Ongerová  

 

 

 

 

  

Ľ 

Upíry dnes, Čo sa deje v noci v škole \ MIX 

Pán Novák hovorí pánovi Horákovi: „Počujte, potom, ako ste u nás boli s manželkou na 

návšteve, stratil sa nám jeden strieborný  príbor!“ PH: „Preboha, hádam si nemyslíte, že 

sme ho vzali my?!“ PN: „No, on sa potom hneď našiel, ale viete, to podozrenie tu už zos-

tane.“  
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Na okraj 

 

 

 

 

 

 

 

 

TENTO NÁZOV je veľmi 

známy  u detí, ale aj u 

dospelých. Ako určite vie-

te, je to fastfoodová reš-

taurácia rozšírená po ce-

lom svete. Lekári vyčítajú 

fastfoodu najmä vysokú 

energetickú hodnotu. Ak 

však nezješ naraz všetko, 

čo ponúkajú fastfoody, 

nemusí to s tebou dopad-

núť až tak zle.  Aby si bol 

zdravý, mal by si mať dos-

tatok vlákniny, ktorá je 

bohato zastúpená v ovocí 

a v zemiakoch – no určite 

nie v smažených  hranol-

čekoch. ■ 
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áte radi rýchlosť, 

autá a zábavu? 

Potom je táto hra 

presne pre vás! 

Pri tejto hre zažijete množstvo 

zábavy, dobrodružstva a ešte 

omnoho viac stresu! Jedná sa o 

ďalší diel zo série Need for Spe-

ed pod titulom Most Wanted. 

Samotná séria Need for Speed 

bola viac ako úspešnou a získala 

si srdcia mnohých hráčov a hrá-

čok. Need for Speed ma neuve-

riteľných 22 dielov. Všetko to 

začalo v roku 1994, kedy vznik-

la hra: The Need for Speed. Ale 

teraz späť k Most Wanted: Ako 

už samotný názov hovorí, bude-

te sa snažiť byť najhľadanejším 

človekom. Na začiatku si môže-

te vybrať z 2 módov: Quick Play 

alebo Career. V Quick Play sú 4 

typy pretekov. Môžete sa zahrať 

na policajta a pochytať vodičov, 

nezáväzne si zajazdiť alebo sa 

snažiť utiecť policajtom. Omno-

ho viac zábavy však prináša už 

spomínaný Career Mode. V Ca-

reer Mode si môžete kupovať 

nové autá, vylepšovať a pretvá-

rať ich. Keď budete spokojný so 

svojim výsledkom, môžete ho 

vypustiť na cestu. Každý človek 

v Black Liste vám zadá pár pre-

tekov, v ktorých musíte byť pr-

vý. Ak všetky jeho úlohy splníte, 

môžete súťažiť s ním. Samo-

zrejme, že je ťažší než jeho úlo-

hy. Ak aj jeho porazíte, dostane-

te sa na jeho miesto v Black Lis-

te. Ale čo by to bolo za nelegál-

ne závody bez policajtov, že? V 

tejto hre sú policajti veľmi 

otravní a neraz vám spôsobia 

pocit bezmocnosti a samovra-

žedné sklony.  No predstavte si: 

Ženiete sa k cieľu, ste prvý a 

zrazu vás začne policajt tlačiť 

ku krajnici a všetci vás pred-

behnú. Hra ponúka aj režim 

Multiplayer. Nevýhodou sú 

permanentne plné servery, ale 

RECENZIA / Need for speed Most Wanted 

 
Omrzel vás už Minec-
raft? Vyskúšajte Need 
for Speed!  
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keď si nájdete voľné miestečko, 

je to zábava. Grafika tiež nie je 

silnou stránkou hry, ale nie je 

to najhoršie. Na svoju dobu je 

to však grafika veľmi dobrá, ale 

časy sa menia a teraz je to 

priemer. Celá hra pôsobí cel-

kom reálne, aj keď niekedy sú 

reakcie áut a policajtov pre-

hnané. Nie je normálne, ak v 

300 km/h rýchlosti nabúrate 

do steny, otočíte sa a idete ďa-

lej. Ani ovládanie nie je najre-

álnejšie. Idete 200 km/h a 

ostrú zákrutu prejdete ako nič.  

TEXT: Adam Blahovič 

FOTO: Google 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKO TO VYZERÁ 

PRI HRE? 

 

1. Poradie hráčov 

2.   Mapa trate 

3.   Tachometer 

4.   Poradie, kolo,   

      čas  

 

------------------------------  

 

V hre si môžete vy-

brať medzi viacerými 

autami a mapami. 

Neskôr si autá môže-

te aj vylepšiť. 

1 

2 

3 

4 

Need for Speed Most Wanted \ RECENZIA 

 
RÝCHLY PREHĽAD 

 

Čo?: NFS Most Wanted 

Stručne: Niekedy menej 

reálna, no veľmi slušná 

závodná hra. 

Niečo na viac: Môžete si 

kúpiť aj novú a lepšiu 

verziu z roku 2012. 

 

HODNOTENIE  
 

 

7 

10 
Predchádzajúca recenzia : 

Minecraft (viac na posled-

nej strane) 
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O čom snívate, 
alebo snívať 
budete! 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

čera ste ešte normálne chodili 

do práce (alebo niekam inam), 

večer si spravili niečo jesť, 

chvíľu ste pozerali televíziu 

a na ďalší deň sa tento začaro-

vaný kruh opakoval. Až jedného 

dňa ste do istej budovy vstúpili ako normálny 

človek s normálnymi problémami. Z tejto budovy 

(budova centrály Tiposu) ale odchádzate ako... 

