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Úsmev Jána  Pavla II.

Tajničky

práce našich žiakov, relax,
poučenie, zábava, súťaže

Smejoviny

Neúnavný cestovateľ, veľký Boží atlét, bojovník proti
komunizmu, ochranca ľudských práv, strážca hodnôt... Takýmito
a mnohými ďalšími prívlastkami možno charakterizovať pápeža
Jána Pavla II. Bol 263 nástupcom sv. apoštola Petra. Do
povedomia celého sveta sa zapísal nezmazateľným spôsobom.
Ján Pavol II. si od začiatku svojho pontifikátu získava milióny
ľudských sŕdc vďaka svojmu zmyslu pre humor, žartom,
úsmevom. Posúďte sami.

NEVERIACI GORAL
Kardinál Wojtyla veľmi rád lyžoval. Raz, po dlhej a namáhavej
lyžiarskej túre, navštívil istého gazdu a požiadal ho o pohár
mlieka. Ten si ho chvíľu obzeral a potom sa zvedavý opýtal:
A vy ste odkiaľ?
Nuž z Krakova – odpovedal kardinál.
A čo ste zač?
Kardinál – odpovedal s úsmevom lyžiar.
Goral pomýlený svetským odevom a navyše vidiac, že jeho hosť
je veľmi dobrým lyžiarom, ani na chvíľu nepripustil, že to môže
byť taký vysoký cirkevný hodnostár. Pokrútil teda neveriaco
hlavou a povedal:
Vy ste taký kardinál, ako ja pápež.

KARDINÁL LYŽIAR
Otec Karol Wojtyla sa ako kňaz, biskup i kardinál venoval
lyžovaniu. Lyžoval zo záľuby, ale aj na príkaz lekára kvôli svojmu
zdraviu. Keď sa tomuto svojmu koníčku venoval aj ako kardinál,
v Taliansku sa tomu veľmi divili. Pri istej príležitosti kardinál
Wojtyla žartoval: „U nás, v Poľsku, lyžuje polovica kardinálov!“
Háčik bol v tom, že v tej dobe malo Poľsko iba dvoch kardinálov.

JAR
Jar k nám prišla pomaly,
Úsmev máme na tvári.

Slniečko nám svieti veselo,
Aby sa nám lepšie vstavalo.

Kvietky kvitnú, stromy pučia
deti  vonku od radosti kričia.

Všetko nám už ožíva
Zima sa už ukryla.

Patrik Števuliak, 3.roč.

Žiak sa ospravedlňuje:
,,Prepáčte, zabudol som si žiacku knižku.“
,,Fajn, tak si do žiackej napíš: Zabudol som si
žiacku knižku.“

Učiteľ hovorí:
„Už pol roka vám vysvetľujem, že polovice sú
vždy rovnaké a ešte stále to väčšia polovica
z vás nevie!“

Tučný muž stojí pred škôlkou.
Učiteľka sa vykloní z okna a pýta sa: ,,Dobrý
deň, čakáte dieťa?“
„Nie, to mám od piva.“

Pán doktor, prečo si nemôžem
Nahmatať nohy?
Lebo sme vám amputovali ruky.

Otecko, aj dnes pôjdeme do lesa?
Uvidíme, najskôr musia odísť požiarnici.

Tajnička
1) Denník si nepíšeme, hovoríme, že si ho ...
2) Autor týchto SCI-FI románov: Cesta na
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mesiac, Dvadsaťtisíc míľ pod
morom, Cesta do stredu Zeme
3) Zakladateľ spisovnej
slovenčiny
4) Priezvisko
autora, ktorý
napísal novelu
,,Normálny
cvok“
5) Vrcholné dielo
prozaickej tvorby
od Jána Kalinčiaka
(román)
6) Vlastné meno Martina Kukučína 7) Básnický prívlastok 8) Najslávnejšie a najvýznamnejšie
dielo Jána Kollára     Patrik Harmata, 8.A

pokračovanie na str. 2

Príde policajt do obchodu a pýta sa:
- Čo je tamten valček?
- To je termoska.
- A načo je?
- No, teplé tam zostane teplé a studené
studené.
Policajt si kúpi termosku, príde do práce
a chváli sa kolegovi:
- Aha, mám termosku!
- A to je načo?
- No, teplé tam zostane teplé a studené
studené.
- A čo tam máš?
- No, momentálne kávu a dva nanuky.

