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„Veľká je sila zvyku“
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Zdrava výživa
Chcete sa stravovať zdravo?
Či už tomu veríte, alebo nie, Niektoré potraviny majú na naše zdravie
veľmi dobrý
vplyv. Dokonca nás chránia pred rôznymi ochoreniami.
Najzdravšie potraviny majú toľko vitamínov, že ich nenahradia žiadne
lieky. Nasledujúci zoznam vám prezradí, ktoré potraviny by vo vašom
jedálnom lístku určite nemali chýbať.
1. Ryby: obsahujú nenasýtené mastné kyseliny a vitamíny D, E.
Vďaka tomu pomáhajú predchádzať skleróze a alergiám. Vplývajú na
činnosť očnej sietnice a mozgového tkaniva, chránia pred osteoporózou
a brzdia stárnutie.
2. Brokolica a ružičkový kel: dodávajú organizmu dráslik,
magnézium, beta-karotén, vitamíny E, C a vlákninyú. Zamedzujú
vznikaniu zlúčenín, ktoré vyvolávajú nádorové pchorenia.
3. Paradajky: čerstvé i výrobky z nich pomáhajú predchádzať
rakovine hrubého čreva, žaludka, slinivky brušnej a prostaty.
Chránia aj pred sklerózou.
4. Listy špenátu a cvikla: sú zdrojom rastlinných bielkovín, dráslika,
železa, beta-karotzénu a vitamínov C, E. Obsahujú aj kyselinu
listovú, odporučanú tehotným ženám. Zabraňuje totiž poškodeniu
plodu.
5. Cesnak: má aktibakteriálne vlastnosti. Zvyšuje odolnosť proti
infekciam, znižuje zrážanlivosť krvi, hladinu cholesterólu,krvný tlak
a chráni pred srdcovo-cievnými ochoreniami. Obsahuje nenasýtené
mastné kyseliny,vlákninua draslík.
6. Obilniny: majú rastlinné bielkoviny a vlákninu, ktorá regeneruje
prácu hrubého čreva. Pomáhajú predchádzať zápcham a nádorom.
7. Zelený čaj: chráni pred škodlivými vplyvmi životného prostredia
a inkfartom. Obsahuje vitamíny A,C, B a látky, ktoré zabraňujú
zužovaniu ciev a znižujú hladinu cholesterólu.

Zaraďte teda do vášho jedálneho lístka čo najskôr desať najzdravších
potravín
8. Orechy: pomáhajú predchádzať nádorom a skleróze. Sú zdrojom
vitamínu E a vlákniny. Zlepšujú premenu bielkovín v organizme.
9. Čučoriedky: majú pozitívny vplyv na tráviacu sústavu. Chránia
močový mechúr pred infekciami. Obsahujú vitamím E a vlákminu
i látky, ktoré prinášajú úľavu vyčerpaným očiam.
10. Med: obsahuje stopové minerály-dráslik, magnézium, vápnik,
sodík, chlorid, síra, železo, meď, jód a zink, ktoré sú hoci okrajové,
môžu prispieť k požiadavke odporúčanej dennej dávky. Obsahuje
cholín, vitamín B pre funkcie mozgu a kardiovaskulárne funkcie,
zloženie a obnovu bunkových membrán; a neuroprenášač nazývaný
acetylcholín.
Zásadou zdravej výživy je pestrosť. Vyhýbajte sa jednostrannej strave
a riaďte sa tzv. pyramídou zdravej výživy. Na stravu by mali dbať
najmä ľudia ohrození nádorovými chorobami a alergiami.

Pyramída

zdravej výživy

 ukazuje, čo treba jesť a v akom pomere.
 Jej základom sú pečivo, ryža, obilniny, zelenina a ovocie
 Na vrchole sa nachádzajú bielkoviny a mäso, ktoré by sme mali
obmedziť na minimum.
 Dôležitou zásadou je pestrosť výživy, ktorú by sme mali
dodržiavať.

