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Nedávno som v jednom filme počula zaujímavú vetu:“ 

Všetci sme víťazné spermie“. 

Naše splodenie sprevádzal tento osudný zápas. Už len to, 

že sme sa narodili, znamená, že na nás záleží. Sme 

nezameniteľní. Nemali by sme sa preto otrocky pridržať 

pravidiel. Práve narušenie zaužívaných noriem je príznačné pre 

osobnosti, ktoré ovplyvnili dejiny. Mozart, alebo Einstein nás 

učia, ako nepodľahnúť pohodliu vyšľahaných cestičiek. Isteže, 

nechať sa unášať davom je také jednoduché.  

Nemusím pritom rozmýšľať a prekonávať stres zo zmeny. 

Aj keď to nie je ľahké, pokúsme sa nájsť vlastnú cestu. Nedajme 

sa vlákať do pasce nemenných pravidiel. Veď byť človekom je 

možnosť, nie fakt- ako povedal jeden múdry pán. 

A nechať si ujsť túto možnosť by bolo životným omylom. 

Veríme, že slnko, jaro prinesie nám všetkým novú inšpiráciu.  

Ja 

 

 

 

 

 
  

Na jar sa príroda začína prebúdzať, dni sa predlžujú a sú 

svetlejšie. Mnohí z nás sa na toto ročné obdobie veľmi tešia. 
„Už, aby tá zima skončila. Už aby tu bola jar.“ Tieto a podobné 

vety počúvame v zimných mesiacoch stále častejšie. 

S príchodom prvých slnečných dní sa radujeme, že príroda vypočula 

naše volanie. A vo vnútri v nás dochádza k určitým zmenám. Niektorí ľudia 
ako jašteričky vyliezajú von a dychtivo nastavujú svoju tvár slnečným 
lúčom.  Často si s blaženým výrazom užívajú dotykov zatiaľ nesmelého 

jarného slnka. Lavičky v parku sa začínajú plniť tými, ktorí majú chuť a čas 
privítať slnko. Nie všetci ľudia reagujú týmto spôsobom.  

            Jar je časom obnovy, zelene a „rašenie.“ Každá regenerácia však 
potrebuje energiu. Sú ľudia, ktorí „idú na doraz“ a na nejakú obnovu im 
proste neostane sila, čas a často oboje. Prvé obdobie v roku si však svoju 

energiu žiada. Tak sa títo ľudia ocitajú pod tlakom prírody. Miesto toho, aby 
si ju z jari brali, sú „vysatí“ do poslednej kvapky svojej životnej sily. Potom 

hovoríme o jarnej únave, v extrémnych prípadoch o depresii.  

 
            Ako si teda urobiť z jari spojenca miesto nepriateľa? Dôležitým 

krokom k úspechu je dostatok času na odpočinok. Keď budeme mať 
dostatok času odpočívať, budeme tiež pripravení na jarnú záťaž. Pokiaľ to 

je možné, mali by sme  si nájsť cez víkend hodinku voľna a namiesto 
upratovania vyraziť von, čerpať slnečnú energii. Vyraziť si s priateľmi na 
prechádzku, navštíviť pár priateľov, ktorí napr. bývajú na dedine.  

 

„Ten kto na jar odpočíva, v lete silné nervy máva.“ 

Zdroj: internet 



Fašiangy sa začínajú po 
sviatku Troch kráľov a končia sa 
Popolcovou alebo tzv. škaredou 

stredou, v tomto roku 18. februára. 

 

Slovo fašiang pochádza z 
nemeckého slova vast-schane, ktoré 

vo voľnom preklade znamená 
posledný nápoj. Toto slovo 

symbolizovalo, že po ňom nastáva 
40-dňový pôst pred Veľkou nocou, 

ktorý sa v minulosti bral veľmi 
vážne. Práve preto mali byť posledné 

fašiangové dni, "ostatky", dňami 
bujarej zábavy.  

Z veľkomoravského obdobia je z 
nášho územia známy názov 
"mjasopust". Podľa dĺžky 

fašiangového obdobia sa hovorilo o 
dlhých a krátkych fašiangoch. 

Žartovne sa hovorilo, že keď je 
krátky fašiang, vydajú sa aj škaredé 

dievčatá. V našom slovenskom 
prostredí to bolo dané aj roľníckou 

kultúrou. 
Počas fašiangov sa konali aj svadby 

Hoci sa už gazdovia pripravovali na 
jarné práce, ešte nebolo veľa roboty, 

takže okrem priadok a páračiek bol 
čas aj na svadby. Trvali dlhšie ako 
dnes a bola to slávnosť nielen 

rodiny, ale celej dediny. Fašiangy 
poznáme z územia stredoeurópskeho 

priestoru, a najmä z nášho, ešte aj v 
predkresťanskom kontexte. 

Boli to rôzne obchôdzky slúžiace na 
privolanie jari rôznymi magickými 

spôsobmi. Toto obdobie poznali aj 
východní Slovania, u ktorých sa 

slávili v podobe "maslenice". Už 
názov hovorí, že to bolo obdobie 

bohaté na kalorické jedlá, pretože 
pred pôstom sa bolo treba poriadne 

najesť. 
Tradičnými jedlami boli fánky a 
šišky 

Naši predkovia žili a stravovali sa 
veľmi striedmo, ale počas fašiangov 

bolo dovolené sa dobre prejesť. 
Tradičnými jedlami boli fánky, 

šišky, pampúchy, záviny a rôzne 
zabíjačkové špeciality. Iný nádych 

získali fašiangy po prijatí 
kresťanstva. To, čo z nich ako 

fragment zostalo, boli obchôdzky v 
maskách. 

Dnes to berieme ako zábavu, ale v 
minulosti mali masky významný 
rituálny význam. Tie fašiangové boli 

najmä zvieracie a vyzerali 
strašidelne. Čím bola maska 

strašidelnejšia, tým mala väčšiu moc 
a ľudia verili, že démoni a zlí 

duchovia sa vyplašia a nebudú ich 
obťažovať. 

V sprievodoch sa prezliekali muži za 
ženy 

Ešte doteraz máme regióny, kde sa 
tieto fašiangové sprievody konajú a 

ľudia sa v nich aj dnes preobliekajú 
za rôzne masky. Kedysi nesmel 

chýbať Turoň, medveď, vlk, dnes sa 
prezliekajú muži za ženy a naopak a 
v maskách sa vždy zvýrazňujú 

atribúty výzoru, charakteru alebo 
zlozvykov opačného pohlavia.  

V prvej polovici 20. storočia k 
maskám pribudol aj vojak so šabľou 

a práve na túto šabľu napichovali 
gazdiné potravinové podarúnky pre 

masky. Každá obec má svoje 
tradičné vinšovačky a masky na 

dvore domu nikdy nezabudli 
domácich vyzvŕtať. V sprievode 



nechýbal ani ľudový zabávač, ktorý 
zábave udával tempo. 
 

Zábava vrcholila v krčme 
Fašiangové obchôdzky, zábavy a 

veselice vrcholili na spoločnej 
veselici v krčme, kde sa z naturálií 

zozbieraných po celej dedine 
vystrojila hostina spojená s bujarou 

tancovačkou a o polnoci sa 
pochovávala basa. Na tomto 

krásnom obrade nechýbali 
účinkujúci prezlečení za kňaza, 

organistu, hrobára, basa na márach a 
babky-plačky. 

Akt pochovania basy symbolizoval, 
že hudobné nástroje zmĺknu, zábava 
sa končí, nastáva obdobie pôstu a 

ľudia sa majú ponoriť viac do seba. 
V ostatných desaťročiach sú však 

ľudové zvyky na ústupe a väčšiu 

tradíciu získavajú plesy a bály.  
 
 

 
 

 
 
 

Aj v našom ŠI sa uskutočnil, 
 

ktorý na znak začiatku pôstu bol 
ukončený kultúrnym vystúpením 

našich žiakov a žiačok  pripraveným 
p. vychov. Ing. V. Palmovskou. 