Príde Cigán na Úrad práce a hovorí:
- Chcem prácu.
Úradníčka:
- Nó, máme tu miesto riaditeľa banky.
Cigán:
- Robíte si srandu?
Úradníčka:
- Vy ste začal.



Ježiš Kristus

2

Veľká noc

Ježiš Kristus, jediný vykupiteľ sveta, včera, dnes a vždy.
Už ste počuli? To náhle stíchnutie včerajšej búrky vraj urobil Ježiš.
Ja som to zažil. No ešte pred tým nám Ježiš dal jesť. Rozmnožil desiatu jedného chalana  - päť
pecňov chleba a dve ryby.
Áno, Ježiš to požehnal a všetci sme sa najedli. Matúš mi hovoril, že nás bolo okolo päť tisíc.
Takže zázrak? Koľko ich už Ježiš urobil. Sú to znamenia pre nás, aby sme uverili jeho slovu.
Oci, a čo je to ten zázrak?
Vieš, zázrak je v podstate vec, ktorú si nevieme na základe našich schopností, skúsenosti a možností
vysvetliť.
Ježiš má zvláštnu nadľudskú moc. Dokonca som videl, že vzkriesil mŕtveho, ktorý už bol na
márach.
Hej, to bol syn tej vdovy z Naim. Mala len jeho, obrábal pole a staral sa o dom. A všetko sa
skomplikovalo ešte viac, keď umrel. Márne nariekala. Keď so slzami v očiach vyprevádzala jeho
mŕtve telo do hrobu, zrazu prišiel Ježiš k máram, kázal zastaviť a povedal čosi mŕtvemu. A ten
ožil...!
Ja si myslím, že Ježiš je naozaj Boh. Veď Boh má moc dať naspäť do poriadku všetky naše
choroby, problémy... A aj nad prírodnými silami má moc. Pamätám si, ako sme raz tuto so Šimonom,
chytali v noci ryby, ale nič. A on prišiel, samozrejme, s ľuďmi, a keď skončil príbeh povedal...
   ...že máme ísť loviť. Celú noc nič, a teraz? Ale dali sme na jeho slovo a až sa nám trhali siete.
Verte mi, či neverte, ja verím, že je Boží syn. Veď toto všetko o tom svedčí. A či to náš prorok Izaiáš
nepredpovedal?
Farizeji sú však proti nemu. Že má vraj spojenie s diablom. A rúha sa Bohu.
On? Taký dobrý človek? Keď bol u nás v Káne, uzdravil mi dcéru. Zľutoval sa nado mnou.
Neverím, že by pomáhal zlému, keď naopak robí toľko dobra.
Naozaj sa presviedčam, že ak robí toto všetko, má moc odpúšťať i hriechy. A koľkokrát nás
vyzýva začať nový život?! To je dobro pre naše duše. On chce pomôcť všetkým, aby boli šťastní.
On je ten Mesiáš, ktorého Boh prisľúbil. My sme ho predsa čakali. Taký mocný, láskavý,...
Ja verím, že jeho kráľovstvo je Božie.
Viem, že raz povedal, že ak budeme mať vieru, budeme i my robiť takéto znamenia.
Úžasné! Teda aj my, ak veríme, máme moc robiť také veľké dobrá!Sviatky jari prišli k nám,

všetky deti radosť majú,
že je slnko teplejšie,
hneď aj väčšiu silu majú.

Snehu ešte plné lúky
toho roku máme,
azda sa tých snežienok
možno aj dočkáme.

Chlapci korbáč pletú
voňavky chystajú,
a dievky z dediny
tiež z vody strach majú.

Pán Ježiš nám z hrobu vstane,
všetkých nás požehná,
žeby sme my silu mali
a aby sme celý rok dobre pracovali.