CVIČÍME S FIT
LOPTOU
Cvičenie s veľkou fit loptou je
veľmi vhodné na nácvik a
udržiavanie správnej polohy v
sede. Mnohí z vás veľkú časť dňa
nútene presedia čo často vedie k
ochabnutiu svalového korzetu
chrbtice, oslabeniu šijového
svalstva, poklesu hlavy vpred a
dole. Cvičenie s fit loptou, alebo
len sedenie na nej vám spestrí
vaše každodenné aktivity.

Správne sedenie na lopte:

Cvik 3

a. pohľad spredu
b. pohľad zboku pohľad
spredu: kolená oprieme o
zem, kolená sú na šírku
ramien, vyrovnajte chrbát,
vzpriamte hlavu, vtiahnite
bruško. Nadýchnite sa,
chvíľu vydržte a uvoľnite
sa.

Základná poloha v sede.
a. S nádychom vzpažte pravú
ruku, trup ukláňajte
mierne doľava, vydržte
chvíľu,
b. s výdychom sa vráťte
späť. Opakujte aj s druhou
rukou.

Cvik 5
Cvik 2

Dôležitý je aj výber fit lopty:
 Pri výške postavy do 155
cm má byť priemer 55 cm.
 Do 170 cm má byť
priemer 65 cm.
 Do 180 cm má byť
priemer 75 cm.
 Nad 180 cm má byť
priemer 85 cm.

Základná poloha v sede na
lopte.
a. s nádychom sa oprite
nohami na špičky,
predpažte čo najďalej,
b. s výdychom idú ruky
mierne do zapaženia..

Cvik 4
Ostáva základná poloha:

Základné postavenie v sede na
lopte.

Cvik 1
a. S nádychom sa skúste
trochu prehupnúť dopredu
tak aby ste zaťažili špičky,
vydržte chvíľu.
b. vráťte sa späť do mierneho
záklonu, pozor, aby ste
nespadli.

a. a s nádychom upažte tak,
aby palec na jednej ruke
smeroval hore a na druhej
ruke dole.
b. s výdychom pretočte ruky,
opačný palec bude
smerovať dolu.

Ľahnite si na chrbát, nohy si
voľne oprite o loptu.
DIEVČA

Cvik 6
a. s nádychom sa snažte
zdvihnúť panvu, vydržte
chvíľu.
b. s výdychom sa vráťte do
základnej polohy v ľahu.

Cvik 8

Základné postavenie v sede na
lopte,
a. s nádychom obidve ruky
vzpažte. Chvíľu vydržte.
b. s výdychom pokrčte ruky
v lakťoch, snažte sa
pritiahnuť si lopatky.

Cvik 7

Poznal som raz
dievča
nik sa jej nevyrovnal
a teraz
neviem kde by som
ju
našiel

TEBE

Ľahnite si na chrbát, nohy si
voľne oprite o loptu, ruky si
dajte za hlavu.
a. s nádychom skúste
zdvihnúť hornú časť trupu
a ruky mierne nad
podložku,
b. s výdychom sa vráťte do
základnej polohy.

Zdroj: internet

Včera
rovnako jak dnes
prichádzaš
a moje viny
mi odpúšťaš.
Včera
rovnako jak dnes
ja stále viem,
že rovnako ma
rada máš.

RAZ
Raz príde čas,
keď nemo povieš,
tak už choď,
lásky bolo dosť.

