
 
 

 

 

 
 

 

Občasník ţiakov ZŠ s MŠ Stakčín   šk. r. 2016/2017 

  

 

 

 

ilí žiaci, 
 

 

 

na svete sú tisícky väčších či menších obcí, v mnohom si navzájom 

podobných, a predsa je každá z nich neopakovateľným originálom. Žije si 

svoj vlastný život, deň za dňom píše stránku po stránke do knihy svojich 

dejín. Tá naša píše svoje stránky už  700 rokov. Výročie obce je sviatkom 

a dôvodom uvedomiť si  spolupatričnosť k miestu, kde žijeme, k miestu, 

ktoré sme zdedili a ktoré odkážeme budúcim generáciám.  

Júnové vydanie časopisu Lúčik preto venujeme 700-ému výročiu založenia 

našej obce, resp. prvej písomnej zmienky o nej. Príspevkami, ktoré sme 

doň zaradili, chceme poukázať najmä na to, že aj my sa podieľame na 

obecných akciách a  rôznymi aktivitami a úspechmi v mnohých súťažiach a 

olympiádach prispievame k šíreniu  dobrého  mena našej obce.   

 

  
  



  

    iekoľko zaujímavostí z histórie  našej obce 

 
 

 Prvá písomná zmienka o Stakčíne – v podobe Zaktson – je datovaná do roku 
1317 a nachádza sa v donačnej listine uhorského kráľa Karola Róberta. 

 Prvým známym vlastníkom Stakčína bol šľachtic Peter Petéň z Bačkova. 

 Za najstaršieho známeho obyvateľa obce sa považuje Michal zo Stakčína, 
ktorý bol v roku 1492 členom zbojníckej družiny Fedora Hlavatého. 

 Na prelome 16. a 17. storočia predstavoval Stakčín najväčšiu obec v rámci 
severného Zemplína. 

 Cez obec viedla obchodná cesta do Poľska, známa ako Via (Porta) Rusica. 

 Prvý záznam o kňazovi v Stakčíne sa nachádza v urbári humenského 
panstva z roku 1601. 

 Najstarší údaj o tunajšom chráme – drevenom – pochádza z roku 1732. 

 V druhej polovici 18. storočia bol postavený rokokový kaštieľ. 

 Prvé údaje o miestnej škole pochádzajú z roku 1846. 
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                 ilujem náš Stakčín 
 

 
Keď zatvorím oči, vidím krásne nebo, 

na ňom jasné hviezdy svietia na mňa nehou. 
Zohrievajú srdce, pohládzajú dušu, 
otvárajú náruč. Veď aj na to tu sú. 

 
Keď zatvorím oči, vidím žblnkot rieky, 
ktorá svojím tokom živí ľudstvo veky. 
Lieči všetky zmysly, dodáva nám silu 
a z nej každý z nás si čerpá energiu. 

 
Keď zatvorím oči, vidím hrdé lesy 

a v nich svätý pokoj.  Až človeka desí 
ich obrovská vôľa prežiť aj tie časy, 
keď nebolo počuť dlho ľudské hlasy. 

 
Keď zatvorím oči, vidím polia, stráne. 

Na nich predkov našich mozoľnaté dlane 
žiaria ako sviece, ako odkaz svetu: 

Nezabúdaj, človek. Ešte stále sme tu. 
 

Keď otvorím oči, vidím slnko všade. 
Jeho jasná žiara trblieta sa v sade. 

Milujem náš Stakčín, moju domovinu. 
Ďakujem Ti, Bože. Nechcem žiadnu inú. 

 
Miroslava Gunárová, 9. ročník 

 



 
 
 

Keď nám pani učiteľka N. 
Kerekaničová povedala, aby sme do školy 
priniesli nejaké staré veci, ktoré niekedy 
pouţívali naši prarodičia, vedela som, ţe ja 
s tým nebudem mať problém. Moja babka 
si tieto predmety necháva na pamiatku 
a opatruje ich ako oko v hlave. Do školy 
som priniesla pokrovec, starú kniţku, starú 
fotku,  motovylo, vyšívanú nástenku, 
svadobnú šerpu pre muţov aj starú 
ţehličku, ktorá sa nahrievala na peci. Pani 
učiteľka v kabinete biológie pripravila zo 
starých vecí, ktoré jej poprinášali aj iní 
ţiaci, veľmi zaujímavú výstavku, dokonca 
tieto predmety vedela aj pomenovať: 
pelevňa, pokrovec, korytko, vodynka, 
kudeľa, rešeto, krosna, motovylo, berda, 
palačka a veľa iných. Výstavku si boli 
pozrieť všetci ţiaci našej školy, aby mali 
aspoň trochu predstavu o tom, ako ţili 
kedysi naši predkovia. Všetky veci sme si, 
samozrejme, zobrali naspäť domov, aby 
ich naše babky uchovali pre ďalšie 
generácie. 