 
 
 



 
 SUROVINY: 

 300 g hladká múka 

 30 g kryštálový cukor 

 40 g kvasnice 

 50 ml mlieko 

 40 g maslo 

 150 ml kyslá 

pochúťková smotana  

 2 ks žĺtok 

 5 PL rum 

 soľ 

 masť 

 práškový cukor, vajce  

 Čas prípravy: 30 min. 

Postup receptu: 

Všetky suroviny spolu zmiešame a vypracujeme hladké cesto, 

ktoré sa má odlepovať od rúk. Prikryjeme ho čistou utierkou a 

necháme vykysnúť. Potom ho znova vypracujeme a na 

pomúčenej doske rozvaľkáme. Pomocou radielka pokrájame 

na obdĺžniky alebo kosoštvorce, ktoré v strede dvakrát 

narežeme. Necháme ich ešte dobre nakysnúť a vypražíme v 

rozpálenom tuku alebo oleji dočervena. Usmažené fánky 

necháme odkvapkať na papierovom obrúsku a obalíme ich v 

zmesi práškového a vanilkového cukru. Prajeme dobrú chuť!  

 

 500 g múka hladká 

 250 ml mlieko 
 1 ks vajce 
 42 g droždie čerstvé 

 4 PL olej 
 40 g cukor práškový 

 Troška soľ 
 kôra citrónová 

 

Postup prípravy receptu 

 

1. Urobíme si kvások z mlieka, droždia, lyžičky cukru a troška 

múky. 

2. Do misy preosejeme múku, práškový cukor. Pridáme vajce, 

zvyšných 150ml mlieka, cirtónovú kôru,olej, troška soli ... 

prilejeme kvások a všetko zmiešame dokopy. Dáme vykysnúť 

na teplé miesto. 

3. Cesto vylejeme na dosku posypanú múkou ... rozvaľkáme .. 

a vykrajujeme šišky . Necháme ich chvíľu vykysnúť na doske 

ešte a pečieme na panvici s olejom. Urobiť dierku po upečení a 

plniť ich slivkovým džemom :-)... a posypať samozrejme 

práškovým cukrom nakoniec. 

http://varecha.pravda.sk/recepty/suroviny/muka-hladka/
http://varecha.pravda.sk/recepty/suroviny/mlieko/
http://varecha.pravda.sk/recepty/suroviny/vajce/
http://varecha.pravda.sk/recepty/suroviny/drozdie-cerstve/
http://varecha.pravda.sk/recepty/suroviny/olej/
http://varecha.pravda.sk/recepty/suroviny/cukor-praskovy/
http://varecha.pravda.sk/recepty/suroviny/sol/
http://varecha.pravda.sk/recepty/suroviny/kora-citronova/


 
 

Hľadáte najlepšiu cestu, ako sa 

zoštíhliť alebo si udržať líniu? Urobte 
správne rozhodnutie a nájdite pomocníkov 

v prírode. Ovocie a zelenina sú ideálnymi 
potravinami pre zdravý režim, pričom 
mnohé druhy pomáhajú priamo pri 

zhadzovaní kíl. V našej ABECEDE 
CHUDNUTIA vám poradíme, po čom 

siahnuť. 
 
K ako Kapusta 

Táto zelenina má povesť zásobárne 
vitamínov, čo pomôže proti chorobám, no 

pochvaľovať si bude aj vaše telo. Z 
kapusty sa totiž nepriberá, teda aspoň v 
prípade, že si ju pripravíte správne a bez 

zbytočných kalórií. 
 

Kapustový  liek 
Začnime vitamínmi, na ktoré je 
kapusta bohatá. Za dlhé stáročia 

pestovania sa vyprofilovala ako 
zeleninová bomba a 

nájdete v nej hlavne vysoký podiel Céčka. 

Obsahuje tiež vitamíny skupiny B a K, 
železo, fosfor, draslík, horčík,  

flór, baktérie kyseliny mliečnej a dôležité 
enzýmy.  
 

 

 

 
Výsledkom je podpora imunity i boj proti 

únave, čo ocení každý organizmus.  
 

Kapustové zloženie je podľa 

výskumov účinné aj pri prevencii proti 
rakovine, ktorá je dnes pomerne rozšírenou 

chorobou. Ako sa ukazuje, konzumácia 
kapusty znižuje riziko rakoviny prsníkov a 
tiež sa odporúča proti rakovine pečene i 

hrubého čreva. Je skvelým liekom či 
doplnkom stravy, ktorý napomáha zabíjať 

škodlivé bunky v tele.  
 
Diétna  kapusta 

Zelený zázrak na tanieri poteší aj dámy, 
ktoré chcú mať okrem zdravia tiež správnu 

figúru. Kalórie v kapuste nestoja za reč, a 
to najmä v prípade tej kyslej. Samozrejme, 
treba ju pripraviť bez zbytočných tučných 

prísad navyše a vaše menu ostane diétne. V 
podobe zeleninovej polievky, udusenej 

prílohy alebo šalátu nemáte čo pokaziť, 
zabudnite však na smaženie, zalievanie 
dressingami či zapekanie so syrom.  

 
 

Pri kapuste treba oceniť aj jej 
schopnosť prečisťovania organizmu, čo 
najvýraznejšie dokáže šťava z kyslej 

kapusty. V primeraných dávkach sa 
odporúča ako nápoj, tiež by mala ostať 

(aspoň v malom množstve) súčasťou 
pripravovaného jedla.  
 

 
Z tejto šťavy sa pripravujú aj 

detoxikačné recepty, ktoré počas 
niekoľkých dní dokážu úžasne prečistiť 
organizmus. Hodí sa teda nielen pri boji s 

kilami, ale aj ako súčasť ozdravovacieho 
režimu.  
 Kapusta výborne zasycuje, takže smelo do 

nej a pripravte si z nej nejaký ten obed či 
večeru.  

 
 

Zdroj: internet 



 

 

Nie, nejdeme vás nabádať, aby ste v úpornej snahe 

vytvarovať si postavu snov vymetali bary a tancovali do rána 

bieleho. Reč je o zdravom a človeku prirodzenom spôsobe 

efektívneho spaľovania kalórií i formovaní tela pri tanci ako 

športe. Nielenže vám prinesie pozitívne výsledky, ale vás tiež 

zábavnou formou dovedie k povznesenej nálade i uspokojivému 

pocitu z dobre odvedenej práce. Budete svieža, usmiata a plná 

energie. 

 

Prečo tanec? 

Nemusíte zrovna oplývať talentom primabaleríny, tanec ako taký 

totiž predstavuje jednu z najprirodzenejších foriem pohybovej 

aktivity. Tanečné kreácie, akokoľvek zložité sa vám môžu zdať, sú 

vo svojej podstate vyjadrením emócií ľudskej bytosti. Práve ladnými 

pohybmi tela môžeme veľmi jednoduchou formou dať najavo 

smútok, radosť, či obavy.  

 

Je tomu tak už od pradávnych čias, kedy bol tanec jedinou 

príležitosťou na odbremenenie sa od každodenných starostí zháňania 

potravy, boja o prežitie, či súdržnosti určitého kmeňa. S dobou sa 

jeho funkcia postupne obmieňala, až ho súčasná spoločnosť dokonca 

povýšila na efektívnu športovú aktivitu.        

 

 

Vytancujte prebytočné kilá 

Dobrou správou je, že pravidelné prevádzanie tanečnej 

činnosti vedie k účinnému vyformovaniu postavy. Tanec má 

totiž jednu z najvzácnejších vlastností, po ktorej každá 

chudnutiachtivá žena priam baží. Vďaka vysokému počtu 

spálených kalórií predstavuje výborný prostriedok na 

chudnutie, dokonca oveľa účinnejší ako obľúbený beh. A 

keďže ešte navyše ide o podstatne menej bolestivejšiu 

aktivitu, nie je dôvod ďalej váhať.  

 

Vytvarujte zvodné tvary 

Spaľovanie kalórií však nie 

je jedinou pozitívnou 

vlastnosťou, ktorou sa táto 

rytmická činnosť môže 

pochváliť. Práve 

prostredníctvom tanca sa 

totiž môžete postupne 

dopracovať k vysnívaným krivkám. Prebytočné zmizne, 

avšak ženskosť bude zachovaná. Nakoniec, presviedčajú nás 

o tom aj hriešne dokonalé telá mnohých profesionálnych 

tanečníc.  