Kameň a prsteň
tvrdosť a krása
napadnuté oboje láskou.
Krása
tvrdosť
a láska

Myšlienka:
„Najsilnejší je ten, kto ma moc
nad sebou.“
SENECA

Dan Wells – POTOMKOVIA (Ikar a.s., 2012)
Príbeh Kiri Walkerovej, mladej začínajúcej
lekárky, sa začína na ostrove, ktorý je spojený s
pevninou len dobre stráženými mostami. Kira žije v
malej komunite, ktorá je s najväčšou pravdepodobnosťou
posledným zbytkom ľudstva z celej planéty. Ľudí
vyhubila nielen vojna s potomkami a občianska vojna,
ale tiež vírus RM, ktorý spôsobuje skorú smrť všetkých
novorodencov. Kira spolu s priateľmi vymyslí riskantný
plán, ako vyriešiť problém s vírusom, no ich snaženie prináša len šokujúce
odhalenia, ktoré hlavných hrdinov postavia pred otázky o zmysle svojho
konania a zmysle existencie samotného ľudstva i jeho potomkov.
Nepripomína vám zápletka ohľadom neplodnosti ľudstva film Potomkovia
ľudí? Inšpiroval sa autor priamo týmto filmom alebo poviedkou z pera P. D.
Jamesovej? Neviem. Nedá sa však označiť za plagiátorstvo, pretože v tomto
príbehu nehrá najhlavnejšiu rolu.
Dan Wells je dobrý rozprávač, ktorý sa nesnaží len sucho popisovať svet, v
ktorom žije Kira, ale jeho bezútešnosť odhaľuje skôr cez dialógy a konanie
jednotlivých hrdinov. Miestami pre nás nelogické správanie sa postav
možno pochopiť, ak sa čitateľ pokúsi akceptovať, že svet stvorený Danom
Wellsom, zasadený do roku 2067, je celkom iný ako ten náš a ľudia
vychádzajú z iných skúseností, zážitkov a priorít, ako by asi vychádzala
väčšina z nás.
Či tomu bude naozaj tak sa dozvieme snáď už čoskoro. Vo februári vyšiel
druhý diel trilógie v angličtine a snáď v lete sa dočkáme aj prekladu.
Zdroj: www.metalopolis.net

Slovný opis - „Charakteristika osoby“
Veľmi dlho som sa musela rozhodovať, ktorú osobu opíšem, pretože
v mojom okolí je množstvo zaujímavých ľudí. No nakoniec som si vybrala
moju najlepšiu kamarátku. S Leou sa poznáme už dlhé roky a veľmi si spolu
rozumieme. Lea je síce o pár mesiacov mladšia, ale jej krásna, ladná a vysoká
postava ju predurčuje na kariéru modelky. Má tvár, na ktorej jej žiari úsmev,
no vie byť aj smutná – najmä, keď sa rozruší. Má krásne dlhé plavé vlasy,
ktoré ladia jej hnedým očiam. Naše rozdielne povahy nám ešte viac upevňujú
vzájomné priateľstvo. Ona svojim flegmatickým prístupom k životu rieši
každý problém s rozvahou, pokojom, bez hádok, je spoľahlivá, priateľská,
milá a veselá. Svojským humorom vie upútať každého vo svojom okolí, nudu
s ňou veru nezažijete. Na rozdiel od niektorých iných mojich kamarátov, Lea
prekypuje dobrosrdečnosťou a úprimnosťou. Vždy povie človeku pravdu do
očí, ale nikdy nie s ironickým podtónom, čo si na nej veľmi, veľmi vážim.
Máme niečo spoločné, obidve milujeme exotickú kuchyňu, pozostávajúcu
hlavne z morských príšer, slimákov a rýb. Nepohrdneme ani talianskou
špecialitou, akou je pizza. Má veľký talent na disco tance, ktorý ju zahltil
a venuje sa mu už 10 rokov. Získala mnohé ocenenia na medzinárodnej
úrovni, čo je niekedy úprimne závidím. Obľubuje aj house, techno a hip-hop.
Miluje cestovanie, jej najnavštevovanejšie destinácie sú Londýn, Makarská
Riviera v Chorvátsku a štáty Južnej Európy. Veľmi dobre konverzuje
v anglickom jazyku, priam dokonale. Kvitujem jej, že ma chce zobrať do
hlavného mesta Veľkej Británie. Na prvom mieste v jej živote patrí určite
rodina. Veľmi si váži svojich rodičov a to, čo pre ňu robia. Ako jej
vychádzajú v ústrety, ich vzájomná obetavosť pre veci rodinné je
ohromujúca. Stretávam sa s ňou už pomenej ako predošlé roky – keďže
študujem v Košiciach a ona v Martine. Našou záchranou v modernom svete
sú mobilné telefóny. Nemá rada čet na facebooku, ale za to v lete si to
vynahradíme letnými športami, hlavne plávaním. Lea je človek, ktorého si
veľmi cením a vážim, môžem jej dôverovať, ešte ma nesklamala, vzájomne
sa podporujeme a naše priateľstvo sa ešte viac upevní v lete, keď budeme
spolu cestovať mimo Slovenska.
„Kika“

