
 1Ježiš nám píše odkaz na nebo

Každý deň

Laurácke tričká 
na obzore!



 2 Ste povolaní stať sa protagonistami novej evanjelizácie,aby ste v Kristovi
vybudovali spravodlivú, slobodnú a zmierenú spoločnosť! (Ján Pavol II.)
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ČaÜte! Volám sa Baša a som nová osôbka v redakcii Lawíny. Há-
džem na vás svoj úsmev No. 13 – :o)) s nádejou, že vám padnem 
do oka!

BTW, viete o tom, že svaly ľudskej tváre sú schopné vyjadriť viac 
ako tisíc významov? Moment, teraz úsmev No.999 – :->  Ešteže 
ich človek nedokáže dokonale opísať a definovať. Viete si predsta-
viť to bifľovanie:

1 – :-), 2 – :-P, 3 – :-D, 12 – B-), 27 – ;-), 30 – :-l, 49 – :-z, 
68 – :-}, 101 – :^), 389 – :-7 atď… Úúf, to by bola makačka! ~~:-) 
Možno aj celkom príjemná pre tých, ktorí sa radi usmievajú. Dú-
fam, že k nim patríš aj TY!?! 

Pridám ešte pár zaujímavostí: 

* Už dojča, približne od piatich mesiacov, komunikuje so svojou 
mamou úsmevom – naznačuje tým pocit spokojnosti a bezpečia.
* Úsmev rozoznáme už vo vzdialenosti 40 metrov.
* Ženy, na rozdiel od mužov, sa usmievajú nielen keď hovoria o po-
zitívnych veciach, ale aj pri rozprávaní o negatívnych veciach. A to 
najdôležitejšie je, že
* Üsmev nás nestojí ani halier a pri tom je najkrajším darom pre 
naše okolie!

Myslím, že tu už netreba nič dodávať. Prajem vám, milá laurácka 
pospolitosť, aby Vám počas celého leta nechýbala 

chuť usmievať sa – aj keď Oskar Slniečkový 
bude skrytý za mrakom 8-) Teším sa na vás po 
prázdninách! Dovtedy si určite nacvičím ďal-
šie smajlíky :]

foto na obálke: sxc.hu/Naama y.m., Izrael

S úsmevoom

Baša
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Laura & Laura

Kristus je jediný priateľ, ktorý nikdy nesklame, a s ktorým možno vždy počítať.
(Ján Pavol II.)

Ako vidieť, život  v škole 
 sestier saleziánok sa po 

záplavách vrátil do starých ko-
ľají. Sestra, ktorá mala hodinu 
v Laurinej triede, prevezme od 
dievčat  papiere a starostlivo 
si ich na stole zrovná.  Ozve sa 
zvonec a žiačky ako vystrelené 
vyletia dverami. Sestra za nimi, 
aby hry na dvore mali tie  správ-
ne grády.

Večer jej konečne zostal čas 
na opravovanie úloh. Pousme-
je sa nad klasickými chybami, 
v duchu vyhreší či pochváli  
študentky. „A toto je čo?“,  zvo-
lá nevdojak  pri jednej úlohe. 
Oči jej skoro vyskočia z jamôk.  
Namiesto podpisu sa pod jed-
nou úlohou skvejú slová Blá-
zon pre Krista. „Čie je to písmo 
a čo to má znamenať?“ pýta sa 
v duchu a listuje v papieroch. 

„To sa podobá  na jednu oso-
bu,“ mrmle si popod nos, „to 
nemôže byť nikto iný...“

„...len naša Laura!“

Lauráčka komentuje
Tak toto by som asi nespravila, 
to nie je môj štýl. V našej an-
ticirkevnej škole by to vyznelo 
dooosť divne. Ale jasne mi to 
napovedá, že Laura pozorne 
čítala alebo počúvala Písmo, 
keď ju oslovil výrok sv. Pavla, že 
je bláznom pre Krista. Aj ja si 
niekedy kvôli nemu pripadám 
ako blázon. Aspoň niečo mám 
s Laurou spoločné.

Pozerám na môj podpis, čo 
mi napovie... Grafológovia tvr-
dia, že  čím je písmo naklonené 
viac doprava,   tým ste otvore-
nejšia, srdečnejšia, priateľskej-
šia povaha. Čím väčšie písmo, 

tým ste veľkorysejší. Malé písmo 
majú malicherní, úzkoprsí ľu-
dia. Ak sú  v jednom slove medzi 
písmenkami medzery, znamená 
to rozorvanosť a neustálenosť. 
Uf, našťastie píšem jedným 
ťahom. A najdôležitejšie – ak 
chvostík za podpisom smeruje 
dole, tak ste životný pesimista. 
No ak končí smerom hore, ste 
slnečná, optimistická povaha. 

Skončila som analýzu môjho 
podpisu. Výsledky neprezra-
dím, poviem len toľko:  „Žiadne 
prekvapenie – celkom to na mňa 
sedí.“ Ten Laurin podpis mi však 
stále vŕta v hlave. Nielen hoci-
jaký blázon, ale pre Krista. Ak 
byť bláznom, tak len kvôli nemu 
a jeho provokujúcemu evanjeliu.  
Naozaj sa nemám za koho han-
biť. Teda za neho  určite nie.

Apa

Podpis veľa  napovie
„Položiť perá, dievčatá v zadných radoch 
pozbierajú práce,“  vyzve žiačky  
pred zvonením učiteľka.

Podpis veľa  napovie
„Položiť perá, dievčatá v zadných radoch 
pozbierajú práce,“  vyzve žiačky  
pred zvonením učiteľka.
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Spravodajstvo

Tak a opäť sme sa dovalili. Preleteli sme cez 
ďalšie Valné a tak prinášame ešte horúce 

info. Naši valní zaberači sa tentokrát stretli 
v krásnom prostredí v Belušských Slatinách. 
Piatkový večer sme sa zlaďovali, spoznávali, 
oslavovali. keďže jedna z nás mala svoj veľký 
deň... (Ale to nájdeš na ďalších listoch tohto 
čísla.) 

V sobotu sme otvorili pracovnú časť – do-
poludnia sme hodnotili predchádzajúce obdo-
bie, vypočuli sme si rôzne správy a správičky, 
pohrali sme sa s číslami, poschvaľovali, čo 
bolo treba a poobede sme už pozerali s náde-
jou do budúcnosti. Program bol bohatý, ale 

našli sme si aj čas a priestor na vydýchnutie, 
čo viacerí využili na výbeh do prírody. A po-
tom nechýbali ani prekvapká – zaujímavé 
prezentácie, darčeky a hlavne nové preukazy. 
Sobotný večer sme hrali na saleziánsku nôtu 
– pozreli sme si nový film o don Boscovi, kto-
rý odporúčame všetkým, čo sa chcú prehĺbiť 
v saleziánskom štýle výchovy. 