Lenka Motýľová, 7.B 

 

 
 

  
 

 
 
 
 

V utorok 9. mája 2017 sme si za 
všetkých občanov našej obce pripomenuli 
72. výročie ukončenia 2. svetovej vojny 
v Európe. K pomníku padlým vojakom 
z obce Stakčín v druhej svetovej vojne sme 
poloţili veniec, ktorý kaţdý rok zakúpi náš 
obecný úrad. Na pietnom akte sme si 
vypočuli báseň s protivojnovou tematikou, 
vţili sme sa do príbehu o vojne a mieri, 
ktorý veľmi pekne prečítala deviatačka 
Mirka Gunárová, a zamysleli sme sa nad 
slovami, ktoré nám všetkým adresovala 
pani riaditeľka vo svojom príhovore. 
Nakoniec sme si všetci spolu zaspievali 
legendárnu Kaťušu. Ja si myslím, ţe je 
naozaj veľmi dôleţité nezabúdať nikdy na 
tých, ktorí bojovali v druhej svetovej vojne 
a za našu slobodu obetovali svoje ţivoty.  

 
Melánia Nergešová, 7. A 

 

 

Ako žili kedysi naši predkovia 

 

Deň víťazstva nad 

fašizmom 
 



 
 

 

 
Uţ niekoľko rokov vystupujem 

v programe, ktorý organizuje naša obec 
pod názvom Duchovný koncert. Nebolo 
tomu inak ani toho roku. Nedeľa 8. januára 
2017 bola neskutočne mrazivá, ale 
v našom kultúrnom dome bolo teplučko. 
A teplo bolo aj v srdciach všetkých, ktorí 
prišli. Zohriali ich totiţ krásne vianočné 
príbehy, koledy a vinše, s ktorými sa okrem 
nás predstavili aj ţiaci materskej školy, 
stakčínsky súbor Beskyd a Starinčanka zo 
Sniny. 

Nikola Jacjuk, 7. A 

 
 
 
 
 

 
 

Uţ od začiatku februára sme 
začali nacvičovať kultúrny program k MDŢ. 
Chceli sme, aby bol pekný a pestrý, preto 
sme sa rozdelili do troch skupín. Jedna 
skupina bola recitačná, druhá spevácka 
a tretia tanečná. Spolu nás bolo dvanásť 
dievčat. Ja som spolu s ďalšími štyrmi 
dievčatami nacvičovala tanec. V nedeľu 12. 
marca 2017 sme vystupovali v KD Stakčín 
pre naše mamky, babky, prababky, tety, 
proste pre ţeny z našej obce. Zarecitovali 
sme im dve slovenské a jednu ruskú 
báseň, zaspievali jednu slovenskú a jednu 
ukrajinskú pesničku a zatancovali cigánsky 
tanec. Ani sme si nepomysleli, ţe budeme 
mať taký úspech! A nielen to. Hneď vo 

štvrtok 16. marca 2017 sme s týmto 
programom vystupovali ešte raz. 
Pracovníčky denného stacionáru pre 
seniorov v obci nás poprosili, aby sme prišli 
potešiť ich členov. Prišli sme, potešili sme 
ich a všetky sme mali radosť z toho, ţe oni 
mali radosť z nás. 

Tamara Husťaková, 5. ročník 

 

 

 

 
 

V našej obci poskytuje sluţby 
v oblasti komplexného nakladania 
s odpadmi spoločnosť Fúra s. r. o., ktorá 
na začiatku septembra vyhlasuje výtvarnú 
súťaţ  pre ţiakov základných škôl 
Prešovského, Košického a časti 
Banskobystrického kraja pod názvom 
Vyčistím si okolie, chcem ţiť v čistej obci. 
Ja som sa do tejto súťaţe zapojila uţ 
dvakrát a dvakrát som bola úspešná. 
V minulom školskom roku som sa 
umiestnila na 5. mieste, toho roku som v  
kategórii 5. – 9. ročníkov obsadila 2. 
miesto. Vyhrala som tablet, ale oveľa viac 
ma teší to, ţe moja výtvarná práca  a tieţ 
práca môjho brata druháka Riška sú 
zverejnené v kalendári Fúra s. r. o. na rok 
2017, ktorý má čestné miesto na 
pracovnom stole nášho  starostu obce 
pána J. Kerekaniča. 