Z odborného hľadiska ide o vytrvalostný tréning na 

precvičenie kompletného svalstva celého tela.  



O vyváženú formu pohybu teda rozhodne máte postarané. Zapájajú 

sa nielen svaly nôh i trupu, pevnejšie určite budú aj vaše paže. 

Navyše sa naučíte správnemu držaniu tela, ako i koordinácii 

pohybov. Zaručujeme, že aj mimo tanečného parketu sa vaše telo 

naučí pohybovať v príjemnom ladnom rytme.  

 

Uzemnite nepokoj 

Nielen vďaka výraznému posilneniu chrbtovej a panvovej oblasti sa 

účinky tanca môžu prirovnať dokonca i k joge. Pomôže tak 

psychicky, ako i fyzicky. Naučíte sa účinnejšie ovládať a vnímať 

okrem svojho tela i myseľ. Silná koncentrácia a hlboké predýchanie 

sa postarajú o to, že všetky vaše aktuálne problémy upadnú aspoň na 

čas do zabudnutia.  

 

Dosiahnete stav absolútneho pokoja i pohody, čím sa stanete vo 

väčšej miere odolnejšia voči stresovému faktoru. A len kľudný 

organizmus vás môže v konečnom dôsledku doviesť k zdravej 

štíhlosti.       

  

 

 

Široké spektrum možností 

Žeby ste si rada zatancovala, lenže neviete kde a s čím začať? 

Spôsobov i miest, kde svoje telo môžete rozhýbať v chytľavým 

rytmoch je viac ako dosť. Na výber máte klasické štýly v 

populárnych tanečných školách, orientálne brušné tance v kluboch, 

vášnivé latino, salsu, či sambu priamo pod taktovkou inštruktorov, 

ktorým tento pohyb koluje v krvi, či moderný hip hop napríklad v 

aerobikovej sále.  

 

Stačí nájsť tú pravú aktivitu, ktorá vyhovie vášmu vkusu. Ani 

nebudete vedieť ako a neželané faldy prilepené na vašich bokoch 

budú razom preč.  

 

Autor: Lexy

 



 

 

 

 

 

Celointernátnu akciu v multifunkčnej miestnosti 

zorganizovala p. Ing. V. Palmovská, na ktorej si žiaci vypočuli 

základné pravidlá komunikácie formou prezentácie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turnaj dievčat sa začal 17. februára 2015 v stolnotenisovej 

miestnosti pod záštitou p. Mgr. D. Balážkovej. Vyhodnotenie sa 

uskutočnilo 05. marca 2015.  

1. Miesto: Alexandra KROMKOVÁ 

2. Miesto: Kristína LAKOMČÍKOVÁ 

3. Miesto: Diana ŽINGOROVÁ 

 



  

Ideálna kombinácia alebo presný opak? 

  Pre niekoho je slnkom v šupke a pre niekoho je zase pokušiteľom, 

ktorý našu štíhlu líniu raz-dva zláka na krivé chodníčky. Ako to s ním 

vlastne je? Je na čase nazrieť banánu pod šupku. 

V skutočnosti je banán balzamom nielen pre naše chuťové bunky, ale 

aj na naše srdce a nervy. V 100g banánu je totiž 20g sacharidov, 1,2g 

bielkovín a až 1,8g minerálnych látok. Z nich sú najpočetnejšie zastúpené 

kálium a magnézium, vďaka ktorým má banán blahodarné účinky na naše 

srdce a upokojuje naše nervy. A to všetko len za cca 88 kcal na 100 gramov. 

Kde sa vzal? 

Banán patrí k najstaršiemu ovociu na svete. Podľa historikov ho 

ľudia objavili pred viac ako 2000 rokmi. Názov mu vymysleli arabskí 

obchodníci, ktorý ho na základe podoby medzi sebou začali nazývať „prst“ 

– po arabsky teda „banan“. Dnes sa pestuje viac ako 100 druhov, ktoré sa 

rozlišujú prevažne na základe farby – od žltých cez biele až po červené.  

Návod na jedenie 

Poklad v šupke možno jesť prakticky kedykoľvek. Záleží len na 

tom, či si strážite váhu alebo potrebujete rýchlo dobiť energiu. Obsah cukru 

sa totiž zvyšuje ruka v ruke s dozrievaním. Zatiaľ čo zelený banán má cukor 

v porovnaní so zvyšnými živinami v pomere 1:20, so žltnutím sa pomer 

postupne mení až dosahuje presný opak. Takže ak si chcete upokojiť nervy, 

no zároveň sa vyhnúť vysokému cukru, mali by ste siahnuť skôr po 

zelenšom banáne. Pokiaľ vám na váhe nezáleží a hľadáte spôsob, ako 

rýchlo dobiť baterky, majte po ruke vždy prezreté žlté banány. Vďaka 

vysokému podielu cukru vás naštartujú takmer ako káva.  

Dobré raňajky, riskantná večera 

Práve kvôli tomu, že banán každým dňom mení svoje zloženie sa 

treba mať pred ním na pozore – najmä keď si strážite líniu. Ak sa snažíte 

schudnúť, rozhodne s ním nečakajte do večera a zaraďte si ho do jedálnička 

najlepšie už na raňajky alebo na desiatu. Ak sa chcete po práci upokojiť 

a kalórie nepočítate až tak úzkostlivo, pokojne si ho doprajte aj pred 

spaním. 

Pozor na zimu 

Banán ju naozaj nemá prečo mať rád. 

Ide o teplomilnú jednoročnú rastlinu. Tak 

prečo by sa jej plodom malo páčiť 

v chladničke? Akékoľvek pôsobenie chladu 

pod 13,2 stupňov si odnáša nielen jeho chuť, 

ale aj farba. Ak teda vidíte, že už v obchode 

sú banány v chladničke, ani ich nekupujte. 

Rovnako ich neuskladňujte ani doma. Radšej im doprajte izbovú teplotu.  

Radšej na tanieri ako na tričku 

Z taniera môže zmiznúť za pár sekúnd, z trička ho dostať naozaj 

ťažko. Banánové fľaky svojou vernosťou predbehnú aj trávu a jablko. Ak 

stihnete na fľak zaútočiť hneď, teda ho okamžite namočíte do vody 

s mydlom či práškom, máte ešte aspoň nejakú šancu. Inak vám nepomôže 

naozaj nič. V tomto smere je  banán naozaj trvalé ovocie.  

 



 
„Aaaa, jasné, veď ty si baran... Veď ty si 

rak... Veď ty si lev!"  

 

Už ste túto vetu počuli? Jedným 

šupom vás hodí do vreca s ľuďmi 

narodenými v rovnakom časovom 

rozmedzí a vaše vnútorné „ja" je jasné. 

Alebo aspoň malo by. Ak veríte na 

astrológiu, s hviezdami sa zrejme z 

času na čas poradíte 

pomocou 

horoskopov, ak nie, beriete to len ako 

jednu z foriem  

zábavy. Aký charakter vám teda 

planéty nad nami predpovedajú? 

Baran (21.3. - 19.4.) 

Hovorí sa, že človek vie byť tvrdohlavý 

ako baran. Hľadať v tom môžete 

spojitosť s tvrdými rohmi tohto  

 

zvieraťa, ale aj s človekom narodenom 

v tomto znamení.     Vraj je naozaj 

tvrdohlavý, malicherný a vznetlivý, ale 

zároveň  

aj rýchlo odpúšťajúci a následne 

krotký.  

Pozitívnymi vlastnosťami všetkých 

baranov by mala byť bojovnosť, 

vodcovstvo 

a idealizmus. Aj preto konajú takmer 

bez rozmyslu. 

Býk (20.4. - 20.5.) 

U býka to vyzerá, akoby mal podstatne 

menej energie ako baran. Pravdou však 

je, že hoci tak pôsobí, jeho silnou 

stránkou je vytrvalosť a zároveň 

inštinktívnosť. Na veci vraj pozerá 

reálne, má rád stabilitu a bezpečie. 

Netreba si však zatvárať oči ani pred  

 

negatívnymi stránkami - býci bývajú 

urážliví a nedostatočne tolerantní. 