Takto sme sa prehupli do nedeľného rána. 
Začali sme spoločnou svätou omšou, ktorá 
bola odrazovým mostíkom do predpoludňaj-
šieho programu – čakali nás totiž voľby do or-
gánov Združenia. Všetko sme úspešne zvládli 
a tak tu sú tí, ktorým sme dali svoju dôveru:

Valné zhromaždenie Združenia Laura 15.–17. 4. 2005

Predsedníctvo
Ing. Marta Peťková, BA-ústredie, predsedníčka 
Vierka Bašistová, Prešov
Martina Dravecká, BA-Mamateyova
Baša Bendzáková, Michalovce
Zuzana Brestovanská, Šamorín
Ing. Mirka Tarajová, Rožňava
Mgr. Iveta Kubalová, Dubnica nad Váhom

Správna rada
Marta Baňasová, Šamorín
Mgr. Jana Haluščáková, Rožňava
Viktória Kolčáková, Námestovo
Veronika Čajková, Trnava
Silvia Surovcová, Žarnovica

Kontrolná komisia
Veronika Nátherová, BA-Kremnická
Mgr. Ľubica Feňová, Šamorín
Mária Regensbogenová, Gelnica
Lucia Skubáková, Banská Bystrica
Iveta Stibilová, Michalovce

Regrantingová komisia
Ing. Mgr. Ľubica Májeková , BA-Kremnická
Jana Večerková, Námestovo
Erika Klačanská, Žarnovica 

 Jana Kurki

Soľ i svetlo prispievajú k zlepšeniu kvality vecí. A to je presne to, čo sa očakáva aj od mladých:
prispejte skvalitnením seba samých, k skvalitneniu Cirkvi i seba samých.( Ján Pavol II.)
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Odišiel živý svedok nádeje, ale ešte dlho 
 zostane v našich srdciach...

Pápež Ján Pavol II. bol 264. nástupcom apošto-
la Petra na jeho rímskom stolci. Bol viditeľnou 
hlavou katolíckej cirkvi. Za vyše 26 rokov svoj-
ho pontifikátu vyhlásil 1343 blahorečených 
a 483 svätých.

Budete svedkami a dôkazom toho, že prijatie Krista ako Cesty, Pravdy a Života
napĺňa tie najhlbšie túžby ľudského srdca! (Ján Pavol II.)

Nový štart 
gelnickej 
štatutárky!!!

Smútok, nostalgia

Naša zaslúžilá Lauráčka, 
gelnická štatutárka a eš-

te donedávna členka predsed-
níctva Aďa Baštrnáková, ktorá 
toho v Laure a pre Lauru veľa 
napáchala a zopár nocí kvôli 
Laure prebdela, si našla druhú 
Polovičku svojho Bytia a vy-
kročila s ňou na spoločnú cestu 
životom. Je to pre všetkých nás 
– Laurákov udalosť veľkého for-
mátu, tak na nich myslíme, aby 
sa im podarilo svetu ukázať, že 
ozajstná láska ešte existuje…

 Svätý Otec so saleziánskymi predstavenými 
sr. Antoniou Colombo, generálnou predstave-
nou  FMA  a  don Chavesom, generálnym pred-
staveným SDB v deň blahorečenia troch členov 
saleziánskej rodiny

 Svätý Otec s holubicou – symbolom nádeje

Radosť, nová nádej
 – Habemus Papam!

 Nemecký kardinál Jozef Ratzinger – nový pá-
pež Benedikt XVI.
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Tak boli prázdniny. Ale uzá-
vodili tak rýchlo, že by ich 

ani  Pele so svojím cyklistickým 
peletónom nedobehol. Nuž čo,  
v našich spomienkach však zo-
stanú, ako Prázdninové oratko 
2005. Ale dosť tej nostalgie, 
nech to má šťavu!

Takže pondelok – začína 
dlho očakávaná a básňami 
prednášaná výprava. Za čím, 
to je prácou  detí zistiť.  Plnia 
úlohy vysoko inteligentnou 
formou, stopovačkou. Hľadajú 
a nevedia koho. Na cintoríne… 
Žeby? …je to stotník, rozprá-
vač  hlavnej idey – výpravy za 
svetlom, na ktorej budeme 
sprevádzať Ježiša, Svetlo sveta, 
počas krížovej cesty, na ktorej 
uveríme…

Utorok – druhá postava,  
Šimon. Nevie o čo ide, ako my 

častokrát, ale to nie je dôvod 
vzdať sa. Počkaj, už to poču-
jem, dakde v diaľke. Tvorivosť 
je to správne slovo. Ideme na 
to, tvorivé dielne – tanec, ser-
vítková technika,  škrobová 
technika, pečenie… sme vyna-
liezaví, my na to prídeme…

Streda – máme mapu a na 
stanovištiach opäť úlohy. Ale 

nás to baví, získavame totiž 
zlato a zlato je šatka a šatka je 
Veronika, osôbka, ktorá súcit-
ne utrela  Ježišovi tvár.

Štvrtok – super, ideme do 
telocvične. V zdravom tele 
zdravý duch – hovorí moja 
mama. Hm, musím sa snažiť, 
aby ona tak pre mňa neplakala, 
ako tie plačúce ženy. Ja to chá-
pem, ale ocko vraví: „Prečo  tie 
ženy stále plačú?“

Piatok – konečne to všetko 
vidíme, celú tú udalosť sme si 
sprítomnili pomocou elektro-
niky, uf… a prečo to všetko? 
Pre chaos ľudí, ktorý sme si po-
tom i zahrali. A neminula nás 
i odmena, že sme sa tak snažili. 
Dostali sme stonásobne viac…

Pre Lawínu prílev informá-
cií poskytlo „Pastoračné cen-
trum“  Šamorín. Tel.: 7777, 
fax: 7777.

Pre  prípad dokladáme spô-
sob získania nových členov: 
Za každého nového kamaráta, 
ktorého zajtra dovedieš, máš 
30 bodov navyše…

Dašena Čepeľová

Re-re-reportáž

      Necúvajte pred radikálnymi požiadavkami evanjelia!
(Ján Pavol II.)