Michaela Šothová, 7. A 

 

 

Duchovný koncert 
 

MDŽ 
 

Vyčistím si okolie, 

chcem žiť v čistej obci 
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Náš obecný úrad vyhlásil pri 

príleţitosti 700-ého výročia obce výtvarnú 
súťaţ Sme tu 700 rokov. Ja mám výtvarné 
súťaţe rada, lebo veľmi rada kreslím, preto 
som sa do súťaţe zapojila. Téma bola 
zaujímavá, aj keď zo začiatku som sa 
nevedela rozhodnúť, čo nakreslím. Veľmi 
mi pomohla pani učiteľka na hodinách 
výtvarnej výchovy, ktorá mi poradila, akým 
smerom sa mám uberať. Bola som pyšná, 
keď  som svoju výtvarnú prácu uvidela na 
výstave v našom kultúrnom dome počas 
akcie Ľude pud Nastasom. Ale najväčšiu 
radosť som mala vtedy, keď som zistila, ţe 
moja práca v kategórii 5. aţ 9. ročníkov 
získala 1. miesto a z rúk starostu našej 
obce som preberala cenu. 

Patrícia Ďuriová, 7.B 

 

 

 

 

V sobotu 13. mája 2017 sa 
v Stakčíne konalo veľmi pekné podujatie, 
ktoré už štvrtý rok organizuje naša obec. 
Mne sa veľmi páči aj preto, že každý rok na 
tomto podujatí vystupujem. Pani učiteľka N. 
Kerekaničová s nami nacvičí rôzne 
pesničky, riekanky a vtipné „prypovidky“ 
z nášho regiónu a my ich potom 
predvedieme všetkým návštevníkom tohto 
podujatia. Okrem toho naši učitelia 

pripravujú pre všetky deti, ktoré tam prídu, 
rôzne súťaže a za ne si vyberáme 
sladkosti. Potom si môžeme pozrieť ukážky 
toho, čo dokážu hasiči, policajní psovodi 
a členovia Klubu vojenskej histórie 
Beskydy, ktorí toho roku pripravili  výstavu 
Pradedovia na frontoch Veľkej vojny.  

Katarína Fedorková, 5. ročník 
 

                       

                      lavolamy                                 
                
                          chytáky 

 

                                           

 

 

 

V košíku máte 5 jabĺčok. 
Viete, ako ich treba rozdať 
piatim deťom, aby každé 
dostalo jedno celé jabĺčko, 
a    aby 1 jabĺčko zostalo v 
košíku? 

           
 
 
 

Neďaleko od brehu 
kotví loď. Tá má 
rebrík (začínajúci aj 
končiaci priečkou), 
ktorého spodná 

priečka sa dotýka vody. Vzdialenosť medzi 
jednotlivými priečkami je 20 cm a dĺžka 
rebríka je 180 cm. Príliv vody zdvíha vodu 
rýchlosťou 15 cm za hodinu. Za aký dlhý 
čas bude voda na tretej priečke zhora.  

  

Sme tu 700 rokov 
 

Ľude pud Nastasom 
 

Jabĺčka 
 

Lodný rebrík 
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Nechcem vidieť, mamka, v tvojich očiach smútok, 

vtedy srdiečko mi puká.  

Je mi veľmi ľúto, 

že ťa niečo trápi, že máš v srdci bôľ. 

Sadnime si, prosím, za kuchynský stôl. 

Polož navrch stola svoje krehké dlane, 

dám ti na ne  

liečivých božtekov pár. 

Uvidíš, že potom ti do duše zavíta jar... 

Rozkvitne úsmev na tvojej tvári 

ako tie snežienky začiatkom jari, 

rozjasní sa tvoja krásna tvár, 

stratí sa vráska z prostriedku čela. 

Je toho veľa, 

čo dať ti chcem, 

pretože viem, 

že si to najdrahšie, čo teraz mám. 

Si pre mňa najlepšia zo všetkých mám! 

