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Mala som tú česť ísť prednášať deťom do Malej Lehoty, dedinky neďaleko Novej Bane. Pozoruhodné však na tom nie je to, kde sa táto obec nachádza, ale zistila som, že naše školstvo aj v malých dedinách vôbec nie je na nižšej úrovni,  ako si to možno niektorí z nás domýšľajú. Privítala ma neveľká škola, ale s príjemným prostredím a učiteľským zborom. Prednášala som deťom v 1.- 7. ročníku. Moja prednáška pozostávala z teórie žurnalistiky, novinára a redaktora v praxi, o tom, čo novinárčina je a čo pre mňa znamená. Mohli sa na vlastnej koži presvedčiť, aké ťažké je urobiť taký rozhovor s ozajstným diktafónom 

á la Erika Judíniová a plesová sezóna u Popolušky. Nezdolali ich, čo som bola prekvapená najmä u prvákov, ani otázky zo všeobecnej informovanosti, o tom, čo sa deje nielen u nás, ale aj vo svete. Žiaci boli veľmi pozorní a šikovní. Ich záujem po prednáške bol pre nich asi natoľko inšpirujúci, že si založili vlastný školský časopis. Držím im palce. A nikto nevie...Možno aj z takej dedinky, akou je Malá Lehota, vzídu nejakí šikovní novinári. Pozdravujem všetkých zúčastnených.

Martina Štefanková

V Banskej Bystrici sa 2. februára 2009 
konala výstava s názvom- Vedecká hračka. 
Zaujímavé kúsky, hlavolamy, očné klamy, 
labyrint alebo známa Rubikova kocka. 
 Aj štiavnická verejnosť by si zaslúžila vidieť atrakciu tohto typu. Prečo niečo také nepriniesť do Banskej Štiavnice? Táto otázka trápila pani profesorku Kovárovú z Gymnázia Andreja Kmeťa. Netrvalo dlho a gymnázium sa 25.-27. februára 2009 stalo hostiteľom Vedeckej hračky. Zelené obrusy, na ktorých sa vynímali hračky a ich opisy, vytvárali príjemnú atmosféru v upravenej triede pre výstavu. V zatemnenej časti učebne si návštevníci mohli prezrieť olejovú lampu, elektrickú sviečku alebo UV lampu. Na nasledujúcom stole kaleidoskopy, ďalekohľad, presýpacie hodiny, optické klamy, skladačky, nasledovali Rubikova kocka, jojo, kladky a mnoho ďalších. Mohli sa odvážiť a zistiť, koľko vážia na Zemi, Mesiaci či Slnku. Celkový počet hračiek bol viac než sto. Táto výstava nebola ako obyčajné výstavy. Hračiek ste sa mohli nielen dotknúť, ale sa s nimi aj hrať, skúšať svoje schopnosti alebo si overiť fyzikálne zákony. Na návšteve v gymnáziu sa zúčastnili materské školy, Základná škola Jozefa Horáka, Špeciálna 

základná škola, ale aj Združená škola služieb a nadstavbári z Lesníckeho učilišťa. Hračky z dreva, plastu, zrkadlové, alebo podomácky vyrobené boli naozaj atrakciou. Každý si prišiel na svoje.
Treba skonštatovať, že výstava sa naozaj vydarila. Dúfajme, že nebola posledná a Gymnázium Andreja Kmeťa sa bude môcť čoskoro pochváliť ďalšou zaujímavou akciou.

Jana Szendreiová

Vedecká hračka v Gymnáziu Andreja Kmeťa

Vedecká hračka v Gymnáziu Andreja Kmeťa

Budúci žurnalisti v ZŠ v Malej Lehote? 