Výprava za svetlom
Dobrý večer, či ráno, ooo pardon, vy 
už máte poludnie, no už akokoľvek… 
na nasledujúcich riadkoch čítate správy 
zo Šamorína, inak  bikulturálneho  
strediska. 
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Animátorský kurz vo Faromorni

Januška Jakubáčová
Monča Neviďanská

Aké to bolo? Nebudeme hod-
notiť my, dajme priestor 

stránkam z ich kroniky.
Pisateľky sú dve – každá prispe-

la svojím dielom – jedna tlačeným 
písmom a druhá kurzívou. Len 
na vysvetlenie – 1. apríl sme im 
nemohli odpustiť, preto sa ne-
čudujte, keď sa dočítate niečo 
o tom, ako staršie animátorky 
vysadili z autobusu svoje mlad-
šie zverenkyne o dedinu skôr, 
a kým sa tie doplazili, vypražili 
im špongie, ktoré na nerozozna-
nie pripomínali rybie filé. Viac
vecí by asi bolo treba dovysvet-
ľovať, takže keď sa stretneme 
naživo, len sa pýtajte. Avšak asi 
netreba dovysvetľovávať, ako sa 
táto akcia vydarila.

Piatok 1. 4. 2004
Išlo nás 15–10 báb a 5 animá-
toriek. Cestovali sme strašne 
dlho – 5 hodín. V Leopoldove 
sa Janka so Zuzkou prezliekli 
do šiat zo 14. storočia a pýtali 
si lístok na koč do Prešporku. 
Predavačka absolútne nemala 
zmysel pre humor :-( O šiestej 
nás sestra Aňa donútila vystú-
piť o zástavku skôr. A keď sme 
už boli pred cieľom, naše milo-
vané animátorky nám poslali 
SMS, čo máme robiť.

Dostali sme sa na starú faru 
„Faromorňu“ v Nitrianskom 
Pravne a zistili sme, že cez víkend 

musíme vyslobodiť ducha zosnu-
lej Magdalénky. Večera nemala 
chybu, však? Jednoznačne, vy-
prážané špongie s plesnivými 
špagetami spred 700 rokov boli 
úžasné. Po večeri sme sa dozvede-
li niečo, čo nás všetkých vydesilo 
– hlavne Kačenu. Miestny pán 
farár nám rozprával strašidelné 
príbehy o našej starej fare.

Sobota 2. 4. 2005
Zobudili sme sa o 8.00 (plus-
-mínus polhodina) a zatanco-
vali sme si namotávky (= Lau-
ratance). Na raňajky sme mali 
„Magdalénkine odťaté prsty aj 
s nechtami“. Bolo to v poho-
de – až na to, že ich bolo asi 30 
– mierna stonožka-storučka :-) 
Dopoludnia sme mali tému Po-
vahy. Potom sme išli nachystať 
obed. Keďže sme však nestíha-
li, tak sme šli pred „obedom“ 
na omšu (mimochodom práve 
bola svadba). Medzitým nám 
pán farár povedal, že miestnym 
dedinčanom nás predstavil ako 
novicky, takže to bolo veľ-
mi zaujímavé. Nakoniec 
sme obedovali asi o štvrť 
na šesť. Po obede sme 
sa nahodili do našich 
dobových šiat, ktoré 
museli povinne tvo-
riť súčasť našej ba-
tožiny. Vyčačkané 
sme sa vybrali 

na „neďalekú“ kalváriu. Potom 
sme trocha kuchtili – piekli 
a varili koláčiky. Niektorým sa to 
viac-menej podarilo, a niektorým 
skôr menej ako viac. Večer sme 
si vypočuli ďalšie strašidelné 
príbehy pána farára – už nielen 
o tej fare.

Nedeľa 3. 4. 2005
Budíček!!! Absolútna brutalita. 
Síce bol „až“ o 8.30, ale nikto 
sa nevládal ani pohnúť. Všetky 
sme boli úplne dead. Hneď (nie 
je hneď ako hneď) sme mali ra-
ňajky a po raňajkách meditku. 
Nasledovala omša. Potom upra-
tovanie, pri ktorom sme sa veľmi 
dobre zabávali :-) Cesta domov 
ubehla veľmi rýchlo, až som si 
zrazu uvedomila, že stojím pred 
dverami nášho bytu.

Bola to strašná sranda, celá 
tá víkendovka – Magdalénka, 
kostýmy... Už sa teším na ďal-
šiu :-)

Januška Jakubáčová
Monča Neviďanská

,,Nebojte sa...“
(Ján Pavol II.)

Formácia animátoriek v našom trnavskom stredisku sa tvári 
systematicky. Pre najmladšie animátorky sme nedávno pripravili 
výchovno-vzdelávaco-akčno-bláznivý pobyt.
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Život stredísk

Pravými svedkami budete vtedy, keď sa váš život stane otáznikom,
nad ktorým budú ostatní uvažovať! (Ján Pavol II.)

Ale ten čas letí, však? Ani 
 sme sa nenazdali, a už tu 

odletel pôstny čas a s ním aj rôz-
ne aktivity a akcie. My by sme 
sa chceli podeliť aspoň o dve 
akcie – jarné prázdniny a Zele-
ný štvrtok. Cez jarné prázdniny 
sme mali denne otvorený klub, 
kde sme s dievčatami robili 
rôzne „pokusy“. Nie, nebojte 
sa, nebola v tom chémia, hoci 
i tej tam trošku bolo.

Pýtate sa o čo vlastne išlo? 
No, napríklad – mali sme kurz 
teplej a studenej kuchyne (vy-
rábali sme jednohubky, robili 
sme zemiakové hranolky), ba-
tikovanie tričiek, maľovanie 
s farbami na sklo (úspech malo 
i maľovanie na euroobaly – ra-
díme vám vyskúšať), exkurzia 
v meste a samozrejme nechý-
bali ani hry – najväčší úspech 
mal stolný futbal a twister. Ale 
popri tom všetkom sme neza-
budli ani na Pána Ježiša, nav-
štívili sme ho nielen v našej do-
mácej kaplnke, ale i v kostole 
sv. Ladislava – kde je celý deň 
vystavená Sviatosť Oltárna. Vo 

chvíľach „výdychu“ sme si pre-
mietli video o eucharistickom 
zázraku v Taliansku a povzbu-
dili sme sa na filme Anjel stráž-
ny. Ak by sa vám niečo z tohto 
zapáčilo, vyskúšajte i vo vašom 
stredisku.

A ešte sme sa chceli s vami 
podeliť, ako sme prežili Zele-
ný štvrtok – lepšie povedané 
Poslednú večeru s dievčatami. 
Večeralo sa na zemi (vzor ži-
dovského stolovania), kde na 
prestretom koberci bol arabský 
chlieb, syry, vajíčka, kapusta 
– ako horké byliny, pečený ba-

ránok – nie z mäsa, ale z piš-
kótového cesta, k tomu boli 
židovské modlitby, komentár 
a úryvky z videa o vyslobodení 
Izraelitov z Egypta a tiež úry-
vok z poslednej večere z filmu
Ježiš z Nazareta. Mali sme 
pripravenú meditačnú miest-
nosť s myšlienkami a symbol-
mi, ktoré pripomínajú utrpe-
nie Pána Ježiša, a potom bola 
nočná adorácia, kde sme sa 
striedali. Bol to pre nás pekný 
a bohatý zážitok.   