Daniela Kubicová 8.A

7

JEHO MODLITBA
Všetci, ktorí dlhšie poznajú pápeža Jána Pavla II., jednomyseľne vyhlasujú, že už od svojich
najmladších rokov sa veľmi rád modlil. Manželka profesora M. Kotlarczyka spomína: „Lolek,
(takto ho volali priatelia v Poľsku), sa veľmi mnoho modlil. Občas som ho vídavala v niektorom
z krakovských kostolov ako kľačal zahľadený na oltár. Raz som v kostole sv. Štefana prešla
popred neho, ale on bol tak sústredený na modlitbu, že si ma vôbec nevšimol. Často doma, ale aj
v kostole ležal pri modlitbe na zemi s rukami vystretými v znaku kríža.“

ŽELANIA
Francúzska televízia vyzvala deti narodené v roku zvolenia kardinála Karola Wojtylu na Petrov
stolec, aby zaslali listy s blahoželaniami pre pápeža. Prišlo asi štyristo listov, v ktorých boli napríklad
aj takéto slová adresované pápežovi:
„Prajeme Ti dlhý život a odvahu...“
„Myslím, že budeš svätým...“
„Neviem, či sa to patrí, ale posielam Ti veľa bozkov...“
„Mám veľkú radosť, keď si v televízii. Páči sa mi, ako sa na všetkých milo usmievaš.“

LEPROZÓRIUM
V programe apoštolských ciest pápeža sú vždy plánované aj návštevy nemocníc, domov
dôchodcov, sirotincov a stredísk pre malomocných – leprozórií. Počas cesty po Amazónii prišiel
pápež do takejto dedinky pre malomocných. Do hĺbky otrasený tým, čo videl, urobil bezmocné
gesto a povedal: „Niekedy by som chcel plakať ako dieťa, ale povedzte, komu môže pomôcť
plačúci pápež? Musím ich nadchnúť silou!“

Nech pápežov úsmev napĺňa jasom aj nás. p. uč. Marianna Masláková

Úsmev Jána  Pavla II. - pokračovanie zo strany. č. 1

Definície či zákony ? ? ? :-))
„Špina je pravá hmota na nepravom mieste.“
„Šusdefekt je urážka pneumatiky až do hĺbky duše.“
Zákon zachovania energie: „Nič sa netratí, iba mení miesto a majiteľa.“

LETO
Leto je vtedy, keď slnko svieti,
keď sa hrajú deti.
Leto je, keď kvitnú kvety,
keď sa kúpu deti.

V lete sa vozíme na lodi,
a sme všetci radi.
Lebo sa kúpeme vo vode,
všetci kamaráti.

Jarko Vojteček  3.roč.

Veľkonočný pondelok
Počas veľkonočného pondelka sme mali ja, mama a babka

veľa kúpačov. Boli to hlavne moji ujovia, bratranci skrátka naša
rodina. Samozrejme, prišli aj susedia a kamaráti, ale nie všetci.
Predstavte si, že mám takých lenivých spolužiakov, ktorým sa
neráčilo prísť na dolný koniec. Pozabudol sa aj môj najstarší
bratranec. Bolo mi smutno, ale nestrácala som nádej. Keď sa už
stmievalo, bratranec prišiel na bicykli. Keď ma okúpal
vyrozprával nám humorné príhody, ktoré zažil so svojimi
spolužiakmi počas kúpačky. A tak sa zo smutného začiatku
stal veselý koniec.               Katarína Harmatová, 3. roč.
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Naše básničky

3

Líška a kohút

Jar
Už vykvitol púčik maličký,
Už aj snehuliak roztopil sa pomaličky.
Slniečko vykuklo spod svojej perinky.
Radujú sa deti, otcovia aj maminky.
Je tu jar, je tu jar,
Je to pre nás veľký dar.

Odmrzli nám rybníčky,
Prileteli lastovičky.
Snežienka už čupí v tráve.
Sliepočka má kurča malé.
Je tu jar, je tu jar.
Je to pre nás veľký dar.

Dominika Hutlasová, 8.B.

  Bojazlivé slnko
Slnko od nás kamsi beží,
sprevádza ho vetrík svieži.
Strojí sa k nám snežná vločka,
nazrieť očkom do oblôčka.
Navštívia nás snehuliaci,
priatelia aj zimní vtáci.
Z kopca hlučný kŕdlik detí
na sánočkách občas zletí.
Tak sa biela zima hlási,
a slnko má strach z jej krásy.

Kamil Bonk, 8.A

        Jarné dni
Slnko už veselšie svietilo,
posledného snehuliaka hravo roztopilo.
Vtáčiky smelo poletujú,
,,Prišla jar?“ vetríka sa vypytujú.

Po studenom snehu ostali kaluže veľké.
Tešíme sa, radujme, budú aj dni teplé.
Snežienky novinu zvestujú,
že jar prišla, všetkým oznamujú.