Anglicko - východniarsky slovník





















DO YOU SPEAK ENGLISH? - Znaš rečovac jak toten Obama?
WHERE DO YOU LIVE? - Ta dze žiješ?
COME ON! - Ta idzeme na to, ne?
TOUCH ME... - Ulap me!
WHAT ARE YOU TALKING ABOUT? - Co dristaš?
CAN WE HAVE A BEER, PLEASE - Ta šturime po pifku, ne?
WHERE ARE THE TOILETS, PLEASE - Idzem srac!
I LIKE POTATOES - Žerem grule.
OH, HE IS SO HANDSOME! - Ta bars šumny toten hlop!
BE COOL! - Netreba še šarpac!
YOU ARE CRAZY! - Ta co ci rajbe uz načisto?
I LOST MY MIND - Šalena ja bula.
WHAT A HOT WEATHER! - Psy jazyky vyvaľuju.
WHERE WERE YOU? - Ta dze ši ty bul!
FINALLY, IT STOPS RAINING. - Prestalo peršec.
YOU MAKE ME ANGRY. - Ta ši me nadzigal!!!
A PAIR OF SOCKS - Štrimfle
YOU ARE OLD FASHIONED - Ši jak jebo z lesa.
SOMEWHERE HERE - Dzeškaj tu.
Myšlienka:
Človek má tri cesty ako múdro konať. Najskôr premýšľaním: To je to
najušľachtilejšia. Druhá napodobovaním: To je tá najľahšia. Tretia skúsenosťou:
To je tá najtvrdšia.Werner von Siemens

STE ZÁBAVNÝ TYP?
VYHODNOTENIE:
Ocitnete sa na spoločenskom večierku, na ktorom poznáte len
hostiteľa:
Nejako sa už zapojím do rozhovoru 3,
aspoň spoznám nových ľudí - 5,
cítim sa nepríjemne - 0.

Do 9 bodov: Predvádzanie sa pre zábavu považujete za povrchné.
Uprednostňujete vecné výroky a užitočné rozhovory. Cítite sa dobre len
vtedy, keď má zábava serióznu úroveň.

Ktosi vás kritizuje slovami: "Najprv rozmýšľaj, potom hovor!"
Čo odpoviete?
Asi sa považuješ za veľmi chytrého - 0,
prečo by som ti mal ušetriť prácu? - 2,
nebudem ťa preťažovať - 4.

10 až 18 bodov: Ak chcete byť zábavná, podarí sa vám to. Vaša ochota však
závisí od spoločnosti. Pri vecnom rozhovore sa prispôsobíte vážnosti témy.
Ostaňte aká ste, dokážete byť vtipná, ale aj viesť vážne rozhovory.

Akú úlohu uprednostňujete na spoločenskom stretnutí?
Rozprávanie vtipov - 5,
pozorovanie ľudí - 0,
rozhovory so spoločníkmi - 3.
Ľudía, ktorí sú radi stredobodom pozornosti...
Sú na mňa príliš hluční - 3,
sú sebavedomí - 5,
majú komplexy menejcennosti - 0.
Ktorá z nasledujúcich definícíí lásky sa vám najviac páčí?
Najpríjemnejšia srdcová choroba 3,
sebaláska v dvojici - 0,
spoločná radosť zo vzájomnej nedokonalosti - 5.

19 až 25 bodov: Ste zábavná osobnosť. S neznámymi ľuďmi nadväzujete
ľahko rozhovory a zbavujete ostychu aj tých, čo majú uzavretú povahu.
Dokážete hovoriť s humorom aj o vážnych záležitostiach. Pokojných ľudí
môže vaše hlučné správanie obťažovať. Buďte ohľaduplnejšia.