Ľuboslava Jurgošová

Stredisko Bratislava-Kremnická

Po bláznivom karnevale, ktorým sme v našom 
 oratku ukončili fašiangy, sa  to všetko zača-

lo (myslíme pôst). Každý piatok, v deň našich 
krúžkov, sme vždy o tretej hodine zahájili „seri-
ál“ desaťminútoviek. Išlo o stretnutie všetkých 
detí a mladých v kaplnke u našich sestier. Tam 
sme sa spoločne zamýšľali nad tajomstvami bo-
lestného ruženca. Premietali sme si diapozitívy, 
čítali príbehy a ukončili sme to desiatkom ru-
ženca.  Táto fajn aktivita žije doteraz. 

Vráťme sa ešte späť k pôstu… Na Zelený štvr-

tok sme už tradične, ako každý rok slávili Posled-
nú večeru a nočné bdenie. Pri spoločnom stole 
sme sa preniesli do Ježišových čias. Podelili sme 
sa o chlieb a o „víno“, s patričným vysvetlením 
Eucharistického tajomstva. Potom sme u sestier 
ostali už len my, baby. A celú noc sme na strie-
dačku bdeli pri Ježišovi.   

Spoločne v modlitbe sme prežívali aj posled-
né chvíle života nášho Svätého Ocka Jána Pav-
la II. Po jeho smrti sme sa stretli na mieste, kde 
v Rožňave slúžil svätú omšu, čítali sme si jeho 

Stredisko Rožňava



 9Rodina je miestom lásky a života; miestom, kde láska rodí život.
(Ján Pavol II.)

Stredisko Banská Bystrica

Stredisko Šamorín

A čo Šamorín? V našej veľkej dzedzine – ako 
by povedala  naša trnafčanka Zuzana – je 

toho naozaj čo na pozeranie, počúvanie, ohma-
tanie, prosto multisenzorický prístup (to tak, 
keď zapojíš všetko, čo od Pána máš).

Našu obvyklú čajovňu nezatienila ani Super-
star, bolo nás hodne pri čajíku, koláčikoch, až pi-
chalo v oboch bokoch. Táto pozoruhodná akcia 
sa u nás vyskytuje tak raz do mesiaca, viete, my 
nemáme radi stereotypy. Takže tak :-)

homíliu a potom sme sa stretli pri spoločnej 
modlitbe v kaplnke. 

V tomto čase spolu s vami voláme: „Viva il 
Papa“.

No a ako sa pozeráme dopredu? V plnom 
prúde je príprava na Deň matiek, pripravuje 
sa tábor v Hrabušiciach. No a o ostatnom vám 
ešte napíšeme neskôr.

S heslom „Maturanti vpred!!!“ sa s vami 
lúčia 

Rožňaváci

Variaci krúžok sa každým týždňom rozrastá, 
to viete, každé dievča chce vedieť variť. Popri 
tom sa aj hráme, ako inak. A práve teraz, keď je 
vonku tak krásne a slniečko svieti a u susedov 
krochkajú prasiatka a kotkodákajú slépky, hoto-
vá romantika :-)

Stretká majú u nás prím, hlavne keď prší, 
vtedy je účasť hojná (2 animátorky, 2 deti a ko-
pec stoličiek). Divošky, Delfínky a chlapčenské 
stretko sa teraz pripravujú na výlet  do Marian-
ky. Keby ste chceli vedieť, aj tak skutkovo. Pek-
ne, pekne. Tieto stretká sú aj prichystané na pre-
nocovanie v našom stredisku. Asi to bude v štýle 
kto z koho, teda kto koho skôr umorí. Tešíme sa 
s nimi na nočné hry, súťaže a aktivity. K birmo-
vancom už čoskoro priletí Duch Svätý, jasáme, 
lebo ten vie veru robiť divy...

Tak, pre tento raz trochu poskromnejšie, aby 
sme dali priestor aj iným fungujúcim jednot-
kám.

Majte sa krásne, píšte  nám básne.
Veď svetlo Krista v nás svieti, je to úžasné :-)

Dašena Čepeľová

Čo prežívame v našom stre-
disku? Teraz momentálne 

sa nacvičujeme divadlo „Poly-
anna“, ktoré pripravujú diev-
čatá spolu so sr. Líviou. Chcú 

ho nacvičiť ku Dňu matiek, ako 
darček pre maminy. Dúfam, 
že im to vyjde. S nácvikmi za-
čali v marci. Zapojených je asi 
15 ľudí. Okrem toho sa  každú 

sobotu od konca marca tré-
nujeme na volejbalový turnaj 
v Dolnom Kubíne, ktorý sa má 
uskutočniť 14. mája. Už sa te-
šíme na nové kontakty :)) 

Slávka Butková
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Impulzy

Nie  je bohatý ten, kto veľa vlastní, ale kto veľa dáva;
ten, kto je schopný darovať seba samého. (Ján Pavol II.)

No povedzte, prečo vyha-
dzovať hŕbu peňazí na bi-

žutériu z Pinku či Marylin, keď 
si môžete takúto nádheru vyro-
biť aj samé (nehovoriac o tom, 
že budete viac než originálne). 

Čo potrebujete
Strieborný drôtik hrubý 
0,18 mm, hliníkový drôt hrubý 
1 mm (dajú sa kúpiť v ÚĽUV-e), 
dobré (silné) nožnice, základ 
na náušnice (predávajú ho 
napr. v BA-Auparku – Da Vin-
ci), korálky od Natálky, trošku 
fantázie a šikovné ruky :o)

Náušnice
Najprv si z hliníkového drô-
tu vymodelujte základný tvar 
(kruh, štvorec, trojuholník, 
špirálu...) Nezabudnite si ne-
chať kúsok drôtu na zahnutie, 
aby ste mohli hotové náušnice 
pripevniť na základ. Pomocou 
tenkého drôtika potom pri-
pevňujte korálky. Nájdite si na 
to vlastný spôsob – fantázii sa 
medze nekladú. 

Milé dámy, určite ste si všimli, že nám do 
módy opäť prišla bižutéria. K novým 
šatám patrí už nielen nová kabelka,  
ale aj náušnice, náramky či náhrdelník.

Môžete si tiež vymyslieť rôz-
ne iné spôsoby výroby náram-
kov. 