Viktória Telváková, 7. A 

 

(túto báseň napísala ţiačka pre všetky mamky z našej obce, recitovala ju na oslavách MDŢ, 

dokonca s ňou obsadila  2. miesto v celoslovenskej súťaţi Dúha 2017) 

Mojej  
 
mamke 

https://www.graphicstock.com/stock-image/romantic-pink-heart-shape-frame


 

 
 
 
s pani učiteľkou Nadeždou Kerekaničovou, ktorá v našej obci prežila celý 
svoj doterajší život 

L.  Glogovská: Pani učiteľka, vieme o vás, že zo všetkých učiteľov, ktorí 
učia na našej škole, vy žijete v Stakčíne najdlhšie. Koľko rokov to je? 

Mgr. N. Kerekaničová: V Stakčíne ţijem uţ 61 rokov. Zmenila som akurát ulicu. 
Predtým som bývala na Duchnovičovej ulici, teraz bývam na Dlhej ulici. 

L. Glogovská: Ktoré okamihy z detstva vám najviac utkveli v pamäti? 

Mgr. N. Kerekaničová: Zemiakové brigády. Na tie sme chodili na začiatku 
školského roka – v septembri a októbri. Pomáhali sme druţstevníkom zbierať 
a triediť zemiaky. Do školy sme chodili 6 dní v týţdni – aj v sobotu. Na prvom 
stupni, ktorý v tom čase tvorili ţiaci 1. aţ 5. ročníka, sme mali dvojzmenné 
vyučovanie. Niektoré triedy sa učili doobeda, iné začínali vyučovanie aţ 
popoludní. V zime sme chodili domov za tmy. 

L. Glogovská: Aký je rozdiel medzi Stakčínom dnes a Stakčínom v čase 
vašej mladosti? 

Mgr. N. Kerekaničová: Veľký. Stakčín prešiel za tie roky, čo tu ţijem, obrovskou 
premenou v tom dobrom zmysle slova. Máme zavedenú plynofikáciu, kanalizáciu, 
bola zrealizovaná rekonštrukcia centra obce, základnej a materskej školy, máme 
nový obecný dom. Veľká starostlivosť sa venuje aj úprave prostredia, v ktorom 
ţijeme. 

L. Glogovská: Čo sa vám v našej obci najviac páči? 

Mgr. N. Kerekaničová: Mojou srdcovou záleţitosťou je uţ dlhé roky folklór, preto 
ma veľmi teší, ţe po kultúrnej stránke je naša obec veľmi činná a nezabúda na 
naše rusnácke  korene. Uţ niekoľko rokov sa tu koná Festival ľudovej kultúry, 
Ľude pud Nastasom, rusnácky Mikuláš, vianočná duchovná pieseň. Na týchto 
podujatiach stretávame mnoţstvo Stakčínčanov, ktorí tu uţ dávno nebývajú, ale 
na svoju rodnú obec nezabúdajú.  
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L. Glogovská: Chýba vám v nej niečo? 
Mgr. N. Kerekaničová: Chýba. Voda. Ale nie pitná – tú máme vynikajúcu. Chýba 

mi voda na kúpanie. My sme sa počas celého leta kúpali v Ciroche alebo chodili 
Pod Vysokú či na splavy. Cez teplé a slnečné víkendy  sa tam stretávali na 
piknikoch celé rodiny. Všetky deti sa tam naučili plávať, plavecké kurzy v školách 
sa vtedy ani neorganizovali. 
Chýba mi ešte jedna vec, a to pracovné príleţitosti. Ja viem, ţe toto nie je iba 
problém Stakčína a nášho regiónu, ale je mi smutno, keď vidím, ţe mladí ľudia 
od nás musia za prácou  často  odchádzať  aj do zahraničia, len aby finančne 
zabezpečili svoje rodiny. 

L. Glogovská: Čo by ste na záver popriali našej obci pri príležitosti jej 700-
ého výročia? 

Mgr. N. Kerekaničová: Prajem jej veľa spokojných občanov, ktorí by sa s 
radosťou vracali do svojho rodného hniezda, a veľa talentovaných detí, ktoré by 
našu obec zviditeľňovali široko-ďaleko. 
  