MILIONÁR!!! To by bol život, čo? Treba byť vždy 

pripravený aj na takúto situáciu, keď vyhráte... 

dajme tomu 30 miliónov eur.  

Čo by ste urobili? Išli by ste do Las Vegas? Nie, to 

urobíte až potom. Oveľa lepšie urobíte, keď si 

založíte účet vo švajčiarskej banke. Predpokla-

dám, že  nezostanete bývať tu, na našom krásnom 

Slovensku, a ani v Európe, ktorá milionárov nemá 

veľmi v láske, veď v Monaku býva už každý druhý 

nemecký podnikateľ. Prečo vlastne píšem 

o domoch, keď toto je rubrika o autách? Je totiž 

dosť podstatné, či budete bývať v ľadovej vile na 

Sibíri alebo v superhoteli v Dubaji. Na Sibír asi 

nechcete, v Dubaji máte veľkú konkurenciu (boli 

by ste tam priemerným človekom), New York 

milujú teroristi, Hollywood je pre filmové hviez-

dy, nie pre vás, a na ďalekom východe, ako je Čí-

na, vládnu komunisti. V Indii je priemerný plat 30 

eur, žili by ste si tam ako králi, veľmi pekne tam 

ale veru nie je. V Riu sú obrovské zápchy (na ces-

tách). Čo by ste povedali na Miami? Fantastické 

miesto pre život! Slniečko, piesok, vodička, lacný 

benzín... Kúpite si veľkú vilu niekde na pobreží 

vedľa bývalého Chicagského mafiána, aspoň bude 

veselo :D  

Doteraz to bolo až príliš jednoduché. Večne ne-

môžete jazdiť limuzínou hotela Hilton. Teda mô-

žete, ale čo by si o vás pomysleli? 

Taký milionár musí mať strašné nočné mory – 

Lambo alebo Ferrarii, Bugatti alebo Pagani??? 

Treba sa rýchlo rozhodnúť, lebo môžete ľahko 

skončiť na psychiatrii :D. Začnem teda s top 3 

autami, ktoré ako milionár musíte mať.      

Vo Vegas ste sa ľahko dostali k manželke (alebo si 

ju nazvite, ako chcete) a určite ju nenecháte cho-

diť pešo ani na bicykli. Auto, ktoré vám predsta-

vím, vám síce nevyrazí dych, ale zabijete ním 2 

muchy jednou ranou. Bentley Continental GTC 

(fialový [nenechajte sa odradiť dlhým názvom]). 

AUTO / Milionárska garáž 
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Milionárska garáž \ AUTO 

„Čo by ste urobi-

li? Išli by ste do 

Las Vegas? Nie, to 

urobíte až po-

tom...“ 

„Toyoty charakter 

nemajú, lebo sa 

neprekacujú, ne-

rozpadnú sa po 

dvoch mesia-

coch...“ 

Po prvé: týmto autom poriadne nahneváte všet-

kých futbalistov, pretože ho má každý z nich. 

Predstavte si ich na semaforoch – vaša žena vo 

fialovom kabriolete, vedľa nej zastaví jeden z fut-

balistov s nečitateľným menom v červenom kupé. 

A potom príde na scénu vaša manželka: „Aj vy 

máte Conti?“. A futbalista s takým skysnutým ús-

mevom (vy viete, ktorý myslím) sa usme-

je na vašu manželku, prikývne, dá 

okienko hore a netrpezlivo čaká 

na zelenú. A keď chcete vedieť, 

aké je, tak vám môžem pove-

dať, že je veľmi dobré.  Trochu 

ako raketoplán Nasa. Ťažký, 

predbehne čokoľvek, čo sa 

nachádza pred ním, plus - je 

kvalitný, luxusný a nebude vám 

vadiť, keď vás v ňom manželka nie-

kam odvezie. Mimochodom, stojí približne 

200 000 euro. 

Každý správny milionár potrebuje svoju limuzínu 

aj s vodičom. Vodiča nechám na vás, tu limuzínu 

ale nie.  Maybach, Bentley či Rolls – Royce? May-

bach je bezkonkurenčne najškaredšie auto sveta, 

takže nie. Jedno Bentley už máte doma. Rolls je 

najlepšia voľba. Pozor! Nekupujte žiaden Ghost. 

Jediný dôvod, prečo si kúpiť lacnejší, menší 

a horší Ghost, ktorý je o 100 000 lacnejší, je, že 

nemáte na Phantom. Vy na Phantom máte! Preto 

si ho v showroome aj vypýtate. Je veľ-

ký, môžete s ním aj driftovať, 

uniknete s ním pred hocikým, 

koho v New Yorku stretnete, 

a pritom budete stále ako 

v perinke. Navyše si môžete 

vybrať farbu, akú chcete (von-

kajšiu aj vnútornú). Všetko sa 

vyrába ručne, takže váš RR 

pravdepodobne vydrží funkčný 

dlhšie ako vy.  RR Phantom je jednodu-

cho stelesnenie luxusu a vypisovať všetky tie „de-

taily“ ako televízory či masážne kreslá ma nebaví 

. Ale za luxus sa platí, konkréte 300 000 a viac, 

a viac...  