Budúci žurnalisti v ZŠ v Malej Lehote? 
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Nadácie Ekopolis a spoločnosti Slovnaft, a.s., 
organizujú už tretí ročník environmentálneho, 
grantového programu  s názvom Zelené oázy. 
Vďaka obciam, školám a občianskym združeniam, 
ktoré sa svojimi projektami zapojili do tohto 
programu programu, pribudnú ešte v túto jeseň 
na Slovensku ďalšie zrevitalizované náučné 
chodníky, parky a zelené verejné   plochy. Na ich 
realizáciu  sa získalo celkovo 56 000 EUR /1, 7 mil. 
Sk/ a víťazných projektov bolo dvadsaťštyri. 
Podaný projekt však musel spĺňať nasledujúce 
kritériá: 
účasť občanov vo všetkých etapách projektu, 
citlivý výber vhodných druhov drevín určených 
na výsadbu,  vzhľadom na lokalitu, 
originalita projektu a jeho celkový prínos pre  
miestnu komunitu alebo cieľovú skupinu, 
zohľadnilo sa  aj geografi cké hľadisko podpory 
/ spresnil Milan Hronec, programový manažér 
Nadácie Ekopolis/

Doteraz Nadácia Ekopolis a Slovnaft, a.s.,  pomohli 
takto k realizácii 74 zelených oáz na Slovensku.
Ako príklad možno uviesť nápadité víťazné 
projekty: 
náučný chodník v okolí biologicky cenného 
Bešanského poldra v CHKO Latorica
turistická brána do dunajských luhov, ktorý 
podala obec Bodíky v Trnavskom kraji.
Občianske združenie Diadém z Martina sa 
rozhodlo sprístupniť a zatraktívniť historicky aj 
geologicky zaujímavý Attilovov pahorok
Cirkevná škola v prírode, v obci Juskova Voľa,  
s názvom Oddychovo, vybudovala náučný okruh 
Bučí laz .
Myslím, že tieto nápadité projekty by mohli byť 
inšpiráciou aj pre obyvateľov Banskej Štiavnice. 
Lebo dokáže sa sťažovať každý, ale keď má prísť 
k činom, tak „skutek utek“.
Pre viac info na:  www.ekopolis.sk a www.slovnaft.sk

Martina Štefanková

Bratislava 24. február 2009 – Konto 

Orange aj tento rok nadviazalo na tradíciu 

oceňovania obetavých ľudí s dobrým 

srdcom, ktorí sa zapojili do charitatívneho 

programu Darujte Vianoce. Už po piatykrát 

vyhlásilo meno držiteľa ocenenia Srdce na 

správnom mieste. Tento rok si 

ho odniesla Petra Sekeráková 

z Liptovského Mikuláša, ktorá 

sa aj napriek svojmu mladému 

veku do programu už niekoľko 

rokov zapája a doteraz 

pripravila už mnohým krajšie 

Vianoce.

Tohtoročná držiteľka ocenenia 
Srdce na správnom mieste Petra 
Sekeráková sa do programu 
Darujte Vianoce zapája pravidelne 
takmer už od jeho vzniku. Po 
prvýkrát sa prihlásila s prosbou 
o prostriedky na teplomery pre 
detské oddelenie Nemocnice 
v Liptovskom Mikuláši. Ako 
mamička, ktorá strávila so svojou 
dcérou istý čas v nemocnici, 
myslela na choré deti aj na 
ďalšie Vianoce, keď sa prihlásila 
do programu s originálnym 
projektom - rozhodla sa spríjemniť 
im sviatočné chvíle hudbou 
v podaní americkej gospelovej speváčky Jody 
Winchester. Chýbať samozrejme nemohli ani 
vianočné balíčky. Pani Sekeráková však aj každé 
nasledujúce Vianoce ukázala, že má srdce na 
správnom mieste. Pripravila krajšie Vianoce 
mamičke štyroch detí, ktorá sa odhodlala 
vzoprieť násilnému manželovi a začať nový 
život, či uľahčila kúpou bicykla život slobodnej 
mamičke s neľahkým osudom. Na Vianoce 
2008 sa do programu Darujte Vianoce zapojila 
s túžbou vyjadriť podporu a odbremeniť mladú 
mamičku a jej päťročného synčeka, ktorému 
krátko pred Vianocami diagnostikovali 