Konečne sa aj Jožko od tej telky odlepil,
schmatol loptu a na ihrisko vystrelil.
Tam sa už banda chalanov zišla,
konečne zlatá jar aj do nás prišla!

Mária Harmatová, 9. B

  Veľká noc
Slniečko sa zobudilo,
sneh už z poľa roztopilo.
Už sa blíži Veľká noc,
dievčatá budú mať vody moc.

Tešíme sa na šibačku
a dievčatá na kúpačku.
Bude veru vody dosť,
v topánkach na zlosť aj pre radosť.

Pani Zime ostošesť zamávame,
teplú jar s radosťou privítame.
Príroda sa konečne zobudila
a krásu života všetkým predstavila.

Patrik Harmata, 8. A

Vraví líška:
,,Pečiem buchty. Keď ich bude dosť, pozametám vôkol dverí, a ty, kohút s bielym perím,
môžeš byť môj hosť.“
,,Neverím ti,“ kohút na to, ,,nie si gazdiná.“ Skôr, než by som zletel nadol a ku tvojmu stolu
sadol, zjedla by si ma!“     Kamil Bonk, 8.A

Šimpanzi zo siedmej C
Kniha P. Stoličného je plná fantázie.

Podarilo  sa mu napísať zaujímavý príbeh
o mravcoch, z ktorého urobil mysliace tvory.
Tieto drobné  chrobáčiky nielenže poznajú
písmená, ovládajú Pytagorovu vetu ...ale čo
je najzaujímavejšie, vedia sa dorozumieť
s deťmi.
Žiaci 6.ročníka sa snažia premýšľať nad
prečítaným textom, vyjadrili svoj názor, a tu je
jeden z ich názorov.
1. Po prečítaní textu som si uvedomil, že aj
ufóni  majú dobre vyvinutý mozog a dokážu
sa hrať rôzne hry, napríklad s guľôčkami
a poznajú také niečo ako je vysávač. A taktiež
som si uvedomil prečo prišli do Vlada, lebo
Vlado je veľký špekulant a hocičo opravuje
a rozoberá  a práve uňho sa dajú nájsť tie
najzaujímavejšie veci ako je napríklad mŕtva
rybka a črepiny zo skla. Podľa toho aké veci
si zobrali zo sebou, keď išli nazad usudzujem,
že chceli vedieť, či je tu možný život aj pre
ryby, pretože si určite všimli prázdne akvárium
a určite ich napadlo, že v ňom boli ryby.
A črepinu skla si zobrali preto, aby vedeli, že
tu na Zemi existujú aj nejaké veci.
2. Súhlasím s autorom, že videokamera a iné
veci, ktoré boli použité v tomto príbehu, naozaj
existujú. Napríklad vysávač a skafander tak
isto existujú.
3. Nesúhlasím s autorom, že chlapci
potrebovali až tak veľa prístrojov, aby mohli
vidieť takých mimozemšťanov. Ja si myslím,
že videokamera nesníma lepšie ako ľudské
oko.
Taktiež nesúhlasím s autorom, že v televízore
sa dalo vidieť ufónov, ale voľným okom ťažko.
4. Chcel by som sa pani učiteľky opýtať, prečo
má príbeh názov „Šimpanzi zo siedmej C“, keď
sa v príbehu vôbec nespomína, že by sa hrali
na šimpanzov a všetko sa odohráva vo
Vladovej izbe. Hra na šimpanzy sa určite nedá
hrať v izbe.
5. Podľa mňa by sa ten príbeh skončil tak, že
ufóni, ktorí odišli od Vlada by sa vrátili na

