Многи у свету се смеју 1. априла, од
срца или киселкасто, зависно од тога да ли
збијају шале на туђ рачун
или то неко чини на њихов,
а неки се труде да тога дана
не буду "насамарени"
да не би целе године били несрећни.
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Историја збијања шала 1. априла је обавијена
тајном, једни тумаче да се овај својеврсни
"народни празник" појавио крајем средњег
века у Европи као "Дан свих луда" који је био
општенародно весеље.

Неки верују да корени тог народног празника
досежу до старог Рима, познатог и по томе што су
тамошњи житељи умели да се добро забављају и
приређују баханалије.
Други кажу да се тај обичај појавио у 16. веку у
Француској, око 1564. године, а за оног ко је
насамарен имали су обичај да кажу да је добио "априлску
рибу".

Енглези мисле да је дан шале преузет са Истока, а 1. април
зову "Даном свих глупака".

Финци тај дан повезују са пролећним учењем деце о
привредним радовима, а слично је и Швајцарској.

У холандском граду Ајндховену одржава се
својеврсна традиција „насамаривања“
1. априла - новине се утркују
да објаве "ексклузивне" вести,
као на пример о доласку неких светских државника
у тај град, о болестима,
о експериментима у атомистици...
Немци 1. април сматрају даном када се лако осете
несрећним, а своје лоше осећање мање везују за
насамаривање,
а више за предање да се 1. априла
родио апостол Јуда, Христов издајник.

У Баварској, посебно у околини Вестервалда, шале сличне
првоаоприлским збијају се тек 1. маја.

Ипак, без обзира на разне обичаје у разним земљама,
важи правило да када се слатко насмејемо постајемо
опуштенији, лепши и задовољнији. Хумор нам помаже да

лакше пребродимо неку непријатну или тешку
ситуацију,
а када се нашалимо на сопствени рачун,
стручњаци тврде да помажемо и себи и другима
и зато је у народу настао израз "смех је најбољи лек".

НАСМЕЈМО СЕ И МИ!

Хоће ли упалити из прве?

Зашто нема млека?

Пустили су корење…

Зар нисмо прави пријатељи?
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Видиш да се предајем?

Тешка времена дошла и за нас,мачке!

Има ли добровољаца за покер?

Рекламирамо хит фризуре овог пролећа!

Ово је осмех број? Чик погоди! Коначно сам ухватила миша, И то белог.
Имаћу среће!
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Модерна пушница - „на високом нивоу“

Најтраженији лични оглас

Да ли је овај председник Кућног савета положио матурси испит из српског
језика?
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Колики је попуст на групну карту?

Зар постоји и “слепа пруга”?

Најновији модел са Сајма аутомобила
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Графити
Наш ваздух има једну предност видимо шта
удишемо! Пролеће у Београду - ујутру се цују птице
како кашљу.
Возим као гром! Сваки дан ударим у дрво!
Мене новац и слава не занимају. Само новац!
Ако хоћеш да се обогатиш, иди међу сиромахе?!
Боље бити мало луд него мало паметан!
Покварио ми се пешчани сат. Иде три зрнца у
назад.
Поштари се не штрецају толико на речи "РУКЕ У ВИС"
колико
на повик "ПИСМО ИЛИ ГЛАВА".
У сосу сам! (ћуфта)
Више нисам уображен, сад сам савршен.

ЛАПСУСИ ПОЗНАТИХ ЛИЧНОСТИ
Винстон Черчил: - Ако пролазите кроз пакао, само напред.
- Историја це бити добра према мени, јер намеравам да је напишем.
- Највећа мана капитализма је неправедна подела
благостања; Највећа врлина социјализма је подједнака подела беде.
Гералд Форд (бивши председник):
- Волим спорт. Увек гледам Детроит Тигерсе на радију.
- Да је Линколн жив, преврнуо би се у гробу.
Ракел Велч: "Позвали су ме да дођем у Чикаго због тога сто је
Чикаго једна од наше 52 дрзжаве!"
Ден Квејл (бивси потпредседник УСА): - Подржавам сваку
погрешну изјаву коју сам издао.
- Недавно сам био у посети Латинској Америци, и једино
ми је жао сто у средњој школи нисам научио више
латинског, па да будем у стању да разговарам са тим
људима.
Shakil O`Nil - Једном приликом новинари су упитали Shakila O`Nila да ли је
видео Партенон приликом посете Грчкој, на шта је он узвратио: "Не могу
да се сетим имена свих клубова у којима смо били."
- Наш напад је као Питагорина теорема: нема одговора!
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Whitney Brown: "Ја нисам вегетаријанац зато сто волим животиње, него
зато сто мрзим биљке."
Мел Гибсон: Једном приликом новинари су питали Мела Гибсона нешто
у вези са "Хамлетом", на шта је он узвратио: "То је сјајна прица. Није ни
чудо кад у њој има око осам насилних смрти! Зар то није прави трилер?!"
Боб Дол (амерички сенатор): "Интернет је одлицан начин да се повежете
на нет."
Jamie Shea (портпарол НАТО): "Имамо доказе да је српски морал опао напили су се..."
Душко Кораћ (спортски коментатор):
- Још једном ћемо чути америцку фирму!
- Бај бај Мери, сузе не помажу.
- Данило Дача Икодиновић прима цеститке и пољупце од
својих саиграча. И ја би му их упутио само да сам мало ближе.