leukémiu. „Pani Sekeráková je príkladom 
obetavého človeka, ktorý vníma svet okolo 
seba nielen očami, ale i srdcom a neváha sa 
vzdať vlastného voľného času v prospech ľudí 
v núdzi, či už citovej alebo fi nančnej. Sme jej 
vďační za jej nezištnú aktivitu, pretože aj ona 

nás utvrdzuje v tom, že naša snaha podať 
pomocnú ruku tam, kde je to potrebné, je 
správna,“ hovorí Andrea Cocherová, riaditeľka 
úseku komunikácie a značky spoločnosti 
Orange Slovensko.
Charitatívny program Darujte Vianoce 
organizovalo Konto Orange v roku 2008 už 
po siedmy raz. Rovnako, ako po minulé roky, 
venovalo na projekty krajších Vianoc pre 
osamelých alebo sociálne slabších ľudí fi nančné 
prostriedky, aby tak podporilo dobrý úmysel 
dobrovoľníkov darovať lásku, radosť a ľudské 
teplo tam, kde je ho málo. Tento rok bolo do 

programu prihlásených spolu 200 projektov, 
z ktorých odborná komisia vybrala celkom 
101 projektov, na ktoré bola prerozdelená 
suma venovaná Kontom Orange do programu 
v roku 2008 v hodnote 33 193,92 EUR (1 mil. 
SKK). Na realizáciu projektov, ktoré sa nedostali 

do základného výberu podporených, mohol 
prispieť každý prostredníctvom zaslania 
darcovskej SMS v sieti Orange Slovensko 
alebo návštevou stánku na Vianočných trhoch 
v Bratislave, kde mohol tiež každý prispieť 
ľubovoľnou sumou. Za dobrý skutok čakalo 
darcu malé prekvapenie v podobe ručne 
vyrobených pozorností pripravených s láskou 
dobrovoľníkmi. Vďaka takto vyzbieraným 
fi nančným prostriedkom, ktoré dosiahli 
celkovú výšku 7286,07 EUR, bolo podporených 
ďalších 21 projektov.

upravená tlačová správa, m.š.

Srdce na správnom mieste má P. Sekeráková z L. MikulášaSrdce na správnom mieste má P. Sekeráková z L. Mikuláša

,Neušlo nám: Nové zelené oázy na Slovensku,Neušlo nám: Nové zelené oázy na Slovensku
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Konto Orange chce tým dokázať, že aj 

v tento rok myslí na aktívnych ľudí, ktorí aj 

tento rok chcú zlepšiť životné podmienky, 

či už svojich blízkych alebo svojho okolia.

 Pripravené sú teda tri grantové programy 
s názvami: Šanca pre váš región, pre 
mimovládne organizácie je pripravený 
grantový program na zmenu tradičnej školy 
na modernú. „Konto Orange sa už niekoľko 
rokov venuje podpore vzdelávania žiakov 
a študentov od prvých ročníkov základných 
škôl až po vysokú školu. Pozitívna odozva 
a záujem zo strany prijímateľov grantov, ako 
i vývoj v oblasti vzdelávania,  nás neustále 
vedú k rozširovaniu a prehlbovaniu aktivít 
smerujúcich k skvalitňovaniu výchovno-
vzdelávacieho procesu na školách. 
Prirodzeným vyústením našej snahy 
bolo v tomto roku vytvorenie nového 
grantového programu zameraného špeciálne 
na mimovládne organizácie,“ uvádza Andrea 
Cocherová, riaditeľka úseku komunikácia 
a značky spoločnosti Orange Slovensko.  Pre 
zdravotne a sociálne znevýhodnených 
občanov je pripravený program Prekročme 
spolu bariéry. Celá grantová výzva je určená 
pre mimovládne, voľno- časové i osvetové 
organizácie ako aj pre miestnu a regionálnu 
samosprávu. 
Program bude prebiehať v dvoch fázach, 
pričom obe sa vyhlasujú 24. februára 2009. 
Pre zapojenie sa do prvej fázy je potrebné 
projekty doručiť na adresu Centra pre 
fi lantropiu na Kozej 11, 811 03 Bratislava 