Keď sa v nedeľu po luxusnom obede v luxusnej 

reštaurácii len tak vyberiete na motoristickú pre-

chádzku po spleti mostov od Miami smerom dole 

na najjužnejší bod USA, tak tam nepôjdete 

s vodičom a s veľkým Rolls – Roycom, ale so 

športiakom, z ktorého môžete efektne vystrčiť 

lakeť von z okna a potom na každom semafore 

túrovať motor.  Poviete si - Camaro, 

Mustang alebo Challenger, nie, toto 

určite nie. Tieto autá sú dobré na 

diaľnici. V najbližšej zákrute 

skončíte v priekope. Všetky tri 

autá stoja v Amerike rovnako 

ako služobná Octavia vášho 

otca v Európe.  Preto ho má 

v Amerike úplne každý, a preto 

ho nebudete mať vy, pán milio-

nár.  Jediné športové auto, ktoré je 

dobré a vyrobili ho v Amerike, je Ford GT 

a ten je 50 rokov starý. Nový (reinkarnácia pre 

21. storočie) sa pokazí skôr, ako ho stihnete dať 

späť do servisu.  

Znova sa nachádzame v Británii, teraz pre zmenu 

v showroome Aston Martin. Model, ktorý chcete, 

je skutočné auto, žiaden dopravný prostriedok na 

prepravu z bodu A do bodu B. Toto auto má cha-

rakter, ten je pri kúpe najdôležitejší, až potom 

všetky tie čísla. Keď sa Fiat Panda ide pri 110 

km/h prevrátiť, tak má charakter. Taká Toyota 

svoje autá predáva po celom svete 

a všade sa musí ľudom páčiť, 

ale Toyoty charakter nemajú, 

lebo sa neprekacujú, neroz-

padnú sa po dvoch mesiacoch, 

ani nič podobné. Plnia len 

jednu úlohu - bezpečne vás 

odvezú z bodu A do bodu B. 

Taký Aston má charakter 

a dokáže toho oveľa viac – to je 

ten rozdiel, nie niekoľko stoviek litrov 

batožiny, ktoré pri Astone budete musieť nechať 

doma. Aj také exkluzívne autá, ako sú autá Aston 

Martin, sa dajú rozdeliť na exkluzívne 

a nedosiahnuteľné. Predstavte si auto na 85 
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AUTO / Milionárska garáž 

„Žiaden V8 Ferra-

ri, ktorý píska ako 

mačka medzi 

dvermi...“ 

percent prikryté plachtou a viete len to, že je to 

Aston Martin, viete, že bude vynikajúci, drahý 

a keď máte na konte niekoľko miliónov, tak 

môžete zložiť nevratnú zálohu 

200 000 € za vyššie opísaný mo-

del – One-77.  O rok doplatíte 

800 000 € a už je vaše – jedno 

z najkrajších áut na svete.* 

Zatiaľ čo technici vo Ferrari 

sa snažia o karosériu, ktorá 

najlepšie preráža vzduch a až 

potom sa snažia, aby vyzerala 

k svetu, v Aston Martin to zobrali 

z iného konca. Pán  Dr. Bez (šéf Asto-

na) povedal svojim dizajnérom, aby spravili naj-

krajšie auto – poslúchli. Podarilo sa! One-77 vyze-

rá fantasticky a čo na tom, že menší odpor vzdu-

chu má aj rovná doska (predstavte si to tak, že 

pred sebou na bicykli tlačíte 2m2 dosku), hlavne, 

že nevidíte spoje na karosérii, pretože skoro celá 

je z jedného kusu hliníku (ručne vyklepávaný) 

a aj pod prekrásnou karosériou sa skrýva pre-

krásna technika, napr. pre lepšie odvádzanie tep-

la je okolie výfuku pozlátené.  Interiér nie je exte-

riéru nič dlžný, vyzerá rovnako dobre. Celý je 

z kože a už po prvých kilometroch ho nebudete 

chcieť opustiť.  Na cestu smer juh od Miami sa 

hodí skvele.  

Obrie lúče diskov sa pomaly točia, vy máte lakeť 

von z okna, od žiarivo bielej farby sa odráža ostré 

slnko a všade, kde prejdete, sa za vami otáčajú 

padnuté sánky a vy v kokpite tohto hyperauta 

počúvate ticho hrajúcu aparatúru Bang & Olufsen 

(vnútornosti zo Samsungu). Keď vás prestane 

baviť, tak si na semaforoch zatúrujete 

s V12. Ten dáva ešte luxusnejší 

zvuk ako spomínaná aparatúra, 

žiaden V8 Ferrari, ktorý píska 

ako mačka medzi dvermi, len 

oveľa príjemnejšie. Aston vy-

dáva gentlemansky hrubý so-

und, ktorý budete chcieť počú-

vať znova a znova... Až sa skama-

rátite so šéfom najbližšieho pneu-

servisu, ktorý pri každom vašom príjaz-

de začne kričať od radosti, že u neho znova ne-

cháte minimálne 2 000 euro za nové zadné 

pneumatiky rozmeru – planéta Saturn. To keď sa 

vyberiete na sever od Miami, kde by ste mohli 

nájsť aj nejaké európske cesty, aj keď ich tam ve-

ľa nebude, driftovať sa s One-77 dá veľmi dobre - 

prudko návykové (ja som vás na to upozornil).  

Tento Aston nie je v žiadnom prípade Camaro ani 

Mustang so zadnou nápravou z nákladiaku. Vie 

zatáčať, ako sa patrí, vie spievať lepšie ako pán 

Patrovič, vie zaujať a vie vám z peňaženky vy-

tiahnuť milión. Ja viem, že ho chcete.  