Janka Thomková,
animátorka

Z hliníkového drôtu si vymo-
delujte dva kruhy, ktoré vám 
obopnú celé zápästie. Oba 
konce zahnite dovnútra tak, 
aby by ste sa pri nasadzovaní 
náramku nezranili. 

Kruhy priložte k sebe a na 
jednom konci pevne zviažte 
tenkým drôtikom. Potom 
ich držte vo výslednej polohe 
(konce sú spojené, stredy sú 
od seba vzdialené).

Ďalej postupujte podľa obráz-
ku. Drôtik raz omotajte len 
okolo jedného hrubého drôtu. 
Potom naň navlečte korálky, 
ktoré sa vám práve zmestia do 
medzery medzi hrubými drôt-
mi. Teraz ho omotajte zhora 
okolo druhého hrubého drôtu, 
veďte ho spodom a znova ho 
omotajte okolo prvého hrubé-
ho drôtu. Opäť navlečte korál-
ky a postup opakujte.  

Koniec náramku znovu pevne zviažte tenkým drôti-
kom. Tento postup môžete použiť aj pri výrobe náuš-
níc a príveskov. 

1.

2.

Náramok

4.

3.

Náušnice 
a náramky 
z drôtu 
a korálkov

Náušnice 
a náramky 
z drôtu 
a korálkov



 11Ak nám chýba jednota ako nám môže svet veriť? Jednota medzi kresťanmi
by mala byť prvoradou povinnosťou. (Ján Pavol II.)

Vodičák animátorky I.

Animácia – to je dlhá cesta, avšak pre 
dosiahnutie vytýčeného miesta nie je 
žiadna mapa, ktorá by nám ukazovala 
najlepšiu cestu.

Tejto ceste môžeme veno-
vať viac alebo menej času, 

používať rôzne prechody, ale 
taktiež môžeme niekoľkokrát 
zablúdiť. Je to preto, že animá-
torka nie je agitátorkou más, 
pred ktorými sa chce blysnúť. Je 
vychovávateľkou –  teda tou, kto-
rá oduševnene svojím svedec-
tvom hovorí o jednoduchej veci, 
že nás Boh má tak veľmi rád, že 
nám posiela svojho Syna, ktorý 
sa stal človekom, zomrel na kríži 

  Letisko 

 Polícia  

 Pre mňa 

 Animácia 

 Popularita   

Smer 
Animátorka má stále na pa-
mäti kde chce ísť, nie preto, 
aby uspokojila  svoje potre-
by, ani nie preto, že nevie čo 
iné robiť, ani nie preto, aby 
dosiahla popularitu. 

Zákaz prechodu 
samotárom  

Animátor nenapreduje sám. 
Vie, že animácia je skupinová – 
každý má nejaké dary, talenty: 
niekto vie organizovať, niekto 
spievať,  niekto vie zanietiť…  
So spoluprácou a dôverou mô-
žete urobiť veľké veci. 

Prechod zakázaný   
…svedomím dievčat; 

svedomie je neprekročiteľnou 
hranicou, je miestom, kde je 
človek sám s Bohom. Animá-
torka navrhuje s presvedčením 
a láskou, ale nenúti.
Vystríhajte sa násilnému vtlá-
čaniu pravdy.

Zákaz vjazdu     
Animátorka nikoho ne-

vyhodí… sme tu pre animova-
nie, a aby sme sa animovali.
Dvere stále otvorené, svetlo stá-
le zažaté… 

Zákaz predbiehania 
Animátorka nesúťaží 

s ostatnými, necíti sa lepšia 
a nechce robiť všetko iba 
ona. Nech dievčatá vidia, že 
každá z nás si vie vážiť  druhú 
animátorku.

Obmedzená rýchlosť   
Animátorka vie prispô-

sobiť rýchlosť komunikácie 
podľa ciest, ktorými prechá-

dza, pretože nie všetky dievča-
tá sú rovnaké a  tie isté dievčatá 
sa časom menia.
Udržiavajte si správnu rýchlosť 
–  ani pomaly ani rýchlo.

Zákaz trúbenia
Veľa kriku nepomáha, 

iba ak k ochoreniu pečene 
a pľúc.Šepkané slová sa vo vše-
obecnosti lepšie počúvajú a za-
pamätajú.

Zákaz státia    
Animátorka má vždy čo 

robiť a nerobí stále tie isté veci, 
má schopnosť iniciatívy a navr-
huje rôzne aktivity. Nehovorte: 
„Mňa sa to netýka.“

a vstal z mŕtvych. A to všetko len 
preto, aby nás vytiahlo z hrie-
chu. Animátorka svedčí o tejto 
láske. Tak sa animácia stáva  ve-
cou srdca.
„Pamätajte, že výchova je vecou 
srdca a iba Boh je jeho Pánom 

a nemôžeme urobiť nič, ak nám 
On nedá od neho kľúče.“  

Don Bosco
Animácia týmto spôsobom je 

veľmi ťažká a cesta je veľmi dlhá, 
plná prekážok, avšak nadšenie 

Podľa Katena: Myšlienky animácie spracovala Monica

nám nechýba. Takže teraz všetci 
do auta, … ale máte vodičák? 
Že nieeeee? Tak je na čase si ho 
získať. Preto poskytujeme malý 
rýchlokurz.
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Od septembra minulého roku stre-
disko Michalovce začalo projekt 

„Patkaň klub“ zameraný na nízkopra-
hovosť. O čo ide?

O nové šance ponúkané dosiaľ ne-
organizovaným mladým, navštíviť za-
riadenie bez nutnosti platenia členské-
ho a účasti na pravidelných aktivitách. 
Jednoducho povedané, je tu šanca pre 
mladého človeka prísť a odísť kedykoľ-
vek to on chce, zúčastniť sa činnosti 
ktorá sa mu páči, prípadne prísť s ne-
jakou iniciatívou.

V rámci tohto projektu bolo vytvo-
rené pracovné miesto na plný úväzok 
pre jednu osobu, ktorá sa venuje prijí-
maniu týchto mladých a je im zároveň 
k dispozícii na oboznámenie s ponu-
kami alebo na neformálne rozhovory, 
ktoré títo mladí vyhľadávajú.

Okrem toho projekt zahŕňa aj 
streetworkské aktivity = prvé pokusy 

chodenia za mládežou do ulíc, mapo-
vanie, kde sú neorganizovaní mladí, 
zoznamovanie sa s nimi, a to s účasťou 
dobrovoľníkov strediska. 

Aby bolo aj niečo „akčné“,  bolo 
zrealizovaných niekoľko nepravidel-
ných akcií, súvisiaci s projektom, na-
príklad Pevnosť Boyard – zábavno-sú-
ťažná akcia  pre deti od 9 do 15 rokov, 
súčasne so zameraním na oslovenie 
nových mladých a  Podmorská fašian-
gová párty  s podmorskou  atmosférou 
a všetkým, čo k tomu patrí.