do 30.marca 2009. Projekty, ktoré budú 
realizované v druhej fáze,  treba na adresu 
Centra doručiť najneskôr do 30. septembra 
2009. Je možné získať grant vo výške od 700 
do 3 000 EUR. Celková suma vyčlenená na 
podporu aktivít pre modernejšie vzdelávanie 
je 35 000 EUR.
V oblasti pomoci zdravotne a sociálne 
znevýhodneným je prispieť k dlhodobému 
zmierňovaniu sociálnych rozdielov 
a podávať pomocnú ruku sociálne 
a zdravotne znevýhodneným spoluobčanom 
začleniť sa do spoločnosti. Je určený pre 
mimovládne organizácie, obce a mestá, 
zariadenia poskytujúce sociálnu 
starostlivosť, ako i vysoké školy. Prostriedky 
je možné využiť v prospech ľudí s rôznym 
druhom znevýhodnenia – so zdravotným 
postihnutím, neúplné alebo sociálne slabé 
rodiny s deťmi, národnostné menšiny, ale 
i ostatné zraniteľné skupiny obyvateľstva, 
ako sú obete násilia, deti po ukončení 
ústavnej ochrany, ľudia bez domova ako aj 
mládež vyrastajúca v zhoršených sociálnych 
podmienkach. Na tento program je projekt 
potrebné zaslať od 24. februára do 25. marca 
2009. Konto Orange prerozdelí v rámci 
programu 100 000 EUR, pričom na jeden 
projekt bude pridelená suma v maximálnej 
výške 3 000 EUR. 
Na podporu regiónov je určený program 
s názvom Šanca pre váš región. Jeho cieľom 
je zlepšovať kvalitu života obyvateľov 
v regiónoch, podporovať občianske 
aktivity, rozvíjať komunitný život, zvyšovať 

informovanosť a reagovať tak na aktuálnu 
situáciu a potreby ľudí žijúcich vo všetkých 
regiónoch Slovenska.  Projekt na tento 
program je potrebné zaslať od 24. 2. do 7 . 4. 
2009. V rámci programu bude prerozdelená 
celková suma 100 000 EUR, pričom 
maximálna výška na jeden projekt je 3 000 
EUR. 
Zavŕšením programu bude ocenenie „Projekt 
roka 2009“, ktoré Konto Orange udelí autorovi 
najinovatívnejšieho projektu v rámci 
regionálneho rozvoja. Ocenený projekt 
získa fi nančnú odmenu vo výške 1 500 EUR. 
Autor ju bude môcť použiť na pokračovanie 
projektu alebo na ďalšie aktivity a rozvoj 
organizácie, ktorá projekt realizovala. Toto 
ocenenie mimochodom získalo minulý rok 
aj Gymnázium A.Kmeťa v Banskej Štiavnici, 
s tútorkou projektu Beátou Nemcovou, za 
projekt na obnovu Židovského cintorína.  
Ak máte záujem, projekt je možné poslať na 
adresu Centra pre fi lantropiu na Kozej ulici 
11 v Bratislave. Práve tu alebo aj na stránke 
www.kontoorange.sk je možné získať aj 
bližšie informácie a pomoc pri vypracovávaní 
projektu. 
Pre viac info kontakt taktiež na: 

Centrum pre fi lantropiu, Kozia 11, 811 03 
Bratislava
0918 393 972, 0905 313 313, 02/546 44 682
regiony@kontoorange.sk
www.kontoorange.sk

Martina Štefanková.