Toto bola top trojka, celú top 10 si môžete po-

zrieť na boku. Keby som ju mal podrobne rozo-

brať...  ■ 

TEXT: Marek Božík 

FOTO: Google a autor      

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Auto:Aston Martin One-77 

Výkon: 760 k 

Počet valcov: 12 

Cena: 1 000 000 € 

Stručne: Hyperšport ktorý 

vás zaujme (nie len dizaj-

nom)  

 

aut ktoré ako mi-
lionár musíte mať 

* Priebeh predstavovania One-77 
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Niečo pre obyčajných ľudí 
LEN PRE INFORMÁCIU – ani jedno z predchádzajúcich aut nie je 

„najlepšie na svete“. Najlepšie auto pre obyčajného človeka kto-

rý nevyhral v Tipose? Aj keď je to veľmi ťažká otázka, tak mám ma 

ňu odpoveď. BMW 320d Touring. Áno, BMW, žiadne Ferrari, ani 

Lamborghini. Faktom je, že 98 percent času ktorý strávite v aute 

vám bude stačiť toto BMW. Zmestí sa doň batožina na dovolenku 

aj štyria dospelí. O výkon nie je núdza a navyše si veľa nevypýta. 

A keďže je to BMW, tak to znamená – 

„Radosť z jazdy.“ Stojí 30 000 € a keď sa 

vám to zdá veľa, tak vyskúšajte niečo 

španielske. Tým myslím Seat Leon za cca 

17 000 €. ■  

 

 

 

 

Auto: Pagani Huayra 

Výkon: 730 k 

Počet valcov: 12 

Cena: cca 800 000 € 

Stručne: Skoro ako 

Bugatti Veyron, len 

brutálnejšie.   

 

Auto: Range Rover 

Výkon: 510 k 

Počet valcov: 8 

Cena: 130 000 € 

Stručne: Ideálny do 

„mestkej džungle“. 

Komfortný, rýchly a 

zvládne aj terén. 

Má motor Jaguar 

V8.    

 

 

Auto: RR Phantom 

Výkon: 460 k 

Počet valcov: 12 

Cena: 300 000 € + 

Stručne:  Superlu-

xusný dopravník na 

dlhé trate v ktorom 

sa budete cítiť ako 

v perinke.    

 

Auto: Bentley    

 Continental GTC 

Výkon: 630 k 

Počet valcov: 12 

Cena: cca 250 000 € 

Stručne: Ako by 

som to len pove-

dal...? Taký reke-

toplán NASA pre 

futbalistov a ženy.  

 

 

 

Auto: BMW M5 

Výkon: 560 k 

Počet valcov: 8 

Cena: cca 150 000 €  

Stručne:  Nená-

padný sedan? Nie, 

brutálný výkon + 

radosť z jazdy    

 

 

Auto:McLaren 12C 

Výkon: 625 k 

Počet valcov: 8 

Cena: cca 250 000 €  

Stručne:  Keď 

chcete, tak je 

z neho VW Golf, ak 

nie, tak potom sku-

točne rýchle auto.   

 

 
 

Auto: Lexus LFA 

Výkon: 571 k 

Počet valcov: 10 

Cena: 300 000 € + 

Stručne:  LFA navr-

hovali 5 rokov. Ne-

páčilo sa im a tak 

začali odznova. Keď 

sa páči Lexusu, tak sa 

bude aj vám... LFA je 

vrchol japonskej 

techniky.   

 

 

Auto: Aston Martin   

 V12 Roadster 

Výkon: 517 k 

Počet valcov: 12 

Cena: cca 200 000 €  

Stručne:  Riadny 

zvuk, vietor vo vla-

soch a krásne auto. 

Čo viac si priať?   

 

 

 

Auto: Ferrari 250   

 GTO 

Výkon: 300 k 

Počet valcov: 12 

Cena: 17 000 000 €  

Stručne:  Vraj naj-

lepšie Ferrari. Je to už 

riadne starý veterán, 

ale stále športiak kto-

rý je radosť šoférovať 

(vzniklo len 39 kusov)   

Poznámka: poradie aut v TOP 10 je čisto náhodné 
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PREDSTAVITEĽKA BELLY je 

ovenčená hneď dvomi 

titulmi. Ten prvý nie je tak 

prekvapivý – je najlepšie 

zarábajúcou herečkou 

Hollywoodu.  Ten druhý 

ktorý vyplýva z prieskumu 

magazínu MenKind je 

omnoho zaujímavejší – 

patrí medzi trojicu naj-

škaredších herečiek. ■ 

M.B. 

  

 

 

 

Twillight už definitívne skončil a keď ste po-

sledný diel ešte nevideli, tak je časť to zmeniť. 

Teraz malá upútavka  

 

willight sága, 

ako všetci 

vieme, má 1. a 

2. časť Úsvitu. 

2. časť Úsvitu 

bola v kinách už 

dávno, takže ak ste 

ju nevideli, musíte si ešte chvíľ-

ku počkať na DVD. Alebo si 

prečítať knižku. Myslím, že 

mnohí  z vás 1. časť Úsvitu už 

videli, no teraz sa budem veno-

vať 2. časti a poviem vám, o 

čom bola. 

Úsvit - 2. časť: Bella sa prebudí 

ako nová upírka, rýchla a silná, 

túžiaca po krvi. Vydá sa po bo-

ku Edwarda na svoj prvý lov, no 

stane sa niečo, čo Edward ne-

čakal. Na jednej vysokej skale 

zbadá muža s poranenou a za-

krvavenou rukou. Bella sa za 

ním hneď rozbehne, no Edward 

ju zastaví a povie jej, aby to ne-

robila. Bella sa aj napriek svojej 

veľkej túžbe po najsladšej ľud-

skej krvi radšej vydá inam a 

uloví si pumu. Keď sa s Edwar-

dom vrátia, Bella uvidí Jackoba. 