Rozhovor pre časopis Lúčik pripravila Lenka Glogovská, ţiačka 9. ročníka 

 

                              

                    aše úspechy  

 
 

Okresné kolo  Biblickej olympiády: 1. miesto mladší žiaci 
( Kapraľová Lenka, Špitalik Jakub, Demjanovič Daniel), 5. 
miesto starší žiaci (Badidová Viktória, Matiková Silvia, 
Červeňak Patrik) 

Okresné kolo  Biologickej olympiády D: projektová časť 
– 3. miesto (Badidová Viktória), teoreticko-praktická časť- 5. 
miesto (Nergešová Melánia) a 6. miesto (Jacjuk Nikola) 

Okresné kolo Biologickej olympiády C: projektová časť – 3. miesto 
(Kacarabčinová Sofia), teoreticko-praktická časť – 6. miesto (Glogovská Lenka) 

Jazykový kvet – krajské semifinále: 1. miesto (Tkačuková Viktória), 2. miesto 
(Jacjuk Nikola) 

Jazykový kvet – celoslovenské finále: 2. miesto (Tkačuková Viktória) 
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Celoslovenská literárna súťaž Dúha: 2. miesto (Telváková Viktória), čestné 
uznanie (Voharová Tereza) 

Okresné kolo Duchnovičovho Prešova: 1. miesto (Husťaková Tamara), 2. 
miesto (Vajdová Diana), 3. miesto (Baranníková Sofia Zara), 3. miesto 
(Dvoranová Michaela) 

Okresné kolo Geografickej  olympiády: 1. miesto (Nergešová Melánia), 4. 
miesto (Nergeš Filip), 6. miesto (Bober Boris) 

Celoslovenská literárna súťaž Gerbócova literárna Snina: 1. miesto (Bober 
Boris), 3. miesto (Voharová Tereza), 3. miesto (Gunárová Miroslava), 3. miesto 
(Štofira Ján), čestné uznania ( Husťaková Tamara, Verbický Filip, Šothová 
Michaela) 

Regionálna súťaž Literárne talenty: 2. miesto (Kapraľ Martin), 3. miesto 
(Holota Dávid), 6 čestných uznaní (Kapraľ Tobáš, Koribanič Kristián, Šoth 
Richard, Voharová Tereza, Ihnát Timotej, Hromadová Stanislava) 

Majstrovstvá v šachu: 3. miesto (Glogovská Lenka), 7. miesto (Badida 
Branislav) 

Celoslovenská výtvarná súťaž Moje najkrajšie Vianoce: Cena poroty 
(Chalčák Patrik) 

Okresné kolo Na potulkách s angličtinou: 2. miesto (Badidová Viktória, 
Červeňak Patrik, Jacjuk Nikola, Nergešová Melánia, Šothová Michaela), 5. 
miesto (Kacarabčinová Sofia, Nergešová Melánia, Klec Marián) 

Okresné kolo Hviezdoslavovho  Kubína: 1. miesto ( Kľaga Imrich) 

Okresné kolo v bedmintone: 3. miesto (Kapraľová Diana, Kofirová Viktória), 3. 
miesto (Štofira Ján, Piteľ Samuel) 

Okresné kolo vo futsale: 4. miesto (starší chlapci) 

Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku: 1. miesto (Sochaničová Nina) 

Celoslovenská literárna súťaž prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád 
Slovensko: čestné uznanie (Voharová Tereza) 

Regionálna súťaž detského hudobného folklóru: postup na festival rusínskej 
piesne Spevy môjho rodu (Baraníková Sofia Zara, Husťaková Tamara, Badidová 
Viktória) 

Celoslovenská výtvarná súťaž Rodina a základné ľudské právo na život: 2. 
miesto (Harvanová Natália) 

Turnaj v sixbale Putovný pohár majstra športu a čestného predsedu 
Olympijského klubu Košice Antona Švajlena: 4. miesto (Motyľová Lenka, 
Tkačuková Viktória, Timko Jakub, Štofira Ján), najlepší hráč turnaja (Štofira Ján) 



Okresné kolo v stolnom tenise: 4. miesto (Sentivan Benjamín, Piteľ Samuel, 
Štofira Ján, Šuťak Matúš), 5. miesto (Glogovská Lenka, Čopíková Zuzana, 
Kofirová Viktória, Kapraľová Diana) 

Okresná šachová liga: 1. miesto (Glogovská Lenka), 3. miesto (Harvan Michal), 
3. miesto (celkové umiestnenie našej školy) 

Okresná súťaž Vedomosti o doprave = bezpečnosť na cestách: 2. miesto 
(Sentivan Benjamín, Turbák Ľubomír) 