Tento rok náš čakajú voľby, prezidentské 

voľby, a nemalú váhu má určite každý 

hlas občana, ktorý ma právo voliť. Mnohí 

z nás sa však zaoberajú otázkou: „Voliť, či 

nevoliť?“

„Všeobecnosť volebného práva znamená, 
právo všetkých občanov, ktorí najneskôr 
v deň volieb dovŕšia 18 rokov, voliť do 
zastupiteľských orgánov, alebo zúčastniť 
sa v referende. Právo voliť má každý občan 
SR s trvalým pobytom na území SR. Okrem 
veku neexistuje žiadne obmedzenie:“  Takto 
znie poučka všeobecného volebného 
práva, a preto sa zamýšľam nad otázkou, 
prečo, niektorí mladí ľudia nevyužívajú toto 
privilégium. Stačí sa obzrieť do histórie, vrátiť 
sa k zrodu volebného práva. Koľko úsilia bolo 
vynaloženého, len aby ľudia dostali túto 
možnosť. Možnosť voliť.
Teraz sú najaktuálnejšie prezidentské 
voľby s blížiacim sa termínom 21. marec 
2009 ako zatiaľ prvé kolo volieb, kde musí 
kandidát získať nadpolovičnú väčšinu 
hlasov. V prípade neúspešnosti volieb bude 

vyhlásené druhé kolo. O post prezidenta sa 
uchádzajú: Ivan Gašparovič- náš doterajší 
prezident a občiansky kandidát s podporou 
Smeru- SD a Slovenskej národnej strany, 
Iveta Radičová- kandidátka s podporou 
Slovenskej demokratickej a kresťanskej únie, 
Kresťanskodemokratického hnutia a Strany 
maďarskej koalície, Zuzana Martináková- 
s podporou Slobodného fóra, František 
Mikloško- s podporou Konzervatívnych 
demokratov Slovenska, Milan Melník- 
s podporou Ľudovej strany- Hnutia za 
demokratické Slovensko, Milan Sidor- 
s podporou Komunistickej strany Slovenska 
a siedmou kandidátkou je Dagmar Bollová. 
Pre prehľad podľa prieskumu ÚVVM pri ŠÚ 
SR v preferenciách zatiaľ vedie I. Gašparovič 
s 53,9%, za ním I. Radičová s 30,4% a na 
poslednom mieste je D. Bollová s 0,6% /zdroj: 
www.webnoviny.sk/  Každý kandidát spĺňa 
kritériá pre právo byť zvolený za prezidenta , 
a to: je občanom SR, je vo veku od 40 rokov, 
bol navrhnutý minimálne 15 poslancami NR 
SR alebo občanmi cez petíciu s minimálnym 
počtom podpisov 15 000.

Chystáte sa voliť, vziať vašu právomoc do 
vlastných rúk, a tak možno len malou mierou 
prispieť ku kontrole politiky v našom štáte? 
Predsa žijeme v demokracii. 
„Mám 20 rokov a nebol som ešte ani raz 
voliť, nezdá sa mi to až také dôležité!“ 
odpovedal na moju otázku J.K. “ Tento rok 
som dovŕšila 18 rokov a myslím, že pôjdem 
voliť aj keď niekedy myslím, že sú to všetko 
len predvolebné sľuby, a aj tak sa toho veľa 
v našom štáte nezmení.“ vyjadrila sa T.B. „Ja 
mám na voľby svoj názor, nakoniec dočítate 
sa toho v nemenovanom denníku dosť, ale 
pôjdem voliť, vyplýva to predsa z mojich 
občianskych povinností.“ podal mi svoje 
stanovisko F.L. Na túto otázku odpovedala za 
dôchodcovskú generáciu A.R.: „Voliť by mal ísť 
každý, ale nakoniec je to každého osobná vec.“ 
A naozaj je to každého osobná vec. Keď sa 
však volieb nezúčastníte, darmo je potom 
sťažovať sa ďalších päť rokov na prezidenta, 
keď  každý dostal možnosť slobodne, priamo, 
rovne a tajne dať hlas tomu kandidátovi , 
s ktorým sa stotožňuje jeho osobná politika.