Ten jej rozpovie, čo cíti k Re-

nesmee a Bellu to veľmi nahne-

vá. Dokonca až tak veľmi, že 

Jackoba takmer zabije. Na dru-

hý deň sa Bella s Renesmee a 

Jackobom vyberú von. Práve 

sneží, takže Renesmee chytá 

vločky, a keďže má upírske 

schopnosti, môže i lietať. No 

stane sa niečo, čo nikto nečakal. 

Bella stretne Irinu, ktorá sa 

domnieva, že Renesmee je ne-

smrteľné dieťa (dieťa je čisto 

upír a vraždí) a ihneď to ozná-

mi vládnucim upírom Voltu-

riovcom. Pre Renesmee to značí 

veľké nebezpečenstvo, a tak sa 

Cullenovci vydajú za všetkými 

svojím priateľmi po celom sve-

te, aby s nimi bojovali proti Vol-

turiovcom. Každý z upírov má 

úžasné schopnosti. Jedno in-

diánske dievča napr. môže ko-

hokoľvek prinútiť, aby videl to, 

čo chce ona, iná upírka z Aliaš-

ky môže dať taký veľký elek-

trický šok, že by ublížil aj upí-

rovi, ďalší upír zasa ovláda prí-

rodné živly. Cullenovci Voltu-

riovcom vysvetlia, čo je vlastne 

Renesmee za stvorenie. Voltu-

riovci zistia, že Cullenovci mali 

pravdu a za nepravdivú infor-

máciu dajú Irine trest smrti. No 

vojna sa napriek tomu začne. 

Aro chce zabiť Elis, no Carlalil 

po ňom skočí a doplatí na to 

smrťou. Nakoniec zomiera aj 

Jasper. No Edward s Bellou   

 

prekonajú Ara a zabijú ho. Ale  

nie, srandujem, vojna nebola, 

toto bola iba Ellisina myšlienka 

z budúcnosti, čo by sa stalo, 

keby vojna bola. Všetci sa teda 

vrátili spokojne domov.  ■ 

  
TEXT: Simona Pišná 

FOTO: Google

 

FILM / Twillight - Úsvit  
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Meno žiaka Počet hlasov* Poradie 

Zuzana Bögiová 22 1. 

Tatiana Komorná 9 2. 

Igor Bratek 8 3. 

Tamara Heklová 8 3. 

Simona Hokšová 7 4. 

Denis Mačai 5 5. 

Dominik Marcina 5 5. 

Ján Pišný 4 6. 

Nina Pagáčová 4 6. 

Pavol Sabo 3 7. 

Terézia Šalkovičová 3 7. 

Dárius Rímeš 2 8. 

Dominik Kučera 2 8. 

Maroš Šuplata 2 8. 

Peter Daniš 2 8. 

Samuel Kolláth 2 8. 

SPOLU 101 

 

 Výsledky ankety školského časopisu  \ ANKETA 

 

  

 

 

 

Dočkali ste sa ! Po niekoľkých týždňoch vám prinášame kompletné vý-

sledky ankety školského časopisu SMAJLO za žiaka a učiteľa s ktorými 

máme urobiť rozhovor. Nestrácajte čas a prezrite si tabuľku . Rozho-

vory si môžete prezrieť na nasledujúcich stránkach.     
red niekoľkými týždňami redakcia 

školského časopisu pripravila anketu 

doteraz nevídaného rozmeru. Počas 

troch dní ste hlasovali ako diví. Do urien ste 

spolu vhodili vyše 193 papierových lístočkov. 

To znamená, že viac ako polovica školy sa za-

pojila do ankety. Nie všetky hlasy sme uznali 

(preto ,,počet uznaných hlasov“). Niektoré 

farby a písma sa až príliš podobali...  

Ako to dopadlo? Zatiaľ, čo pri voľbe žiakov 

bolo od začiatku jasné, kto to vyhrá, tak pri 

voľbe učiteľa to bolo až do konca nesmierne 

tesné. Ostatným žiakom unikla Zuzana Bö-

giová o 13 hlasov. Najbližšie k Zuzane bola 

žiačka deviateho ročníka – Tatiana Komorná 

s 9-timi hlasmi. Ďalej to už išlo len dole. Pri 

voľbe učiteľa ako keby mala každá trieda 

svojho favorita. Čakali sme, že vyhrá pán uči-

teľ Gašaj, ale zmýlili sme sa. O šesť hlasov ho 

predbehla Zuzana Dugovičová a hoci tu pani 

učiteľka Pániková nie je dlho, mala dostatok 

hlasov, aby ho predbehla tiež. 

Ešte malý bonus na záver. Ak by sme nebrali 

túto anketu ako anketu za žiaka a učiteľa, 

o ktorom by ste chceli vedieť viac, ale aj ako 

anketu popularity, tak si môžete spraviť ob-

raz v tabuľke, keďže tá v minulom čísle nebo-

la celkom úplná...  

Všetkým žiakom, ktorí sa zapojili do ankety, 

ďakujeme! ■ 

TEXT: Marek Božík TABUĽKA : Marek Božík 

a Ján  Pišný ANKETU PRIPRAVILI:  Ján Pišný, 

Michal Kováč, Marek Božík, Lukáš Tušš, Ma-

rián Čambal 

P 

 

Meno učiteľa Počet hlasov* Poradie 

Zuzana Dugovičová 25 1. 

Lucia Pániková 21 2. 

Pavol Gašaj 19 3. 

Alexandra Hollá 7 4. 

Silvia Bednáriková 7 4. 

Jozef Slezko 5 5. 

SPOLU 92 

 
 

* - počet uznaných hlasov 

15 





Bývalý šofér ministerstva 

obrany. Dnes je umýva-

čom aut. A mimochom 

raper a obľúbený inter-

pret Zuzany. M.B. 