Regionálne kolo výtvarnej súťaže Vesmír očami detí: postup do 
celoslovenského kola (Kerekaničová Rebeka, Fedorková Katarína, Pidaničová 
Sofia Anna, Šothová Michaela) 

Okresné kolo Vianočného turnaja v sixbale: 1. miesto (Glogovská Lenka), 2. 

miesto (Petriš Tobiáš), 1. miesto (druţstvo našich ţiakov – Glogovská Lenka, 
Motyľová Lenka, Petriš Tobiáš, Štofira Ján) 

Celoslovenská literárna súťaž Voda pre život – život pre vodu: Cena poroty 
(Šoth Richard), 1. miesto (Šoth Richard), 3. miesto (Rosičová Sabina) 

Celoslovenská vedomostná súťaž Všetkovedko: 1. miesto (Kapraľová Lenka, 
Kľagová Nina), 2. miesto (Baraníková Sofia Zara, Voharová Tereza), 5. miesto 
(Holotová Ema, Rosičová Petra), 6. miesto (Koribanič Kristián, Varchoľak Tobias) 
Krajská výtvarná súťaţ Vyčistím si okolie, chcem ţiť v čistej obci: 2. miesto 
(Šothová Michaela) 

Územná súťaž Družstiev mladých zdravotníkov: 1. miesto (Harvanová 
Natália, Kirová Bibiána, Pidaničová Sofia Anna, Kacarabčinová Sofia, Tkačuková 
Viktória), 3. miesto (Sochaničová Tamara, Baraníková Sofia Zara, Holotová Ema, 
Demjan Peter, Nergeš Filip, Slivka Maroš) 

Regionálna zdravotnícka súťaž: 3. miesto (Glogovská Lenka, Kofirová Viktória, 
Petriš Tobiáš) 

 

Okresná výtvarná súťaž 
Zvončeky Vianoc: 2. miesto 
(Nergešová Melánia, Jacjuk 
Nikola) 

Celoslovenská súťaž 
Svätoplukovo kráľovstvo 
ožíva: výtvarná práca bola 
zaradená do Zlatého pásma 
(Tkačuková Anastázia) 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Povedal si doma, že 
si dostal päťku z 
matematiky?" pýta sa 
učiteľka Jožka.  
"Povedal."  
"A čo rodičia? Čo 
hovorili?"  
"Nič. Neboli doma." 
 
 

Príde chlapec domov 
a podáva otcovi 
vysvedčenie. 
"No tak toto by teda 
chcelo poriadny 
výprask," rozčúlene 
zakričí otec. 
"Len pokoj," utešuje 
ho chlapec, "viem, 
kde učiteľka býva." 
 
 

V škole sa učiteľka 
pýta žiakov, kde 
pracujú ich otcovia. 
- Jožko, kde 
pracuje tvoj otec? 
- Môj otec je 
stomatológom v 
agrárnej 
spoločnosti. 
- Hovor 
zrozumiteľnejšie. 
- Opravuje zuby na 
hrabliach. 
 
 

Malý Miško sa pýta 
mamičky: 

- Je to pravda, že 
som sa narodil po 
polnoci? 

- Áno, zlatko! 
- Dúfam, že som ťa 

nezobudil.... 

Na prázdniny veselo 

Trojročný génius 
Ferko Kocka 
poskladal 5000-
dielne trojrozmerné 
puzzle za dva dni 
a pripravuje sa na 
nový rekord. 
V rámci tréningu 
mu rodičia kúpili 
strúhanku a malý 
Ferko skladá 
rožky... 

Bráni sa žiak pri 
tabuli: 
- Veď som ten 
trojuholník 
ABCD narysoval 
správne! 
 
 

- Povedz mi, Janko, 
koľko nôh má blcha? 
- Prepánajána, pani 
učiteľka, vaše 
starosti by som chcel 
mať. 

 

Príde Janko zo školy domov a 
hovorí mame. 
- Mami, dostal som poznámku. 
- A čo si robil? 
- Smial som sa učiteľke za 
chrbtom do očí. 
 
 
 

Riešenia hlavolamov z predchádzajúcej strany: 

Jabĺčka: Každé dieťa dostane jedno jablko, pričom 

jedno z detí dostane svoje jablko v košíku 

Lodný rebrík: Ak sa dvíha hladina vody, potom sa 

spolu s hladinou dvíha aj loď. Takže voda bude stále 

na prvej priečke rebríka. 
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