Martina Štefanková.

Zúčastniť alebo nezúčastniť sa voliebZúčastniť alebo nezúčastniť sa volieb

Neušlo nám: Konto Orange pripravilo Neušlo nám: Konto Orange pripravilo 
na rok 2009 tri grantové programyna rok 2009 tri grantové programy



Mesačná príloha Štiavnických novín. Šéfredaktorka: Martina Štefanková, redaktori: Janka Vicianová, Janka Szendreiová, Nina Chajmovská, Janka Stračnová, Alexandra Pastorková, Neita Píšová, grafi cká úprava: Noro Píš!

W W W . M L A D E Z B S . S K
ŠTUDENTSKÁ PRÍLOHA VIVATŠtudentská príloha ŠN vznikla na základe fi nančnej podpory ministerstva školstva SR v rámci programu podpory detí a mládeže ADAM2. 

Študentská príloha ŠN vznikla na základe fi nančnej podpory ministerstva školstva SR v rámci programu podpory detí a mládeže ADAM2.

12.Marca 200912.Marca 2009

Slečny. Dámy. Tetušky aj babičky. Vyfi ntené 
paničky. Sestry, krstné, sesternice, manželky.   
Staré mamy, staršie dámy. Naše drahé mamičky. 
Žienky domáce, či úspešné právničky. Aj tie 
workoholičky. Pre niekoho divy prírody, či 
okrasy zemegule. Tie čo vždy síce jemne, ale 
predsa  „hýbu krkom“ v rodine a jediné zvládnu 
robiť aj tri veci naraz. Najnežnejšie stvorenia, 
ktoré sú  najväčšou prednosťou niektorých 
mužov. Možno občas trochu hašterivé, hlučné 
a klebetné. Proste ženy. No ale aký by bol svet 

bez nich? Prinajmenšom o čosi škaredší. Preto 
si ich treba vážiť a nepovažovať ich existenciu 
za samozrejmosť. 8.marca teda minulú nedeľu 
mali sviatok. MDŽ. Nezabudli ste? Ak náhodou 
áno, myslím si že ony vám to odpustia. 
Veď na to aby ste im mohli dokázať aké sú  
pre vás dôležité nepotrebujete červenou 
vyznačené miesto v kalendári. A povedzme si 
úprimne. Raz za rok je to aj  tak veľmi málo. 
Ich jedinečnosť a nenahraditeľnosť im treba 
dávať najavo každý deň. Sú proste raz také. 
Potrebujú aby im niekto lichotil. A ony si to 
zaslúžia.          

Redakcia študentských novín Viv@t, ako príloha 
Štiavnických novín, hľadá nových členov 
do redakčnej rady. Preto ak máš chuť písať, 
chcel/a by si vyjadriť svoj názor a nevieš kde, 
chceš získať nové skúsenosti do budúcnosti 
v novinárskej praxi, tak kontaktuj niektorého 
z redaktorov našej redakčnej rady alebo 
šéfredaktorku- Martinu Štefankovú na číslo 
0903 865 561 alebo na e-mail: kucierka172@
azet.sk

Študentské noviny Viv@t ako príloha 
Štiavnických novín ponúka možnosť inzercie. 
Podmienkou však je, že neuverejňujeme 
komerčné inzeráty. Uverejňujeme inzeráty 
typu darujem, bazár, vymením, hľadám. Svoje 
inzeráty posielajte na e-mail: 
Vzor inzerátu: Darujem zbierku starších vydaní 
CD skupiny Desmod.
Hľadám niekoho, kto by mi vedel poradiť, alebo 
pomôcť s počítačom /oprava/
Darujem kolieskové korčule, tri tričká zn. 
Kenvelo dvakrát nosené.
Hľadám niekoho, kto by mi pomohol 
s matematikou.
Hľadám brigádnikov na leto.
Pozor!!! Pri každom inzeráte nezabudnite uviesť 
kontakt na vás.