Tento projekt má ambíciu byť od-
poveďou na aktuálne potreby mladých 
ľudí – byť protagonistami, stretnúť 
osobu ochotnú vypočuť, a zároveň je 
to aj spôsob, ako rozšíriť  hranice pô-
sobnosti strediska, „oprášiť“ aktivity 
a znovuoživiť činnosť tak, aby dokáza-
la osloviť. 

eFKa Ruši

Veľkým je človek, ktorý sa chce niečo naučiť!
(Ján Pavol II.)

Celoslovenské kolo BOSS 2005

Beží rok Eucharistie
Vieš o tom, že celý rok môžeš zís-
kavať plnomocné odpustky svojich 
hriechov?!? Waw!

Nič nie je stratené!!! Maj oči na 
stopkách… o pár dní sa v tvojom 
stredisku iste objaví brožúrka, ktorá 
bude plná informácií „čo, kde a ako“ 
a… a… a… Nechajte sa prekvapiť! 
Nemôžem predsa prezradiť všetko.

BASHA :-)

Písal sa rok 2005, 22. apríl a ja som si 
pomaly vykračovala na Mamateyku.

Konkrétne to bol môj prvý Boss, nema-
la som skúsenosti, nevedela som, čo sa 
bude diať, a tak… prišli sme, našli sme si 
miesto na spanie a do ôsmej sme sa obze-
rali po nových tvárach… To boli mozgy! 
Toľko informácií na jednom mieste… 

Celé to začalo približne okolo štvrť 
na deväť. Šarmantným moderátorom 
bol Peťo Šebo, prezývaný aj Pešo. Nasle-
dovali veľmi precízne pripravené scénky. 
Spoločná téma mala názov Eucharistia. 
Profesionálnu porotu tvorili: Maroš Hu-
sár, SDB,  Veronika Sumbalová a Júlia 
Drapáková. Každá skupinka dostala 
osobitný papier, na ktorý napísala svoje 

tipy na prvé tri miesta (tu bola šanca  „za-
miešať karty“ porote, čo sa však nestalo). 
Po veľmi vyčerpávajúcom večeri sme sa 
pobrali na modlitbu a neskôr spať…

Druhý deň bol bohatý. Začali sme 
svätou omšou a potom sa už súťažilo. 
Bolo to veľmi vyrovnané do poslednej 
chvíle v obidvoch kategoriách (mladší 
a starší). Celú súťaž mohol zamiešať 
posledný test, ktorého výsledky sme 
sa dozvedeli až večer. Po obede už bolo 
voľnejšie – mali sme možnosť zahrať 
sa v oratku, pripravená bola „mestská 
hra“ – stopovačka. Vytvorili sme deväť 
skupín, ktorého kapitánmi boli deviati 
Bratislavčania. Ja som mala v skupinke 
šťastie na piatich Humenčanov… 

Po príchode na Mamateyku sme mali 
dobrú večeru a prišlo vyvrcholenie – 
slávnostné odovzdávanie cien a medailí. 
A tu sú výsledky:
Scénky
   mladší starší
 1. – Nová Dubnica
 2.  BA-Mamat. Humenné
 3. Humenné Poprad

...a samotná súťaž BOSS 2005
 mladší starší

1. Humenné Humenné
2. Humenné –
3. B. Bystrica Humenné

Som veľmi rada, že som sa mohla zúčast-
niť BOSS-a a spoznať veľa dobrých ľudí.

Johy Grigarová

Stredisko Bratislava-Mamateyova

Projekt 
„Patkaň klub“ 
v Michalovciach

Aktuality

Projekt je realizovaný s finančnou podporou Nadácie mládeže Slovenska.

Nové preukazy
Na známosť sa dáva úžasná správa, 
a to – MÁME NOVÉ PREUKAZY,   
na strediskách sa už rozbieha pre-
registrácia členov, preto, Lauráci 
– nezabudnite sa zastaviť u vašich 
strediskových štatutáriek.  jk
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Č. Stredisko Názov akcie Dátum Miesto a info Info 
1. Bratislava Slniečko – výlet   3.–7. 7.  Lazy pod Mak. pre 1. st. ZŠ  
 -Kremnická Dominika – pobyt   23.–27. 7.  Lúčky pri RK. pre 2. st. ZŠ 
  Animátorský výlet 28.–31. 7.  Orava  
  Denný tábor 15.–19. 8.  BA a okolie I.,  II. stup. ZŠ
2. Bratislava Duchovné cvičenia 2.–6. 7.  Plav. Mikuláš pokročilé
 -Mamateyova Duchovné cvičenia 6.–10. 7.   Plav. Mikuláš duchovný pobyt
  Dievčenský tábor 1.–5. 8.  Dobrá Voda  
3. Šamorín Apoštolát na sídliskách 3.–8. 7.  Šamorín  
  Letný tábor 9.–15. 7.  Lazy pod Mak.  
  Prímestský tábor 18.–22. 7.  Šamorín  
4. Rožňava Tábor Hrabušice 22.–27. 7.  FÚ Hrabušice  
  Levoča – stret. ml. 30. 6.  Levoč. Hora  
5.  Žarnovica Letný tábor 10.–16. 7.  Kremn. Bane  
  Pobytovka pre anim. 17.–20. 7.  Kremn. Bane  
6. Banská Tábor pre starších 3.–10. 7.  Jazierce spolu s SDB
  Bystrica Tábor pre mladších 15.–21. 7.  Hranov. pleso spolu s SDB
7. Dolný  Prímestský tábor  11.–15. 7.   Dolný Kubín tradičný puťák
 Kubín DC  18.–22. 7.   Bziny pokroč. – krst, bir.
  DC  18.–22. 7.   Námestovo pre začiatočníkov
  Výlet TRIO v akcii 1.–4. 8.   Malé Borové  
  El Šadajci  22.–26. 8.   Kopernica sústredko a výlet
  Púť do Levoče 30.–31. 7.   Levoča  
8. Dubnica Prímestský tábor 1.–8. 7.  Dubnica nad Váhom  
  nad Váhom Animátorský víkend 18.–21. 7.    
9. Gelnica Púť do Levoče 1.–3. 7.  Levoča  
  Letný tábor 1.–5. 8.  Stará Voda  
10. Humenné Letný tábor 4.–9. 7.  Lúčka – Potoky
  Duchovné cvičenia 12.–16. 7.  Jasenovce o Panne Márii
  Duchovné cvičenia 16.–20. 7.  Jasenovce začiatočnícke
11. Michalovce Púť do Levoče 1.–3. 7.    
  Prímestský tábor 4.–8. 7.    
  Výlet pre anim. 15.–17. 7.   
  Chatový tábor 18.–22. 7.    
  Duchovné cvičenia  25.–29. 7.   začiatočníci
  Duchovné cvičenia  31. 7.—5. 8.  Smolenice pokročilí
  Účasť na 1. sľub. FMA  5. 8.  Trnava  
12. Námestovo Stanovačka  11.–15. 7.   I. turnus 
  Stanovačka  16.20. 7.   II. turnus 
  Mariánske hry 28. 8. 05   
  Výlet pre anim. august
13. Prešov Neboj. sa ven. mladým 11.–15. 7.  Lúčka – Potoky
14. Trnava Detský minitábor 11.–15. 7.  Plav. Mikuláš Plamene  
  Detský minitábor 15.–19. 7.  Plav. Mikuláš Rodina
15. Košice Letný tábor 9.–14. 7.  Jusková Voľa 3.–8. roč.  
  Dobrovoľnícky tábor 24.–30. 8.  Košice  
16. Žilina, Torysa, nebudú organizovať  letné akcie     
 Pezinok     