Blíženci (21.5. -     21.6.) 

Toto znamenie je akoby neposedné. 

Má rado zmeny a dobrodružstvo. 

Zaujíma ho veľa vecí naraz, 

no je 

dostatočne bystré, aby to 

vedelo spracovať. Blíženci sú zväčša 

milí a priateľskí, ale v záujme svojich 

vecí sa nezdráhajú ani intrigovať.  

Rak (22.6. - 22.7.) 

Raci sú známi svojou starostlivosťou o 

blížnych, túžbou po rodinnom živote a 

zázemí.  

Vraj sú veľmi citliví až  

sentimentálni, no paradoxom je, že 

svoje city nevedia naplno vyjadriť. Sú 



naladení na romantickú vlnu, čo však 

nevylučuje, že túžia po zážitkoch.  

 

Lev (23.7. - 22.8.) 

O levovi sa hovorí, že je najsilnejšie 

znamenie zverokruhu. V realite si to 

treba predstaviť tak, že ide o 

autoritatívneho a energického človeka, 

ktorý zväčša srší optimizmom. Jeho 

sebavedomie sa nedá prehliadnuť, no 

vie naň niekedy aj doplatiť, pretože ho 

pretaví až do samoľúbosti. Zároveň je 

lenivý a pyšný. 

Panna (23.8. - 22.9.) 

Najvýraznejšou črtou panien je snaha o 

perfekcionizmus. Na jednej strane je to 

ich pozitívum, na tej druhej nevýhoda. 

Keďže zle znášajú kritiku, treba na ne 

ísť opatrnejšie a mierne nasmerovať k 

tomu, čo je naozaj podstatné. Malo by 

ísť o organizátorský typ, ktorý miluje 

praktickosť a detaily.  

Váhy (23.9. - 23.10.) 

Človek narodený v znamení váh je - 

ako už názov naznačuje - váhavý. Rieši 

najmä vzťahy, takisto však princípy a 

správnosť/nesprávnosť vecí. Ide o 

vyrovnaného človeka, ktorý miluje 

život a k ostatným sa správa s 

potrebným citom. Môžeme o ňom 

hovoriť ako diplomatovi.  

Škorpión (24.10. - 22.11.) 

O tomto znamení sa hovorí, že je druhé 

najsilnejšie po levovi. Ide o samostatný 

a energický typ, ktorý má v sebe 

výraznú dávku odvahy. Väčšinou trvá 

na svojej pravde a nerád sa podriaďuje. 

Ako vie byť veľmi príťažlivý, tak aj 

problematický až násilnícky.  

Strelec (23.11. - 21.12.) 

Strelec je spomedzi znamení veľmi 

špecifický. Je akoby povznesený nad 

ostatných, za čo vďačí vládcovskej 

planéte, ktorá je nad ním. Má vlastné 

ideály, ktoré ho ženú vpred, je 

dobrodružný a túžiaci po akcii. Bežné 

veci niekedy prehliada a viac sa 

sústredí na to „nad" nami.  

Kozorožec (22.12. - 20.1.) 

Snáď najzodpovednejším znamením 

zverokruhu je kozorožec, ktorý vraj 

navyše vyniká samostatnosťou, 

pedantnosťou a kreativitou. Čo však 

vyznieva takmer ideálne, vyvažuje 

nižšia miera spontánnosti a akčnosti. 

Môže byť považovaný za suchára, no 

ak treba, vždy pomôže.  

Vodnár (21.1. - 18.2.) 

Ide o spoločenské znamenie, ktoré má 

silnú intuíciu, akurátnu mieru 

nezávislosti a výrazný cit pre 

toleranciu. Popri týchto vlastnostiach 

však nad ostatnými dokáže aj 

moralizovať a pôsobiť mierne 

pokrytecky. Jeho povaha sa označuje 

ako zložitá, čím si k nemu treba nájsť 

tú správnu cestu.  

Ryby (19.2. - 20.3.) 

Ryby sú posledným znamením 

zverokruhu a vraj sa v nich skrýva 

kúsok z každého znamenia. Ich 

najvýraznejšími črtami je snívanie, 

citlivosť, senzitivita a fantázia. Utekajú 

v svojich myšlienkach a rýchlo sa 

nadchnú, sú však aj veľmi 

ovplyvniteľní. Aj v ich prípade 

vyhráva lenivosť nad aktivitou.  

 

Zdroj: internet 

 



 
 

Ľúbila som ťa, ľúbim ťa a stále aj ľúbiť budem. 
Vždy, keď sa na teba pozriem, uhneš mi pohľadom. 
Stačilo by len prosté ahoj a dokážeš mi zmeniť deň, 
Na najlepší na svete. Stretávame sa každý víkend, 

každý víkend sa s tebou rozprávam 
a najhoršie na tom je, že nevieš ako veľmi a beznádejne 
ťa milujem. Keď ho miluješ, tak ho miluj stále, 
aj keď ťa nechce. Po čase si uvedomí, že tá práva je tá, 
ktorá ho naďalej milovala. 
 

Poznáš ten pocit, keď si ľahneš do postele, kde sa ti 
najlepšie rozmýšľa a začneš spomínať, rozmýšľať a zrazu 
sa ti skotúľa po líci slza.  
Chceš to zastaviť, ale nejde to a rozplačeš sa ešte viac. 
Chceš to zastaviť, ale nejde to a rozplačeš sa ešte viac. 
Zaspíš a ráno vstaneš a opäť začneš nový deň s tým 
falošným úsmevom na tvári.  

Každý uverí, že si šťastný aj keď najkrajší úsmev  
skrýva najviac tajomstiev a najsmutnejší príbeh.  
 

Rýchlo, rýchlo chcem ťa mať, 
Nestratiť a milovať.  
Milujem ťa anjelik,  
Ty môj malý rebelík.  

Autor: Mirka Pohlyová 

 

Moja sladká, najsladšia čokoláda! 
Pamätáš na ten deň, keď si sa na 
mňa prvý krát usmial? Jasné, že 
áno, vtedy sa moje ľady v lícach 

konečne roztopili. Najväčšou 
drogou pre mňa bola tvoja vôňa 
a temperamentnosť, aaach 
doteraz ťa vidím v tom obleku 

a bordovej kravate, bol si v tom taký zlatunký a predsa 

tajomný. Lenže pod tou tajomnou tváričkou sa skrývala 
celkom romantická a milá dušička. Niekedy ma ta duša 
poriadne naštvala inokedy ma zas milo prekvapkala začo 
jej vďačím. Zlato, áno si to ty, čo mi robí každé ráno 
šťastným ako Slnka na oblohe alebo ako svietiace hviezdy , 

ty môj  astrofyzik! Hovorí sa prvýkrát je to náhoda, 
druhýkrát osud a ten tretíkrát je ten najzaujímavejší lebo je 
to láska, myslím, že my sme sa videli viac než trikrát 
a stále sme sa nejako vrátili k sebe. Dvaja hrošíkovia čo 
nevedia čo zo sebou, áno tak ako sa máme radi tak sa aj 

nenávidíme, ch tá „láska“, „ups“, „naša láska!“, tento druh 
„lásky“ sa prejavuje medzi týmito jednotlivcami ako napr. 
neovlnená ovca, šialený hroch, astrofyzik a premýšľajúci 



chemik.... v skratke, vie, že ťa mám rada! S láskou tvoja 
(ne) čokoládová Valentínka.   

Michaela Kardohelyová 

I. 
Prišiel do môjho života ako blesk z čistého neba. Akoby sa 
temno na chvíľu rozostúpilo a môj život rozžiarilo jasné 
svetlo. A ako rýchlo sa objavilo, tak sa aj stratilo. 