svoju vlastnú planétu a zavolali by ďalších ufónov
a rodinu. Potom by všetci nasadli do veľkej rakety
a všetci by prišli do Vladovej izby na rakete. Potreli
by sa zelenomodrou  tekutinou, aby ich bolo vidieť
lepšie a výraznejšie, a aby ich Milan alebo Vlado
nezašliapli. Ufóni by postupne odoberali rôzne
vzorky, brali by si malé častice šróbikov, ktoré
popadali na zem. Potom by prišiel Vlado a za ním
Milan. Zrazu by zbadali v izbe celú planétu malých
ufónov. Vlado a Milan ich nechceli rušiť, aj keď
trochu bolo Vladovi ľúto tých drobných  častí,
ktoré mu ufóni vzali. Bol taký zaujatý pohľadom
na ufónov, že ani nevnímal, čo mu Milan hovorí.
Jeden z ufónov však videl za kreslom trčať nejakú
hlavu. Zrazu sa vybrala celá armáda za kreslo. Keď
Vlado videl aká armáda ide ku kreslu, trochu sa
bál, ale neutiekol. Keď ufónia armáda prišla ku
Vladovi za kreslo, armáda sa už chcela pustiť do
bitky s Vladom, pretože si mysleli, že Vlado im chce
ublížiť. Ešteže vo vojsku  bol veliteľom  jeden z
tródiufónov, ktorí boli u Vlada predtým. Malý ufón
vojsko hneď zastavil. Malý ufón sa najprv
poďakoval Vladovi a Milanovi, ktorý tam hneď
došiel za to, že trom ufónom  vôbec neublížili
a dovolili im šťastlivo prísť domov. Niektorí ufóni
ostali na planéte Zem už naveky. Vlado a Milan sa
postupne skamarátili so všetkými ufónmi. A ufóni
navždy bývali u Vlada a stali sa súčasťou rodiny
Vlada a Milana.
6. Páčilo sa mi hlavne to, ako sa správali chlapci k
ufónom, a že im nič neurobili, aj keď ich videli na
televíznej obrazovke a dokázali určiť polohu, kde
asi sú. Najviac sa mi páčilo, že Vlado neublížil
ufónom aj napriek tomu, že mu zobrali zošit
z matematiky a v izbe urobili neporiadok. Zaujalo
ma hlavne to, aký bol Vlado zručný a vedel, ako
má nastaviť videokameru, aby fungovala a ako
presne položil kameru, tak, aby bolo vidno celú
izbu. A ešte ma zaujalo, ako to Vlada bavilo a urobil
si to celkom sám. Ostatné deti by si určite zavolali
otca a požiadali ho aby im videokameru nastavil.
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Záhady Sherlocka Holmesa Ráno školáka

Traja muži prišli do hotela. Za spoločnú
izbu zaplatili 300,- Sk - každý po 100 Sk.

Keď odišli do izby, recepčný zistil, že mali
zaplatiť za izbu iba 250,- Sk. Preto zavolal
poslíčka, dal mu 50,- Sk a poslal ho, aby
ich vrátil hosťom. Poslíček však nevedel,
ako rozdelí 50,- Sk rovnomerne medzi troch
hostí, tak vrátil každému po 10,- Sk
a 20,- Sk si nechal.

To znamená, že každý z hostí zaplatil po
90,- Sk, čo je spolu 270,- Sk. Poslíček
si nechal 20,- Sk, čo je spolu 290,- Sk.
OTÁZKA ZNIE:
Kde je tých zostávajúcich 10,- Sk???

Jedného dňa som sa s priateľkou hrala na
schovávačku. V mojej obľúbenej skrýši, o ktorej
nik nevie som našla list. Bol od mimozemšťana.
Bolo tam napísané: ,,Milá Dominika! Ak povieš
trikrát  ZÁZRAK VESMÍRU hneď ku tebe
prídem.“ Vyslovila som to a mimozemšťan prišiel.
Bol celý zelený,len oči hnedé, ústa mal červené
a bol drobnejšej postavy. Mimozemšťan sa ma
spýtal: ,,Máš rada vesmír?“
,,No jasné,“ odpovedala som mu. ,,Tak poď so
mnou.“ Chytil ma za ruku. Nedočkavo som
zatvorila oči. Keď som ich otvorila, ocitla som sa
vo vesmíre, kde bolo plno mimozemšťanov
a rôznych  malých planét. Najmenšia planéta  bola
Pluto.     D. Kukucová, 6. A

Mimozemšťania

       Jar
Jar so svojimi dúhami
víta slnko nad nami.
Teplé leto najradšej mám,
venujem sa iba hrám.

Sneh  sa topí prišla jar,
zozelenie celý kraj.

Dávid Jančo, 7. B

Jar a zima.
Ach tá zima strašne dlhá,
sneží, fúka sama mrcha.
Ale dnes už stráca moc,
slnko vyšlo na pomoc.
Sneh sa topí, sama mláka,
Deťom z nosa voda kvapká.

Jar sa blíži,
nastal čas veľkonočných kraslíc.
Rozvoniava celý dom,
plný dobrôt veru v ňom.