Ste povolaní, aby ste napriek svojej chudobe obohatili svet.
(Ján Pavol II.)

Leto v strediskách

Duchovné 
cvičenia

pre dievčatá 

30.6.—4.7. 2005
Slovenská Ľupča
Pokročilé: 

O sviatostiach
(Pre dievčatá, ktoré už boli

aspoň raz na DC)

4.–8. 7. 2005
Slovenská Ľupča

Pokročilé: O povolaní
(Pre dievčatá, ktoré už boli

aspoň raz na DC)

11.–15. 7. 2005
Dolný Kubín

Duchovný pobyt 

15.–19. 7. 2005
Dolný Kubín

Začiatočnícke

2.–6. 7. 2005
Plavecký Mikuláš

Pokročilé: O Panne Márii 
(Pre dievčatá, ktoré už boli aspoň 

1x na DC)

Ak máš záujem ísť
na niektoré z týchto DC,

bližšie info nájdeš na
www.laura.mladez.sk

resp. na tel.č.:
056/64 31 057
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Animátori pod lupou

Animátori pod lupou

Ľudia potrebujú pravdu; absolútne nutne potrebujú vedieť prečo žijú, zomierajú, trpia.
(Ján Pavol II.)

Šamorín nie je od Bratislavy 
až tak ďaleko. Práve tam som 
našla  ďalšiu dvojicu. Na ich 
bližšie zoznámenie som využila 
internet. A tak som si so Zuzkou 
a Marekom trochu zamailovala. 
Niekde som čítala, že animátor/ka 
je oduševňovateľ/ka. Snáď vás 
o tom presvedčia aj títo dvaja 
súrodenci. 

mi stalo, že jeden 10-ročný chalan v tábore mi 
povedal, že som mu nahradil otca. Pekné zážitky 
mávam aj zo stretiek, keď som ich musel predl-
žovať, pretože sa chalanom nechcelo skončiť.
 Silu čerpám z dlhých rozhovorov s Bohom, 
sviatostí, z pokecov s duchovným vedením 
a dobre ma naplní aj pekne prežité stretko.
 V animátorstve ma rodičia podporujú, ak do-
kážem popri ňom spĺňať aj bežné povinnosti.
 Povzbudiť ma dokážu chlapci svojím záujmom 
o stretká a aktivity, ktoré pre nich pripravujem. 
Potom viem, že to, čo robím, má zmysel.
 Odkedy chodím na stretko Salkuza k Saleziá-
nom na Mamateyke, je mojím vzorom Maroško 
Husár.
 Mať sestru animátorku je úplne super. Moja 
sestra ma toho veľa naučila. Vie mi veľmi dob-
re poradiť s prípravou stretka a s kopou iných 
problémov. Myslím, že nám to pomáha aj ľahšie 
riešiť konflikty a hľadať kompromisy.
 Každý deň venujte aspoň trochu lásky Bohu. 
Stokrát vám ju vráti späť.

Marek Vaško (18)
 Prezývajú ma Anduril, alebo klasicky Marek.
 Zvyknem fungovať v stredisku FMA-čok v Ša-
moríne, ale pomaly sa presúvam k Saleziánom na 
Mamateyke.
 Moje trvalé bydlisko je v Šamoríne.
 Mám jednu sestru, maminu a ocina.
 Baví ma animátorstvo, ping-pong, volejbal, po-
čitačové hry – CS...
 Som tretiak na gympli v Šamoríne.
 Som tichý, flegmatický typ, vraj dobrý poslu-
cháč.
 V Šamoríne vediem jediné chlapčenské stretko 
a viedol som aj ping-pongový krúžok.
 K animátorstvu som sa dostal vďaka mojej ses-
tre Zuzke. Ona ma priviedla k sestrám. A vďaka 
sestre Barunke Šrankovej, ktorá ma podchytila 
a zo začiatku so mnou viedla stretko.
 Animátorstvo mi dáva chuť žiť. Pretože viem, že 
každé dobré semienko, zasiate v srdci chlapcov, 
neskôr prinesie veľkú úrodu. A to za tú námahu 
stojí.
 Animátor je človek, ktorý má rád deti a mla-
dých. Vie im poradiť, pomôcť, rozveseliť ich a za-
baviť sa s nimi. A tým ich robiť lepšími.
 Najkrajšie zážitky mám z táborov. Tam sa mi 
najviac podarilo priblížiť sa  k chlapcom. Raz sa 
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 Volajú ma Zuzu, Zuzka.
 Keď fungujem, fungujem v stredisku sestier 
saleziánok v Šamoríne.
 Bývam v Šamoríne.
 Mám jednu super maminu, ocina a brata.
 Baví ma robiť animátorku, čítať, písať prózu, 
tanec . . .
 Ešte chvíľu budem chodiť na Gymnázium v Ša-
moríne. Tento rok maturujem. A potom uvidím. 
Treba so mnou urobiť ďalší rozhovor o pár mesia-
cov :-)
 Neviem, či je to zvláštne, ale mám ústa, ktoré 
viem používať. Pre mňa je zvláštne to, ako tým 
viem pomôcť, ale aj ublížiť. Pracujem na tomto 
dare už pár rokov, ale ešte stále ho neviem vždy 
použiť dobre.
 Tento rok mám stretko dvanásťročných diev-
čat. Rozprávame sa o témach duchovných, kto-
ré striedame s témami o žene. A mňa veľmi baví 
rozprávať im, aké krásne je byť ženou. Tie baby 
sú strašne bláznivé. Niekedy ma však prekvapia 
svojou zvedavosťou a inteligenciou. Aj kvôli nim 
ma táto práca veľmi baví a napĺňa.
 Keď som začala chodiť ku sestrám a do táborov, 
animátorov som videla ako úžasných ľudí, ktorí 
sa vedia rozdať. Vtedy sa zrodil môj animátorský 
sen. Najprv som musela pracovať ako pomocná 
animátorka pri rôznych akciách. Ako 14-ročná 
som povedala sestrám, že chcem mať stretko. 
A ony mi ho dali :-)
 Animátorstvo mi dáva ďalší dôvod modliť sa 
ráno i večer, dôvod pracovať na sebe, vzdelávať sa 
a duchovne rásť. Učí ma tiež mať úsmev na tvári, 
aj napriek problémom. Vďaka animátorstvu som 
pochopila, prečo mám niektoré dary a cez prá-
cu animátorky ma tie dary Boh naučil používať. 
A ako povedala jedna sestra, animátor sa učí vy-
chovávať deti na deťoch niekoho iného :-)
 Animátor je človek s obrovským ruksakom na 
chrbte. V tom ruksaku má Bibliu, Ducha Svä-
tého, vodcovskú paličku, plno nápadov, knihu 
vtipov a hier, tiež dobré uši na počúvanie, oči na 