Náhle ma opäť obklopila tma, moje oči zasiahla ako rana 
nožom a zrazu som oslepla. Nič som nevidela. Potom, 
akoby sa mi zrak vracal, začala som vidieť tvary a obrysy, 
oči sa prispôsobovali temnu. 
A vtom sa objavil plamienok plamienok. Bol malinký, ale 

žiaril jasné a nebojácne, mihotavo sa na mňa usmieval 
a vábil. Očarená jeho priezračnosťou som sa kolenačky 
plazila k nemu, tupo narážajúc do prekážok ktoré ma 
spomaľovali, no nevzdávala som sa. Pokračovala som 
doudieraná a ubitá. No čím bližšie som sa k plamienku 

dostávala, tým pevnejšia bola moja viera, že to dokážem. 
Dokázala som to.  
Dorazila som k osamelej sviečke. Bola jednoducho biela 
a rovná, no aj tak stála hrdo a neohrozene. Opatrne som ju 
zobrala do rúk ako práve vyliahnuté vtáča, ktorí plytko 

dýcha a srdiečko mu divo búši. S najväčšou jemnosťou 
som si vychutnávala teplo z nej vychádzajúce. Bola som 
očarená mihotaním i striedaním farieb a javov 
v plamienku. Nechala som telo, ktoré sa mi omotávalo 
okolo prstov, nech mi zahreje skrehnuté ruky. Postavila 

som sa na vlastné nohy, nevediac kam kráčam, kam idem, 
ktorým smerom sa vydať. 

No pri sebe som mala niečo, čo zaháňalo strach a z časti 
obavy. Malý plamienok žiaril blízko mojej hrude 
a chvíľami som mala pocit, že kúsky jeho svetla mi vsakujú 

do srdca... 
 
Po čase som zistila, že ma svetlo pohltila, celé vnútro žiari 
a blikoce, prelieva sa mi v žilách a svieti.... 
Moje kroky sú istejšie, chôdza pevnejšia, srdce 

presvedčené o úspechu. Nedívam sa pod nohy, ale vpred. 
Je to sviečka nádeje. 
Nádeje a viery, že aj mňa čaká láska, aj pre mňa je na tomto 
temnom svete kúsok dobra a vášeň. Že aj ja budem raz 
milovaná. 

A svetlo sa postupne rozostupuje....... 
II. 
Rýchlo klipkám očami a srdce mi bije ako o život. Čo sa 
stalo? Autobus sa pohol a pokračuje v ceste. No on už 
vystúpil.... Nemôžem dostať z mysle jeho pohľad. 
Prenikavý a spaľujúci. Prebúdza sa vo mne nový pocit, 
neviem ho opísať, no je tam. Len chlapec prešiel, rozpútal 
v mojom vnútri búrku a odišiel. Nepamätám si ako som sa 
k nemu v autobuse dostala, no spomienky na neho sú 
príliš jasné a bolestivé. Nikdy som sa pri nikom takto 

necítila. Stačil mi jeden pohľad a v jeho očiach som zazrela 
viac lásky, ako môže byť na celom svete. Zem podo mnou 
sa zatriasla a s a stáli sme tam len my. Ja a on... 
V tom autobus zastavil a on odišiel. A zobral mi všetko čo 
som mala, celý môj život... 

Natália Hamadejová 

 



 

4. „Cŕŕŕn“ zazvonil zvonček.  

Konečne koniec vyučovania, neznášam 

Pondelky. „Héj Sofi, počkaj ma“ 

kričala na mňa Karin z poslednej 

lavice.  

„Som počula že si mala rušnú Sobotu“ 

posmeškovala sa Karin. „Toňo už kecal, ja 

ho zabijem“ zasmiala som sa. „Je to len 

kamoš, ktorého som spoznala v parku ma 

to ťažké. Je zlatý a strašne sa mi páči“ 

rozžiarila som sa. „To kedy si mi o ňom 

chcela povedať?“ rozhorčovala sa Karin. 

„Teraz niekedy, len ešte nebol čas. Prepáč“ 

objala som ju. „No že si to ty máš 

odpustené. Ale chcem počuť detaily. Ako 

sa volá, je pekný bolo niečo?“ vyzvedala. 

Typická Karin všetko musí vedieť. 

„Bozkávali sme sa, ale nie v Sobotu“. 

Pomaly sme schádzali po schodoch pred 

školou. Blížili sme sa k bráne. „Filííp“ 

vyskočilo zo mňa. Stál pred bránou, mal na 

sebe čierne džíny, fialovú mikinu a čierne 

tenisky. Vlasy mal jemne rostrapatené, 

nervózne podupkával nohou. „Kdéé?“ 

skríkla Karin.  

 

V tom si nás všimol. „Už musím“ povedala 

som a namierila som to k Filipovi. „Ahoj“ 

povedal potichu. „Ahoj, ty čo tu?“ vyšlo zo 

mňa. Celá som sa chvela, ani neviem 

prečo. Žeby láska? 

„Chcel som sa ti poďakovať za Sobotu, 

keby nie teba neviem kde by som skončil“ 

pousmial sa. „Alé, nemáš mi za čo 

ďakovať, bola to maličkosť. Ty mi tiež 

niekedy pomôžeš keď sa dám dole“ 

usmiala som sa a aj on. Zamierili sme si to 

do parku na našu lavičku. Celú cestu sme 

boli ticho, keď sme si sadli vybral cigarety. 

Zapálili sme si a hľadeli nepríčetne do 

diaľky. Nevydržala som to, musela som 

prehovoriť,: „prečo si ráno zmizol?“. 

Pozrel sa na mňa „hanbil som sa“ sklonil 

hlavu. „Nemal si sa prečo hanbiť, veď 

každý sa raz ožere“ zasmiala som sa. „Ale 

nie kvôli tomu..“ stíchol. „A kvôli čomu?“ 

nechápala som. „Kvôli tomu čo si videla na 

mojom tele..“ zahanbene otočil hlavu na 

druhú stranu. Hneď ma napadlo jeho 

bruško, veď sa nemá za čo hanbiť. No 

potom mi cvaklo, myslí na jeho ruky.  

  

Hneď som ho objala a povedala mu že sa 

nemá za čo hanbiť. Pozeral sa na mňa a 

pousmial sa „bolelo to?“ „Čo?“ nechápavo 

som sa spýtala. „Keď si spadla z neba“ 

usmial sa a pobozkal ma. Sedeli sme tam 

ešte asi hodinu a konečne sme si vymenili 

čísla. Keď som došla domov tak v 

obývačke som našla mama ako tam súloží s 

nejakým chlapom. Ostala som ako obarená 

utekala som do izby a zamkla som sa. Bola 

som mimo, na ten obraz nikdy 

nezabudnem. Odpor, mala som 

zimomriavky. Sadla som si na posteľ a 

myslela na Filipa. V tom mi prišla esemska 

od Filipa: Si to najaúžasnejšie čo ma kedy 

mohlo stretnúť. Ďakujem ti za všetko čo si 

pre mňa urobila. Viem že to možno vyznie 

hlúpo lebo ťa ani poriadne nepoznám ale 

Milujem ťa!; Keď som to dočítala 

rozplakala som sa, ale po dlhej dobe nie od 

bolesti a smútku ale od šťastia. Krásny 

pocit vedieť že niekomu ne Vás záleží. 

Celú noc som na neho myslela. Krásna 

noc. (pokračovanie nabudúce) 



 

V multifunkčnej miestnosti 150 bola p. vychovávateľkami          

Mgr. M. Čupkovou, Ing. V. Palmovskou zorganizovaná celointernátna 

akcia. Členkami poroty boli Mgr. D. Balážková, Ing. M. Bujňáková 

a Natália Bušová. Žiaci a žiačky sa zapojili do niekoľkých náučno-

súťažných kôl. Každé kolo bolo obodované a v závere vyhodnotené.  

Poradie v súťaži: 1. miesto: 10VS a 4VS, 2. miesto: 8VS, 3. miesto: 1VS, 

4. miesto: 6VS, 5. miesto: 11VS, 13.VS, 3VS, 6. miesto: 7VS 

 

Celointernátnu akciu zorganizovala p. V. Flegnerová a               

Ing. I. Koščová vo vestibule ŠI. Niesla sa v príjemnom duchu 

a posedení pri čaji. Vystavili sa aj aktuálne tituly z čitateľského 

klubu.  

 



 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Dychčí slimák po lese a stretne ho 

medveď: 
 
- Slimák, čo tak 

utekáš? 
 

- Ále v lese je daňová 
kontrola! 
 

- No a? 
 
- Čo si slepý, veď ja mám dom, deti majú 

domy a v daňovom priznaní som neuviedol 
žiaden príjem. Preto sa idem zašiť.  