- Док су биле рекламе нисте ништа пропустили, наставила је онако како
је и кренула - очајно.
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Звонко Михајловски( спортски коментатор):
- Лопта је пролетела паралелно са ибарском магистралом!
- Игра по танкој зици виртуозности!
- Сјајан фудбалер, за њега је фудбал игра, за неке је посао.
- Драган Цириц, играч дуге косе али великих могућности!
- Статистика је као бикини, све открива али ништа не показује!
- Лопта је поцепала ваздух на водоник и кисеоник!!!
- Због оваквих удараца Карлоса основаће се “Друштво за заштиту лопте”!
- У Чикагу се игра криминални фудбал зато има пуно полицајаца око
стадиона!
- Често у овом мечу судија није делио правду, већ множио неправду!
- Са наше клупе, ништа се предузима!
Зорица Марковић (певачица) :
"Ја сам полиглота, ја волим животиње." "Да, ја имам
осећај за филинг."
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Водитељи CNN-a:
"...уништен је мост у Новом Саду, другом највећем граду покрајине
Косово..."
"...Македонија је прилично узнемирена због развоја догађаја на
Косову као и суседна Турска..."

Нека занимљива питања
постављена на разним суђењима:
- Кажите нам докторе, је ли истина да кад човек умре у сну, тога није
свестан до ујутру?
- Ваш најмлађи син, двадесетједногодишњак, колико је он
стар?
- Јесте ли били присутни када су Вас фотографисали?

- Да ли сте били сами или није било никога?
- Да ли сте Ви или ваш млађи брат убијени у рату?
- Да ли Вас је убио?
- Колико су возила била удаљена у тренутку судара?
- Били сте тамо док нисте отишли, је л' тако?
- Колико пута сте извршавали самоубиство?
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НАШАЛИМО СЕ, И НА СВОЈ РАЧУН!

Какве су ово оцене?

НЕКАД

Какве су ово оцене?

И

САД
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Ученик је спретно решио задатак!

ВИЦЕВИ:
Дошао Перица из школе кући и каже мами:
„Мама, добио сам Х1Н1!“
„Па како, сине?“
Перица: „ Па лепо, из хемије 1 и из немачког 1.“
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Пита наставница Перицу:
„ Перице, које је ово време: „ Ја сам била лепа.“ Перица: „
Давно прошло.“
Наставница задала тему за писмени задатак која гласи "Да сам директор".
Сви пису осим Перице.
Пита га наставница:
- Зашто не пишеш Перице?
Перица одговара:
- Чекам секретарицу.
Пошто је почео писмени задатак из математике,
наставник каже Перици:
- Надам се да те овог пута нецу ухватити да преписујеш.
- И ја се надам, господине професоре.

Пита професор на часу математике:
- "ДЕЦО, ВИДИТЕ ЛИ ОВУ НЕВИДЉИВУ ЛИНИЈУ?"
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Каже наставник Перици:
- "Перице! Па не можеш спавати на часу!"
Перица:
- "Ма могао бих, само да не говорите тако гласно."
У школи пита наставник:
- "Зашто је у Америци хладно?"
Перица се јавља и одговара:
- "Зато сто ју је Колумбо открио, а нико је није покрио."

Наставница пита Перицу зашто је Цезар носио ловорову грану на глави, а Перица
одговара:
- "Зато што није имао пара да купи круну.
Каже отац сину:
- "Кад год те погледам, ти никад не учис. Ста то треба да значи?"
- "То значи да ме стално гледаш."

КАКО ЈЕ НАСТАО МИНУС?
ПЛУС СЕ ОДУЗЕО.
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ЗА КРАЈ...