vnímanie, ruky na pohladenie a ústa na rozdávanie po-
hotových odpovedí a rád.
 Najkrajšie zážitky mám, keď sa spolu smejeme. Sú 
dni, keď príde väčšina ľudí na stretko v dobrej nálade 
a tou náladou nakazia aj ostatných. Vtedy sa spolu roz-
právame mimo pripravenej témy. O veciach, o ktorých sa 
potrebujú oni porozprávať. A hlavné je, že sa spolu celý 
čas smejeme. Pichne ma tiež pri srdci, keď ma na konci 
tábora dieťa objíme a povie mi, že sa cítilo dobre. Vtedy 
mám pocit, že to naozaj stálo zato.
 Energiu čerpám zo svätého prijímania a modlitby, ako 
každý veriaci. Z detského úsmevu a vďačnosti, ako každý 
animátor. A samozrejme z priateľov a ľudí, ktorých mám 
rada, ako každý človek.
 Odkedy som si doma presadila, že budem chodiť na 
náboženstvo a ku sestrám (na to boli dobré tie veľké 
ústa), nemám s tým žiadne problémy. Moji rodičia vedia, 
že si dokážem čas rozvrhnúť a tak mi dôverujú a podpo-
rujú ma v tom. Veď aj oni dvaja sa spoznali v tábore, v kto-
rom robili vedúcich.
 Povzbudí ma, keď vidím záujem v tvárach detí. Po-
vzbudí ma, keď mi dajú najavo, že to, čo robím, robím 
dobre. A keď niečo robím zle, povzbudí ma to, že Boh 
ocení aj moju snahu.
 Nemám konkrétny vzor v nejakom človeku. Za vzor si 
skôr beriem vlastnosti ľudí a snažím sa ich potom zaradiť 
do ponuky mojich vlastností.
 Určite je to lepšie, ako mať iba obyčajného brata :-) 
Vieme sa porozprávať a poradiť si v animátorskych ve-
ciach a starostiach. Ak si zoberieme na starosť stretko 
alebo akciu, nemáme problém sa spolu stretnúť (býva-
me v jednej izbe) a pripraviť to. A ak jeden z nás nemôže 
ísť na animko, má 
doma informátora.
 Nie je to pre vás 
zrejme nič nové, 
ale aj tak vám to 
poviem. BUĎTE 
VESELÍ! Brať veci 
s humorom je vždy 
ľahšie, ako plakať 
niekde v kúte. 

Aďa Feketeová

Zuzana Vašková (19)
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Stretne staršia 

pani na ulici 

plačúceho chlap-

čeka. „Čo sa ti 

stalo?“ pýta sa 

ho. „Ja som sa 

stratiiiil.“  „No 

to nič,“ chlácholí 

ho, „a svoju adre-

su poznáš?“  „Po-

znám – mireček 

sedem zavináč 

post bodka eska.“

Chlapček píše Ježiškovi: „Milý Ježiško, 
mám malé vreckové, a preto mi prines 
pod stromček bubienok, malú trúbku 
a pištoľku na vodu. Dedko mi dá penia-
ze, aby som nebubnoval, staršia sestra, 
aby som netrúbil, a náš kocúr, aby som 
ho nepolieval vodou.“

Malý Tonko zastaví auto: „Nedoviezli by ste ma do školy, ujo?“ „Ale ja idem opačným smerom,“ namieta vodič.  
 „Tým lepšie, ujo.“

Vráti sa prváčik zo školy a vraví mame: „Byť 

učiteľom je veľmi ľahké. Keď čosi nevie, tak 

sa opýta niektorého z nás.“

Pani učiteľka vraví: „Slávko, povedz mi dve 

zámená.“ Slávko sa opýta: „Kto, ja?“

Učiteľka sa pýta žiači-

ka: „Prečo si nakreslil 

otcovi zelené vlasy?“ 

„Lebo nemám plešatú 

farbičku.“

Naozajstné ospra-
vedlnenie do školy: 
„Drahá škola, Lucia 
včera nebola v ško-
le, lebo sme v nede-
ľu zabudli vybrať zo 
schránky nedeľňaj-
šie noviny a keď sme 
ich v pondelok našli, 
tak sme si mysleli, 
že je nedeľa.“

Výpis zo žiackej knižky: Váš syn sa 
mi smial do očí za mojím chrbtom!

„Včera som chytil dva metre 

dlhú šťuku!“ „A ja som z vo-

dy vytiahol horiacu sviečku!“ 

„Klameš, sviečka vo vode 

nehorí.“ „Ty skráť šťuku, ja 

zhasnem sviečku!“

Čierny humor v športe? Keď ma-ratóncom na tri-dsiatom kilometri oznámili, že štart sa bude pre technickú chybu opakovať.

Zastaví policajt vo-

diča BMW. Vypýta 

si doklady a vodič 

sa ho spytuje: „Išiel 

som príliš rýchlo?“ 

„Nie, leteli ste 

príliš nízko!“
„...a potom prišiel sprievodca a obzrel si ma, 

ako keby som nemal cestovný lístok.“ „A čo 

si urobil?“ „Obzrel som si ho, ako keby som 

cestovný lístok mal.“
Študent skladá skúš-ky. Profesor sa pýta: „Čo najviac spôsobuje silné nekontrolova-teľné potenie u člove-ka?“ „Vaše otázky,“ odpovedá študent.