 
Medveď sa ľakne a rýchlo lezie na najvyšší 
strom. Uvidí ho bocian.  

 

- Medveď prečo lezieš tak vysoko? 
 
- V lese je daňová kontrola! 

 
- No a? 

 
- Ja mám kožuch, deti majú kožuchy a v 
priznaní som neuviedol žiaden príjem, tam 

im zmiznem. 
 

Bocian od strachu dostane kŕč, chce pristáť 
na ostrovčeku, ale potkne sa o krtinec, čo 
rozzúri krta! 

 
- Bocian, čo ti šibe, lietaš ako pirát na 

rogale! 
 
- Prepáč, ale ešte sa mi klepú krídla od 

strachu. 
 

- A prečo? 
 
- V lese je daňová kontrola! 

 
- No a? 
 

- Ja žijem na vysokej nohe, moja žena s 
deťmi tiež a v priznaní som neuviedol 

žiaden príjem. Aspoň sa im schovám do 
močiarov. 
 

Krt sa okamžite zahrabe a začne kopať na 
španielsku riviéru. Keď sa vystrčí, tak zistí, 
že je ešte len v Bojnickej ZOO v opičej 

klietke. Opičiak na neho zreve.  
 

- Krt, čo tu podrývaš! 
 
- Nehnevaj sa, ale v lese je daňová 

kontrola. 
 

- No a? 
 
- Ja tuneluje, žena s deťmi tiež a všetko 

sme už vytunelovali a nemám sa kde skryť! 
 

- Je tam toho! Čím 
väčšie svine, tým 
sa menej musia 

báť! 
 

- Ako to? 
 
- Pozri, ja mám 

holú riť, žena s 
deťmi tiež a predsa 
sme celý život za 

mrežami! 



 
 
 

 
 

1.Mozog je úžasný orgán. Začína pracovať 
od chvíle kedy sa 
zobudíš a neprestane pracovať až kým 

neprídeš do školy. 
 

2.Boh vymyslel sen, diabol budík.  
 
3.Láska hreje - no uhlie je uhlie. 

 
4.Prvým slovenským policajtom bol 

Jánošík- Sedel pri ceste, 
hvízdal a lúpil. 
 

5.Ak sa tieto písmenka rýchlo zmenšujú, 
tak Vám niekto práve 

kradne monitor. 
 
6.Po tráve sa nechodí, po tráve sa smeje...  

 
7.Kto inému jamu kope, je hrobár.  
 

8.Podstata podstaty je v podstate 
nepodstatná. 

 
9.Lepšie je byť ticho a byť považovaný za 
hlupáka, ako otvoriť  

ústa a vyvrátiť všetky pochybnosti.  

 
10.Neviaž sa. Odviaž sa! HOROLEZCI 
s.r.o. 

 
11.Nikto učený z neba nespadol, ale 

debilov ako keby zhadzovali. 
 
12.Škola nie je krčma, aby sme tam chodili 

každý deň. 
 

13.Neber život príliš vážne, aj tak z neho 
živý nevyviazneš. 
 

14.V dnešnej dobe bezohľadných šoférov, 
existujú dva druhy 

chodcov- rýchli a mŕtvi. 
 
15.Na živote milujem jeho rozmanitosť. 

Každý deň ma naštve niekto  
iný. 

 
16. Mozog je orgán pomocou ktorého si 
myslíme, že myslíme.  

 
17. Pesimista vidí v tuneli tmu,  
 

optimista vidí svetlo na konci,  
 

realista vidí svetlá prichádzajúceho vlaku.  
 
Strojvodca vidí troch idiotov na 

koľajniciach. 

 
18. Kto sa smeje naposledy, ten ma dlhé 
vedenie. 

 
19. Ranne vtáča ďalej doskáče,... viac 

zožerie a skôr skape. 
 
20. Nikdy nevrav, že niečo nejde, pretože 

sa vždy nájde blbec, 
ktorý nevie, že to nejde a urobí to! 

 
21. Jedného dňa pripláva moja loď, no pri 
mojom šťastí budem 

práve na letisku... 
 

22. Váš horoskop na zajtra: Všetci vás 
budú ospevovať, vznášať 
do nebies a obsypávať kvetmi...No, taký už 

pohreb je. 
 

23. Nič sa ti nedarí, nič ti nejde? sadni si na 
cestu, ono ťa to 
prejde. 

 
24. Prišiel som, videl som, nechápem, 
odchádzam... 

 
25. V škole platia dve pravidlá: 

 
a) Učiteľ má vždy pravdu.  
 

b) Keď ju nemá platí pravidlo číslo a.  



 

 

Či sa blíži jar, leto alebo panuje krutá zima, brucho je jednou z 

partií, na ktoré neustále upierame svoju pozornosť. Chceme ho ploché a 

štíhle, no ako naschvál je 

miestom, kam sa tuky 

ukladajú snáď najradšej. 

Stačí im na to trocha 

nezdravej stravy, sedavejší 

spôsob života alebo aj stres 

a schudnúť z brucha vyzerá 

ako takmer nemožné. 

Je to zdravá strava, primerané porcie, aeróbny pohyb aj posilňovanie, 

no pridávame ešte čosi. Máme tu zoznam vecí, ktoré nesúvisia s diétami 

ani fitnessom, a predsa rozhodnú, ako bude vaše brucho vyzerať.  

Správny postoj 

Jedným z krokov, ktoré pomôžu zo sekundy na sekundu, je vylepšené 

držanie tela. Nie sú to len báchorky, že keď sa vystriete, zatiahnete plecia a 

vypnete hruď, opticky sa vám zmenší bruško. Skúste to pred zrkadlom a 

môžete to okamžite aplikovať do svojho bežného fungovania. Telo držte 

správne a razom budete štíhlejšia. Ak cítite, že vám k tomu treba pomôcť, je 

tu cvičenie zamerané na krajšiu figúru - a to aj bez fitka. 

Pravidelné „posedenie" 

Hoci o tom nerady hovoríme nahlas, no navštevovanie toalety je jednou zo 

základných vecí. Nielen pre naše bruško, ale pre telo ako také. Pravidelné 

„posedenie" a vykonanie potreby je istotou, že sa nebudeme nafukovať a 

cítiť sa nepohodlne, čo sa môže negatívne prejaviť v ďalších veciach. 

Dbajte na každodennú návštevu toalety a hneď budete v páse užšia.  

3 závažné dôsledky vynechania raňajok  

 

Probiotiká pomôžu 

Aby ste na záchode nevysedávali 

zbytočne, treba sa na tanieri 

zamerať na správne potraviny. 

Tráveniu a vyprázdňovaniu 

napomáhajú okrem iného 

probiotiká, mikrobiálne zložky 

potravín, ktoré zlepšujú 

stráviteľnosť bielkovín a tukov vo 

výrobku, zlepšujú činnosť čriev a 

bojujú proti zápche. Nájdete ich 

hlavne v mliečnych výrobkoch, 

avšak opatrne! Ak sú vystavené 

nadmernému teplu, potrebné živé 

kultúry sa ničia. 

Dostatok vody 

Na fungovaní našich vnútorných 

pochodov i na vzhľade nášho 

brucha sa výrazne podieľa aj príjem vody. Ak jej v tele nemáme dostatok, 

paradoxne ju začneme zadržiavať a naše krivky sú doslova naliate. Tým 

pádom aj väčšie, čo na brušku určite nie je želaným výsledkom.  

Rozchoďte to 

Pre svoju krásu aj zdravie by ste nemali sedieť na zadku a čakať, ako sa to 

na vás pozitívne odrazí. Hýbte sa aspoň minimálne, napríklad polhodinovou 

prechádzkou. Aj takáto bežná súčasť dňa je faktorom, ktorý rozhýbe 

trávenie, napomôže metabolizmu a podporí spaľovanie energie. To je pre 

štíhlejší vzhľad tela veľmi dôležité.  