    

 

 

 

 

 

 

Zvolili ste si dve Zuzany, začnime tou 

mladšou. 

 

Aký je tvoj najoblúbenejší učiteľ?  

Mám rada všetkých, ale najradšej Zuzanu Du-

govičovú.  

Koho počúvaš? 

Strapo, Kali, Suvereno. 

Aký je tvoj obľúbený filmový žáner? 

Komédie. 

Čo robíš vo svojom voľnom čase? 

Facebookujem, spím, chodím von.  

Kde si bola na dovolenke? 

V Taliansku. 

Akú máš obľúbenú značku oblečenia? 

Supra, Vans. 

Aké sú tvoje najlepšie kamarátky? 

Simona Šuplatová, Dianka Ožvaldová. 

Máš partnera? 

Nemám partnera.  

Čo by si chcela študovať? 

Chcela by som študovať ekonómiu. 

Chcela by si sa vysťahovať ak áno, tak kam 

a prečo? 

Nechcela by som – zatiaľ. Ale keby bola mož-

nosť, tak niekam do prímorského štátu, lebo je 

tam teplo. 

Máš nejakú úchylku?  

Nie, nemám žiadnu úchylku. :D 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ROZHOVOR / Zuzana Bögiová 

 

Zuzana v kuchyni.  

 

Zuzana & Simona.  
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 Zuzana Dugovičová  \ ROZHOVOR 

 

 

 

  

 

Väčšinou vám na hodine pokladá otázky ona, dnes sme 

ich položili my.   
 

Kde ste sa narodili? 

Jihlava. 

Aká bola vaša prvá prezývka? 

Nepamätá sa,(myslíme si, že diablica). 

Aké je vaše naobľúbenejšie jedlo a pitie? 

Všetko, kde je knedľa. 

Ktorý je váš najobľúbenejší predmet ? 

Najradšej zastupujem výtvarnú v 2 ročníku. 

Čím ste chceli byť keď ste boli mali? 

Predavačkou v kauflande. 

Ste spokojná s vašim terajším životom? 

Áno. 

Pomenujte svoj život  názvom filmu? 

S tebou ma baví svet. 

Ste spokojná s vašou triedou? 

Áno, hlavne cez prázdniny. 

Aké auto máte? 

Krásne. 

Čo robíte vo voľnom čase? 

Študujem nukleárnu fyziku. 

V ktorej triede najradšej vyučujete? 

Tam, kde nie sú žiaci. 

Aký predmet najradšej vyučujete? 

Prestávku. 

Čo raňajkujete? 

Cibuľu, cesnak a slaninu. 

Čo si myslíte o dnešnej mládeži?  

Radšej nemyslím. 

Máte súrodencov? 

Dvoch bratov. 

Boli ste už na zabíjačke?  

Áno, je to moja mo-

tivácia, že všetko sa 

dá zvládnuť :D. 

Aký je váš obľú-

bený filmový žá-

ner? 

Mexické nekonečné telenovely. 

Aký je váš obľúbený film? 

Mr. and mrs. Smith, forest gump ,96 hodín. 

Máte obľúbený hudobný žáner? 

Mám, ale nemôžem prezradiť, všetci by sa smiali. 

Aký je váš obľúbený interpret? 

Majkl dejvid –Michal David. 

Aká je vaša obľúbená pieseň? 

Ho hey – The Lumineers. 

Aké je vaše obľúbené ročné obdobie? 

Leto. 

Čo v ňom najradšej robíte? 

Lyžujem sa, sánkujem  a tak. 

Čo by ste spravili keby ste mali 10 000 000 €? 

Rozdelím ich medzi ôsmakov. 

Ako si predstavujete dokonalého muža? 

Asi takto: učiteľský zápisník,  klasif. hárok ,zub. 

pasta a kefka. 

 
 

ZHOVÁRAL SA:  Ján Pišný, Andrej Takács, Michal 

Kováč 

FOTO: Facebook, Google, zsblatne.edupage.org 

Zuzana Dugovičová: 

The Lumineers - 

Čakali ste nejakú 

starú vykopávku? 

To určite nie.   
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TEXT: Maroš Šuplata 

 

V jednej chalúpke v lese žil 

raz jeden kocúr, ktorý 

mal čižmy. Volal sa Kocúr 

v čižmách. Kocúr žil pek-

ný a prominentný život 

milionára. Chalúpka, 

v ktorej žil, nebola hocijaká 

chalúpka. Bola to vilka s dvoma 

garážami a v nich boli odstavené drahé autá. Ko-

cúrovi plynul život strašne rýchlo. Keď mal 50 

rokov, povedal si, že so svojimi kamarátmi prejdú 

celý svet na motorkách. Tak Kocúr zavolal trom 

prasiatkam, ktoré boli práve na Havaji a užívali si 

,,stredný vek“. Dlho sa ich snažil presvedčiť, až sa 

mu to nakoniec podarilo. Druhý, teda vlastne 

štvrtý kamarát, bol Ferdo. Ferdo Mravec bol bez-

domovec. Bezdomovcom sa stal tak, že ho vyhodi-

li z natáčania rozprávky a Krtko mu prebral job. 

Krteček si žije na vysokej nohe, zatiaľ čo Mravec 

hľadá jedlo v odpadkoch a spieva ľudovky na 

námestí. Mravec bol veľmi šťastný, že môže ísť na 

takýto výlet po celom svete, zatiaľ čo všetko za-

obstará kocúr. Ďalším v poradí bol Maťko. Maťko 

bez Kubka, ktorý, bohužiaľ, podľahol vplyvu 

omamných látok. Maťko aj so svojim verným 

psom žil v podnájme u Mrázika. Tiež súhlasil 

s výletom. Zavolal aj chlapcov P&M – Pat a Mat. 