 Dominika Bonková, 9.B

Rozlúčka so školou.
Keď hlboko sa zasní
A v spomienkach sa vráti deň jasný,
keď kráčala som hore uličkou
prvý deň školy s malou dušičkou.

...a prešlo mnoho útrap a tiež šťastie
A slza v oku, ktorá stále rastie,
keď obraciam už posledné strany
čo bolo, končí v zobúdzaní.

Zbohom buď cesta vyšliapaná rokmi,
Končí sa detstvo míľovými krokmi.
S bolesťou v srdci rinú sa mi slová,
Odchádzam navždy moja dobrá škola.

Nech všetko krásne čo tu žilo s nami,
ostane tými najkrajšími spomienkami.
A moja duša, ktorú kalí žiaľ,
premôže smútok, odchádzanie v diaľ.

 Dominika Gallasová, 9.B

Tretiakovi Ferkovi už asi desiatykrát zvonil
budík. Ferko však tomu nevenoval pozornosť,
myslel si, že sa mu to sníva. Keď ho slniečko
pošteklilo po tvári, otvoril oči, pozrel na budík
a čo vidí?! Desať hodín. Pretrel si oči dvoma
prstami, vbehol do kuchyne a čudoval sa, že
nemá raňajky na stole. Zobral si len suchý
rožok, tašku a utekal do školy. Bolo mu to
podozrivé, že na ulici niet ani živého ducha.
,,Ach,“ vzdychol si Ferko ,,určite už idem
neskoro“ a utekal k školskej bráne. Keď k nej
dorazil zbadal, že školská brána je zamknutá.
,,Prepánajána! Oni ma nechcú pustiť do
školy!“ zvýskol  Ferko. Vtom sa objavil na
školskom dvore školník. ,,Aha, aký iniciatívny
chlapec,“ povedal školník. ,,Prečo?“ opýtal
sa nechápavý Ferko. ,,Dnes je sobota,
chlapče,“ odpovedal školník.  Až vtedy
Ferkovi svitlo, že mu mama nakrútila budík na
celý týždeň.

Milí pátrači, detektív Sherlock Holmes si znova  pre vás pripravil záhady.
1.Vyrieš hrebeňovky
A 1. Rajčiakový pretlak, 2. Osol, 3. Štíhli, 4. Monarcha : Záhradná rastlina (Iris)
B1. Jadierko, 2. Motorka, 3. Druh borovice, 4. Prameň : Ovíjavý ker (Lonicera)
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2.Vyrieš slovné hračky
Výpustka  PERLA
Riešenie: gamba,
Vsuvka BRZDA
Riešenie: to, čo zostáva za pluhom,
Obnažka PLATAN
Riešenie: drevená tyč,
Zámenka VÝŠKA
Riešenie: zvieratko,
Odsuvka PLETKA
Riešenie: základná letecká jednotka

Urob to zložito-súťaž-súťaž-súťaž
Pokús sa vymyslieťpodobné zariadenie napríklad na otváranie konzervalebo pranie ponožiek....
Nakresli svoj plán a popíš ho. Najlepšie nápady odmeníme.

3.  a) Zisti kto má meniny 24 a 25 apríla
b) Kto napísal knihu Kubko a Maťko
c) Čo sú to Pompeje
d) Aké zvieratá chovajú učiteľky slovenského

jazyka
e) Ktoré krajiny navštívila p. riaditeľka a p.

zástupkyňa
f) Zisti mená psov,ktoré navštívili vesmír
g) V 7.A je viac chlapcov alebo dievčat
h) Koľko máme počítačov v učebni
i) Ktoré jedlo nemá rád p. uč.Štrba a deti milujú

O 6.30 spadne závažie (1) automaticky na
hlavu trpaslíka (2), takže trpaslík vykríkne
a pustí cigaru (3), ktorá zapáli papier (4)
žiara ohňa rozzúri trpaslíkovu ženu (5),
ktorá začne brúsiť nôž na zemiaky (6) na
brúske (7), ktorá otáča koleso (8) a uvedie
do pohybu lyžičku, ktorá sa ustavične
ponára do fľašky s olivami (9), ak lyžička
za 15 minút nenaberie olivu, postrčia
hodiny (10) automatický rezač skla (11)
k fľaši, ten z nej vyreže kus skla, ktorý je
dosť veľký na to, aby človek mohol do
otvoru strčiť prst a vytiahnuť si olivu.