 A samozrejme, poctivé stravovanie spolu s dostatkom brušákov urobia ten 

zvyšok 

Autor:internet 

 

http://wanda.atlas.sk/krajsia-figura-bez-fitka-a-za-par-minut-denne/wellness-a-fit/fitness/841952.html
http://zena.atlas.sk/3-zavazne-dosledky-vynechania-ranajok/zdravie/vyziva/808389.html


 

Pomaranče sú jednými z najobľúbenejších citrusových plodov. Obsahujú 

slušné dávky vitamínu C a ďalších živín. Prospešná je aj pomarančová kôra, 

ktorú možno užitočne využiť, teda nemusí skončiť v smetnom koši. Môžete 

ju použiť pri upratovaní, na výrobu domácej kozmetiky, pridať do kompostu 

alebo sa s jej pomocou zbaviť dotieravých mravcov a komárov.  

Prášok skvelý pri pečení i v domácej kozmetike 

 

Pomarančová kôra je bohatá 

napríklad navitamín C, 

antioxidanty, kyselinu 

citrónovú a ďalšie látky, ktoré 

pokožka ocení. Je vhodná 

pri akné, pomáha zbaviť sa 

upchatých pórov a čiernych 

bodiek. Ako postupovať pri 

výrobe prášku z pomarančovej 

kôry? Najprv ju dôkladne umyte a nechajte odkvapkať. Následne ju 

usušte v sušičke alebo na priamom slnku a zmixujte pri vysokej 

rýchlosti na jemný prášok. Prášok dajte do uzatvárateľnej sklenenej 

nádoby a uložte na tmavé miesto. Môžete ho pridať do koláčov, 

zákuskov a sladkých dezertov alebo si z neho pripraviť domácu 

kozmetiku. 

 

 

 

Tip číslo 1: Pleťová maska 

2 čajové lyžičky prášku z pomarančovej kôry zmiešajte s rovnakým 

množstvom bieleho jogurtu a s jednou čajovou lyžičkou domáceho 

medu. Naneste na pleť a nechajte pôsobiť 20 minút. 

 

Tip číslo 2: Balzam na vlasy  

Z pomarančového prášku a primeraného množstva olivového oleja 

vytvorte pastu. Naneste ju na vlasy a po 30-tich minútach zmyte. 

 

Tip číslo 3: Píling proti lupinám 

Zmiešaním prášku z kôry pomaranča a vody získate hmotu, ktorá je 

vhodná ako prostriedok na odstránenie lupín. 

 

Osvieži vzduch v interiéri 

Pomarančová vôňa je osviežujúca, posilňuje zmysly a dodáva 

energiu. Ak nemáte k dispozícii pomarančový esenciálny olej, 

využite ako osviežovač vzduchu nasledovný tip: pomarančovú kôru 

varte v hrnci s vodou. Pokojne pridajte aj obľúbené koreniny, ako 

napríklad škoricu či klinčeky. 

 

 



Dodá lesk kuchynskému drezu a porcelánovému riadu 

Ak prejdete vnútrom pomarančovej kôry kuchynský drez alebo 

porcelánový riad, zbavíte ich nečistôt a navyše sa budú krásne 

lesknúť. Získate aj bonus v podobe príjemnej pomarančovej vône. 

Nábytok z masívneho dreva bude ako nový 

Na leštenie masívneho dreveného nábytku nepotrebujete drahé 

leštidlá. Stačí pomarančová šupka.  Potom povrch prejdite vlhkou 

handričkou. 

 

Susedove mačky viac nepôjdu do vášho dvora 

Mačkám silná pomarančová aróma príliš nevonia. Preto roztrúste 

kúsky pomarančových šupiek na miesta, kde sa mačky zdržujú. Ak 

máte mačku v domácnosti a rada sa „hrá“ s izbovými rastlinami, 

ošetrite ich listy vnútrom pomarančovej kôry. 

 

Je ideálna do kompostu 

Kôra pomaranča je plná látok, ktoré urobia z vášho kompostu 

dokonalú výživu pre rastliny. Preto ich nevyhadzujte do smetného 

koša, ale radšej použite do kompostu. 

Dá zbohom mravcom 

Pomarančový prášok zmiešajte s vodou, nalejte do fľaše 

s rozprašovačom a použite na miestach, kde sa mravce zdržujú. 

Tento trik skúste aj vtedy, keď máte nechcené mravenisko v záhrade. 

Slúži ako repelent 

Komáre sú dotieravé hlavne vo večerných hodinách. Ak chcete 

zabrániť vzniku svrbiacich štípancov,potrite si odhalené miesta na 

koži vnútrom pomarančovej šupky. 

 

Je prírodným prostriedkom na 

opicu 

Prehnali ste to s alkoholom a musíte 

ísť do práce? Vyskúšajte tento 

tip: pomarančovú kôru varte 

v osolenej vode minimálne 20 

minút. Preceďte a po ochladení pite 

malé množstvo v pravidelných 

intervaloch. 

Poradí si aj so zápachom z úst 

Žutie pomarančovej kôry nemusí byť práve najpríjemnejším 

zážitkom, ale má schopnosť eliminovať nepríjemný zápach z úst. Za 

vyskúšanie to rozhodne stojí. 

 

Je ideálna aj ako prísada do kúpeľa 

Pridávate si pravidelne do kúpeľa morskú soľ alebo prírodné oleje? 

Potom by ste mali k týmto ingredienciám pridať aj pomarančovú 

kôru. Pleti dodá potrebné živiny a rozjasní ju.  

 



 

 

Čoraz častejšie počujeme z 

každej strany, že sebaláska nie je na 

škodu človeka, skôr naopak. Život 

napokon sám potvrdzuje, že tí ľudia 

alebo ženy, ktorí sa majú radi, sú v 

živote spokojnejší a darí sa im oveľa 

viac než ostatným. Je to o 

sebavedomí, presvedčení a pozitívnej 

energii, ktoré si v sebe pestujú a 

vďaka tomu zvládajú takmer všetko s 

úsmevom a vnútornou spokojnosťou. 

 

Obvod pásu prezradí vaše 

choroby! 

 

 

 

Už niekoľko rokov žijete na zemi, 

ale možno ste si doposiaľ nenašli  

 

svoje ozajstné miesto. Každý by 

mal mať odhodlanie pre svoje 

sny a ciele, aby vedel ísť za nimi 

a naplnil akési poslanie. Tápanie 

a prežívanie len tak zo dňa na 

deň vás spraví šťastnou len na 

určité obdobie.  

Potom nastúpi nespokojnosť, 

prázdnota a frustrácia, ktorá 

určite k láske ani k sebaláske 

nepovedie. Preto, ak môžete, 

„prekopte" svoj život od 

základov a robte  

konečne to, po čom najviac túžite 

a čo vás spraví šťastnou. Nájdite 

si svoje miesto v živote aj na zemi 

a uvidíte, že aj vďaka tomu sa 

začnete mať ešte radšej. 

 

 

Vo vesmíre to tak jednoducho 

funguje. Nemôžete od života a 

ľudí iba brať, musíte niečo aj 

dávať, aby nastala harmónia. 

Preto, ak môžete, správajte sa tak, 

aby ste vydali zo seba iba to 

najlepšie. Snažte sa uvažovať tak, 

aby ste každý dobrý skutok či 

moment, ktorý sa vám 

prihodí, vedeli posunúť ďalej 

niekomu, kto ho potrebuje alebo 

si zaslúži, a prejavili iným alebo 

rovnakým skutkom svoju vďaku. 

Uvidíte, aká budete na seba 

pyšná - ten pocit spokojnosti je 

jednoducho k nezaplateniu. 

Máte pár kíl navyše alebo ste 

momentálne bez partnera? My 

ženy si v zásade vieme nájsť vždy 

niečo, za čo sa trýznime, aj keď 

http://zena.atlas.sk/obvod-pasu-prezradi-vase-choroby/zdravie/choroby/636869.html
http://zena.atlas.sk/obvod-pasu-prezradi-vase-choroby/zdravie/choroby/636869.html


vôbec nemusíme. A v tomto 

by sme si mali zobrať príklad 

z mužov - mnohí z nich svoju 

nadváhu vôbec nerieši a pri 

pohľade do zrkadla stiahnu 

brucho a povedia si, že je to 

dobré.  