Myšlienka:
Učíme sa pre život, nie pre školu.
Seneca

Jemné linecké koláčiky

20 minút príprava
5-7 minút na 180-200 °C

Pizza- mäkkučké cesto
príprava- 70 minút
na 180 °C- 15 minút

Postup prípravy receptu

Ak hľadáte recept na výborné
linecké koláčiky, tak siahnite po
tomto recepte! Minulý rok som
dostala recept na linecké a boli
tvrdé ako štolverka...neviem
prečo. Ale tieto koláčiky sa oplatí
určite spraviť . :) Treba ich
uschovať a za pár dní sa
rozplývajú v ústach. :) P.S Tento
receptík sa ľahko zapamätá, kvôli
hmotnostiam 3,2,1. :)

Všetky uvedené suroviny dáme
do misky a vypracujeme tuhé
cesto.
Keď je hotové, zabalíme do
potravinárskej fólie a dáme cez
noc do chladničky. Potom cesto
vyberieme a na pomúčenej doske
ho vyvaľkáme na hrúbku 3-5 mm.
Vykrajujem rôzne tvary a uložíme
ich na suchý plech a pečieme 5 až
7 minút.
Keď sú upečené zlepujeme ich
lekvárom a nakoniec posypeme
cukrom. :) Dobrú chuť:)

Postup prípravy receptu
asi 2 roky som hľadala dobrý
recept na cesto a stále bolo tvrdé a
nechutné. Na nejakom fóre som si
prečítala zopár tipov a vyšlo z
toho skvelé mäkučké cesto :) je to
polovičná dávka, všetko sa robí s
dvojnásobným počtom surovín,
no na jednu veľkú pizzu to úplne
stačí :)

Suroviny



Suroviny







300 g múka hladká
200 g (alebo Hera)
Palmarin
100 g cukor práškový
10 g cukor vanilkový
trošku kôra citrónová
1 ks žĺtok

Komentár:
Presne tak! Najlepší pomer u
tohto druhu cesta je 3:2:1
plus žĺtok a štipka soli. Tuto
múdrosť som si prečítala v
magazíne od istej Viedenskej
cukrárky :).












300 g múka hladká
polovica balíčka/kocky
droždie
4,5 PL olej olivový
pol KL cukor kryštál
pol KL soľ
175 ml vlažná voda
alebo pretlak kečup
alebo saláma šunka
nastrúhaný syr tvrdý
kukurica
oregano
soľ

Do misy dáme vlažnú vodu s pol
lyžičkou cukru a droždie.
Chvíľku necháme kvások odstáť a
vsypeme múku, soľ a vlejeme
olivový olej. Cesto vymiešame a
dáme kysnúť aj na dlhšie, ako
hodinu.
Vykysnuté cesto rozvaľkáme,
potrieme kečupom alebo
pretlakom a navrch dáme všetko,
čo nám tam pasuje.

Myšlienka:
Na svojich chybách sa človek učí,
na cudzích si buduje kariéru.

-„Počúvaj, Jožo, ty meníš
priateľky ako ponožky.“
-„ Ale kdeže! Ja si ponožky tak
často nemením.“
Na hodine telocviku hovorí
učiteľ:
-„Teraz si všetci ľahnite na chrbát
a pohybujte nohami,ako keby ste
krútili pedálmi na bicykli...“
-„Tak,tak rýchlejšie, ešte
rýchlejšie. Čo je, Ferko, prečo
nekrútiš nohami?“
-„ Prosím, ja práve idem dolu
z kopca.“
-------------------------------------------„ Drahý, čo si mám vziať na
pláž, aby sa všetci za mnou
obzerali?“
-„Skús lyže!“

Otec mnohodetnej rodiny študuje
knihu o antikoncepcii.
Zrazu vykríkne do kuchyne:
-„Už viem, drahá, kde je chyba.
Tie pilulky musíš brať ty a nie
ja!“

Jano ide na bycikli.
-„Jano, zastav, volá na neho Jožo.
„hrkoce ti blatník!“
Jano na to:
-„ Čo? Nepočujem, blatník mi
hrkoce.“
Stretnú sa dvaja susedia a jeden
hovorí:
-„ Ta moja svokra je anjel.“
Druhý na to:
-„To máš šťastie, Ta moja ešte
nie.“

Filozofia diskutujúceho –zajaca:
„Najlepšia obrana je útek!“
- leva:
„ Ak ho dokážem zjesť- dokážem,
že mám pravdu.“
.......................................................

Myšlienka:
Všetci chcú vaše dobro. Nedajte si
ho vziať!
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