Pat a Mat majú developerskú firmu, práve búrajú 

P.K.O. Veľmi sa im darí. Idú teda aj oni. Tanečnice 

Popoluška a Zlatovláska – Kocúrove kamarátky – 

idú na výlet takisto. Všetci spolu sa teda vybrali 

na jeden veľký výlet, ktorý im trval veľmi dlho. Po 

ceste sa zastavili u amerického prezidenta, 

u pápeža a navštívili mnoho ďalších miliardárov. 

Keď sa z výletu vrátili späť ku Kocúrovi domov, 

Kocúr urobil veľkú party a všetci sa zabávali. 

Tesne po polnoci Mravec vypol poistky a všetko 

Kocúrovi ukradol. Kocúr bol veľmi nešťastný 

a udal Mravca na štátnej polícii. Mravca prepadli 

kukláči, majetok vrátili Kocúrovi a Kocúr opäť žil 

svoj šťastný ,,prominentný“ život...  ■

  

 

 

 

 

Mamička oznamuje synčekovi: 

-Jožinko, budúci rok už budeš v druhej triede a 

to už budeš môcť utierať riad... 

-Tak to radšej prepadnem...  

 

Príde blondínka do obchodu a pýta sa predavača 

:,, Čo je to oranžové? ... Pomaranče. Tak si prosím 

kilo, každý zabaliť zvlášť." Obzrie sa a znova sa 

pýta :,,Čo je to žlté? ...Citróny. Tak si prosím kilo. 

Každý zabaliť zvlášť." Pozrie sa hore a hovorí 

:,,Čo je to čierne? ...Zabudni na to, to je mak!  

 

 

PRÍBEH / Kde bolo..., Vtipy 

18                                                                                                                                                                                                      SMAJLO 2/2013 



 Bolo, nebolo..., Komix  \ PRÍBEH 

 

 

 

 

 

 

 

TEXT: Majka Jánska 

 

de bolo, tam bolo, bola jedna 

krajina, kde žili všetky 

literárne postavy – od 

hmyzu a škriatkov až po 

princezné, kráľov, dob-

rodruhov a obrov. A vše-

tci žili v harmónii. Až raz... 

Bol krásny slnečný deň – ako 

vždy – a Snehulienka so svojou 

najlepšou kamarátkou Popoluškou práve sedeli v 

kaviarni a rozprávali sa o tom, čomu hovoria 

MÓDA: ,,Videla si tie nové šaty, ktoré mala včera 

na diskotéke tá Anna? Veď vieš, tá, čo býva v tom 

zelenom dome. Úplne hrozné.“ povedala Snehu-

lienka. ,,Hej, také handry by som si nedala, ani 

keby som mala žiť zase s macochou.“ Odvetila na 

to Popoluška a pokračovala: ,,Ale Robin Hood vy-

zeral super. Keby som už nebola zadaná – no ne-

viem...“ 

A takto klebetili celé popoludnie, zatiaľ čo psíček 

s mačičkou vymýšľali ďalšiu neplechu. Tento raz 

mal Kocúr v čižmách narodeniny a oni mu piekli 

tortu. Samozrejme, piecť dobre nevedeli, a preto 

si pozreli recept na internete. To ale nevedeli, že 

najväčší hacker v krajine – Gargamel – už dávno 

nechytá šmolkov, ale prišiel na lepší spôsob, ako 

dosiahnuť, aby vládol všetkým v ríši – a to zača-

rovať internet tak, aby každý, kto si prečíta niečo 

na internete, bude rozširovať zlo ako dajakú 

chrípku.  

A stalo sa. Psíček s mačičkou si prečítali recept a 

hneď sa začali biť. Chodili od domu k domu so 

zbraňou v ruke, ale nikto sa nestihol ani skryť, 

pretože internetová chrípka ich zastihla rýchlo 

ako svetlo. Všetci sa zhromaždili pred Gargame-

lovým hradom. Keď tam už stálo dosť ľudí na to, 

aby zničil krajinu, začal hovoriť: ,,Drahí moji slu-

žobníci, chcem, aby sme spoločne zničili túto kra-

jinu, aby  som sa ja – najmocnejší vládca – dostal 

do sveta ľudí a ovládol celý svet!“ V tom mu ale 

niečo zabehlo a začal kašlať. Niekto z davu sa za-

smial. Bol to Robin Hood. V tej chvíli, ako sa za-

smial, internetová chrípka ho prešla. V tom dostal 

výborný nápad, ako dostať z nebezpečenstva celý 

svet, ale najmä svojich priateľov. 

Vyšiel na hrad ku Gargamelovi. Gargamel sa zľa-

kol a od strachu sa rozplakal. Všetci sa začali 

smiať. Zbavili sa tak internetovej chrípky a Popo-

luška zvolala: ,,Robin Hood nás zachránil!“ A ako 

to povedala, odpadla. Odvtedy je smiech v krajine 

prikázaný.■ 
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Bláznite z toho, čo ro-

biť, aby ste sa neunu-

dili k smrti?? Tu máte 

rady ! 
 

kús si písať denníček!  

Do denníka si zapisuj 

rôzne zážitky, poznámky, 

môžeš si urobiť fotoalbum  ale-

bo pamätníček, alebo si píš, čím 

chceš byť a tak.. :) 

Zahraj si super hry! 

Keď sa nudíš  až k smrti, na in-

ternete si zahraj nejakú super 

hru ! :) alebo The Sims, jedno-

ducho všetko, čo zaženie nudu.                                                        

Porozprávaj sa ! 