Celá redakčná rada dodatočne blahoželá 
všetkým ženám, matkám a dievčatám 
k Medzinárodnému dňu žien. 

 Od skončenia lyžiarskeho výcviku už síce 

ubehlo zopár týždňov, no my na týždeň 

od 26. do 29. januára 2009 ešte stále 

radi spomíname. V tomto čase sme totiž 

absolvovali lyžiarsky kurz na Krahuliach.

Zo začiatku sa nám nevidelo, že budeme musieť 
každý deň dochádzať, ale v konečnom dôsledku 
to nebolo až také zlé. Každé ráno sme sa „naložili“ 
o ôsmej do autobusu a už o štvrť na desať sme 
brázdili svah na Krahuliach. No a pol dňa na 
realizovanie tohto zimného športu nám bohato 
stačilo.   Preto sme už okolo pol štvrtej popoludní 
boli doma, zrelí na odpočinok. Aj keď sme sa báli, 
že budeme lyžovať po tráve, sneh na trati bol. 
Teda bolo ho toľko, aby sa jazdiť dalo. V prvý 
deň sme sa rozdelili do skupín, no takmer všetci 
už lyžovať vedeli a tí, ktorí nevedeli, sa naučili. 
Atmosféra bola veľmi uvoľnená, každý lyžoval 
podľa svojho tempa, nikto nikoho nenaháňal. 
Našťastie sme sa zaobišli bez zranení, všetci sme 
sa domov vrátili zdraví. Sem- tam síce niekto 
zabudol vystúpiť zo štvorsedačky, ale aspoň sme 
sa mali na čom zasmiať. Lyžiarsky teda dopadol 
výborne a chceme sa poďakovať pani profesorke 
Cesnakovej a pánu profesorovi Melicherčíkovi za 
trpezlivosť.                                       Nina Chajmovská

Lyžiarsky výcvik sexty a septimy Gymnázia Andreja KmeťaLyžiarsky výcvik sexty a septimy Gymnázia Andreja Kmeťa

Oznamy od šéfredaktoraOznamy od šéfredaktoraNezabudli ste?Nezabudli ste?

Trochen SRANDY Trochen SRANDY
Aký je rozdiel medzi Angličanom, Francuzom, 
Židom a Slovákom?
- Angličan má ženu a milenku. Ľúbi ženu.
- Francúz má ženu a milenku. Ľúbi milenku.
- Žid má ženu a milenku. Ľúbi matku.
- Slovák má ženu a milenku. Ľúbi si vypiť.

Cigáň si robí autoškolu. Prejde v poriadku 
križovatkou a inštruktor sa ho pýta: 
- Iba tak pre zaujímavosť, aká tam bola 
značka?
A cigáň: - Hliníková, vrátime sa?

Je to na strome a nedýcha to! čo je to???
,,Vrana v sáčku“.

Medveď zvolá všetky zvieratká na lúku, aby 
predniesol správu o činnosti:
- Za minulý mesiac bolo zabitých autami 156 
žiab, 78 mačiek.......... Poprosím myši vzadu, 
aby prestali robiť mexicke vlny!

Učiteľka nakreslila na tabuľu jablko a pýta a sa 
detí:
-“Čo som to nakreslila?“
Prihlási sa Janko:
-“Zadok.“
Učiteľka sa rozplakala a vybehla z triedy. Za 
chvíľu do učebny vkročí riaditeľ a kričí:
-“Prečo ste pani učiteľku dohnali k slzám? A 
kto nakreslil na tabuľu ten zadok?“