Nemáš nikoho doma a chceš sa 

porozprávať?? Skús ísť na skype 

volať s kamoškami alebo nejakú 

zavolaj von.  

Choď von v každom období !!!! 

:) 

Keď je leto: choď von s kamoš-

kou a super sa oblečte, urobte si 

fotky, kúpte si nanuky alebo sa 

choďte niekde namočiť do vody 

či  sa opaľovať. Alebo choďte do 

parku na korčule, na bicykel 

alebo si urobte fajn PIKNIK. 

Keď je zima: choď von s ka-

mošmi a kamoškami a dajte si 

guľovačku, postavte si snehulia-

ka alebo iglu. Keď ste niekde na 

chate, môžete sa ísť napríklad 

lyžovať alebo snowboardovať. A 

keď je tuhá zima, vymýšľaj, aký 

vianočný darček urobíš alebo 

kúpiš rodičom, sestre, bratovi 

alebo kamarátom. 

Keď je jar: choď s kamoškou 

natrhať kvety alebo si môžeš 

urobiť JARNÝ LOOK. ■ 

 

 

 

Príde blondínka do obchodu a 

pýta sa predavača :,, Čo je to 

oranžové? ... Pomaranče. Tak si 

prosím kilo, každý zabaliť 

zvlášť." Obzrie sa a znova sa 

pýta :,,Čo je to žlté? ...Citróny. 

Tak si prosím kilo. Každý zaba-

liť zvlášť." Pozrie sa hore a 

hovorí :,,Čo je to čierne? 

...Zabudni na to, to je mak!  

 

Príde trpaslík do Ruska a po-

vie: 

-"Ja som malý trpaslíček a 

mám kyblíček. Počul som, že sa 

u vás kradne." 

-"To nie u nás, choďte do Ma-

ďarska." 

   Príde do Maďarska a povie: 

-"Ja som malý trpaslíček a 

mám kyblíček. Počul som, že sa 

u vás kradne." 

-"To nie u nás, choďte na Slo-

vensko." 

Príde na Slovensko a povie: 

-"Ja som malý trpaslíček, do 

kelu, kde mam kyblíček?"  

 

Počas návštevy v blázinci sa 

pýta návštevník riaditeľa, pod-

ľa akých kritérií bude rozhod-

nuté, či niekto bude prijatý 

alebo nie. 

Riaditeľ vysvetľuje: 

No, my napustíme vaňu vodou, 

dáme kandidátovi lyžičku, hrn-

ček a vedro a poprosíme ho, 

aby vaňu vyprázdnil.  

Návštevník odpovie: 

"Aha, rozumiem, zdravý človek 

vezme vedro, aby to šlo rých-

lejšie, že?" 

Riaditeľ: Nie, zdravý človek 

vytiahne špunt... Chcete izbu s 

balkónom alebo bez?" 

 

VŠETKY VTIPY, HÁDANKY A KOMIXY VYPRACOVALI: Majo Čambál, Maťo a Lukáš Tuššovci, Erik 

Pyšný

S 

MIX / Čo robiť, keď sa nudíte,  
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 Život rímskeho vojaka  \ HISTÓRIA 

Ž 

  

  

 

 

 

 

 

ivot rímskeho vojaka je jednoznač-

ne nudný a namáhavý. Bol som 

rímskym vojakom a poviem vám, 

nie je to žiadna sranda, keď musíte 

skoro ráno vstávať, pochodovať v plnej zbroji 3 

kilometre, cvičiť, plávať, stavať tábor, a pritom 

dostávate len 600 sesterciov ročne, ak nerátame 

,,peňažné dary“ od senátorov. Náš tábor je oboh-

naný hradbami z kameňov a tehiel. Tlačíme sa 

ôsmi v jednej miestnosti ako sardinky v konzerve, 

kým centurion má vlastnú izbu  Keď sme však 

nahnevaní alebo z niečoho rozladení, nesmieme 

to dať najavo. Naša izba je v kasárni, vedľa ktorej 

sa nachádzajú kúpele s vodovodom. Taktiež ne-

chýbajú zbrojnice, kde sa vyrábajú zbrane, sýpky 

obilia či pekáreň. A máme aj dobre vymyslenú 

taktiku boja!  Najprv vrhneme na nepriateľov 

oštepy, aby sme narušili ich zostavu, vzápätí sa 

však stiahneme. V zemi sú ukryté kopije pozakrý-

vané trávou, takže bodajú nepriateľov do nôh. 

Katapulty sú nabi-

té kopijami... 

a potom nepria-

teľov čakajú 

ešte lukostrelci 

a ťažkoodenci, 

ktorí bojujú pred 

hradbami alebo 

v násypoch pri 

hradbách. Ja som 

stál medzi ostatnými vojakmi a potil som sa od 

strachu. Nepriateľov bodali kopije do nôh, takže 

rýchlo hlásili na ústup! Krv striekala... Ale aj keď 

krvi nestriekalo tak veľa, bolo jej dosť na to, aby 

sme mali dôvod znepokojovať sa. Lenže vojaci 

musia byť pripravení na krv! Na veľa krvi! Ne-

priatelia však nakoniec zbabelo utiekli... Často to 

však bolo veľmi ťažké a toto povolanie mi vzalo 

ľavú ruku, jednu obličku a srdce môjho najlepšie-

ho priateľa. Ale život musí ísť ďalej...■  
 

TEXT: Bára Komorná FOTO: Google 
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KOMIXI / Garfield, Odčítanie z pier  
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  Špeciálna príloha – pexeso \ PEXESO 
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