Rovnaký postoj zachovajte aj vy a 

neničte sa nezmyselnými 

výčitkami alebo pocitom 

menejcennosti. To, čo sa deje u 

vás vo vnútri, vysielate aj do 

svojho okolia - a všetci vnímaví 

tak môžu vidieť, že vy sa asi 

veľmi v láske nemáte. A potom 

chcieť od druhých to isté je ťažké, 

tak to zmeňte! 

 

 

 

Začnite veriť v seba a svoje 

schopnosti, motivujte sa 

a objavujte v sebe to dobré potom 

to pôjde už celkom samé! Žiadna 

prekážka, žiaden negativizmus a 

ani žiaden neprajník vám 

nielenže nepokazí vo 

všeobecnosti dobrú náladu, ale 

nezmení ani vašu lásku nielen k 

samej seba, ale aj k svojmu 

okoliu. Nedajte si ju vziať a keď 

to dokážete, budú vám neprajníci 

iba ticho závidieť.A paniku 

či hnev si zbytočne v sebe 

nepestujte. Hlavne hnev 

potom zvykne nebezpečne 

narastať, až nad ním strácame 

kontrolu a vedome či nevedome 

si tak ubližujeme. Dokáže 

zamestnať myseľ natoľko, že nám 

už na nič iné, prospešnejšie 

nezostáva priestor a ani chuť. Aj 

keď je to ťažké, snažte sa riadiť 

heslom, že každému odpustíte. 

Neznamená to, že máte aj 

zabudnúť, no bude sa vám tak 

ľahšie dýchať a aj ten úsmev na 

tvári si vyčaríte jednoduchšie. 
 



 

 

Dňa  

Bola zorganizovaná celointernátna akcia v MM 150.            

P. vychovávateľka Ing. V. Palmovská pripravila pre žiakov 

a žiačky prezentáciu na spomínanú tému a Ing. I. Koščová zábavnou 

formou so žiakmi urobila test osobnosti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aj v tomto školskom roku sa uskutočnilo 

veľké Jarné upratovanie, ktoré zorganizovala 

Mgr. D. Balážková. Zapojila sa väčšina 

výchovných skupín.  

 



 

 

 

Veľká noc je najstarším a najvýznamnejším 

kresťanským sviatkom, počas ktorého si 

kresťania pripomínajú umučenie Krista.  

Nadväzuje na židovské veľkonočné sviatky - 

paschu, ktoré sa slávili od 14. do 21. dňa v 

mesiaci nisan (náš marec až apríl), na 

pamiatku oslobodenia Izraelského národa  z 

egyptského otroctva. 

 Prípravným obdobím pred Veľkou nocou je  

pôst, ktorý trvá 6 nedieľ.Dve posledné majú 

pomenovanie Smrtná a Kvetná. Smrtná 

pripomína rozhodnutie židovskej rady o 

Ježišovej smrti. 

 Za týmito nedeľami nasleduje tichý týždeň, 

do ktorého patrí aj Zelený štvrtok (deň 

poslednej večere), Veľký piatok (deň 

utrpenia), Biela sobota (pochovanie Ježiša). 

Veľkonočná nedeľa a Veľkonočný pondelok 

sú pamiatkou na zmŕtvychvstanie Ježiša 

Krista. 

  

Pôst trvá 40 dní. Symbolizuje 40 dní 

putovania po púšti. V tomto období sa na 

znak utrpenia Ježiša nekonajú žiadne svadby 

a ani zábavy. 

V evanjelickej cirkvi sa začína veľkonočný 

kruh cirkevného roka, ktorý je prípravným 

obdobím na svätenie Veľkonočných sviatkov. 

Vážnosť tohto obdobia pripomína aj fialové 

rúcho. Farári nenosia bielu kamžu, ale čierny 

luterák.                                                                                                               

Ježiš vnímal pôst ako pokánie a návrat k 

Bohu. V Biblii znamená vyhýbať sa určitým 

jedlám. Kresťania postia v stredu a piatok. 

Židia v pondelok a štvrtok.  

Evanjelici sa postia pred prijímaním Večere 

Pánovej. 

Začína sa Popolcovou stredou (pôvod v 

starozmluvnej tradícii), Izraeliti sedeli na 

znamenie pokánia a smútku v popole. 

 

 

 

 Tichý týždeň trvá od Kvetnej nedele po 

Bielu sobotu. Intenzívne sa pripomína 

utrpenie Krista. 

Na Kvetnú nedeľu vstúpil triumfálne Ježiš 

do Jeruzalemu, aby oslávil židovskú 

veľkonočné sviatky. 

Zástupy nadšene vítali Ježiša a hádzali mu 

pod nohy 

palmové 

ratolesti, preto 

je pôvodný 

názov 

Palmarum. 

Zelený štvrtok 

bol posledným 

dňom Ježišovho života. Dostal podľa  

všetkého pomenovanie podľa zelene v 

Getsemanskej záhrade, kde sa modlil pred 

zatknutím.  

 



Počas slávnostnej večere obetovali baránka 

za našu záchranu a odpustenie hriechov. 

Namiesto neho hovoril o vlastnej obeti.  

Veľkonočný piatok pripomína potupnú smrť 

Ježiša. Bol ukrižovaný na vrchu 

Golgota za vlády rímskeho cisára Tibéria a 

Pontského Piláta. Na evanjelických 

bohoslužbách sa čítajú pašie, prisluhuje sa 

Večera Pánova. 

Biela sobota je prípravným dňom pred 

Veľkonočnými sviatkami. Ježiš bol sobotu 

pochovaný do hrobu. V chrámoch zaznejú 

zvony, ktoré nezvonili od štvrtku večera. 

Veľkonočná nedeľa pripomína, že Ježiš, bol 

ukrižovaný a zomrel. Na tretí deň vstal z 

mŕtvych. Jeho vzkriesenie dáva jedinečnú 

nádej pre večný život každému, kto v neho 

verí. Viera v živého a vzkrieseného Krista je  

základom kresťanstva. 

Spočiatku sa slávila aj sobota - židovský 

sabat. 

Veľkonočný pondelok - typické zvyky sú 

oblievanie vodou, šibanie prútikom, 

maľovanie veľkonočných vajíčok, 

rozdávanie zajačikov a kuriatok – tieto zvyky 

nemajú kresťanský pôvod.  

Často sa stáva, že odsúvajú pravú podstatu 

Veľkonočného pondelka do úzadia. 

 

 

Zvyk rozšírený na celom území Slovenska sa 

na dedinách i v meste koná v posledný deň 

sviatkov Veľkej noci – na Veľkonočný 

pondelok. 

S Veľkonočným pondelkom sa spájajú 

obyčaje kúpania, oblievania a šibania dievčat 

a žien. Tradičnou odmenou za šibačku či 

kúpačku je zdobené vajíčko tzv. kraslica ako 

symbol života. 

Najstarším spôsobom zdobenia vajec bolo 

farbenie v rozličných rastlinných odvaroch,  

neskôr sa vyvinuli rozmanité techniky ako 

napr. batikovanie - nanášanie vosku na vajce 

ihlou a následné farbenie, pričom miesta 

pokryté voskom zostali nezafarbené. 

V niektorých oblastiach Slovenska bolo 

zvykom vutorok po Veľkonočnom pondelku 

„odplácať“ mládencom polievačku. Dievčatá 

a ženy mali právo oblievať chlapov, čo sa 

spájalo s veselou odozvou.  

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Daja  
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HESLO DŇA: (TAJNIČKA – 32 písmen) 

 

ALADIN, ALOPAT, AMORET, ANTIKA, ATRAPA, CESTA, 

ČAJKA, DIERA, DOPING, DRÁMA, FLOTILA, HMOTA, 

HONBA, HRADISKO, HREBENE, IKONA, JAMKA, 

KADET, KAMERA, KANAPA, KMOTRA, KOBEREC, 

KOMNATA, KOMODA, KOŇAK, KÔLŇA, KOPYTO, 

KORELA, KREMENE, LARVA, LEPIDLO, LÍSTOK, 

LITERA, LOPATKA, LORETA, MAKETA, MODLA, 

MORAVA, MORKA, MOTORKA, OHAVA, OHOROK, 

PALATÍN, PALEC, PALETA, PANDA, PASTA, PASTELKA, 

PEČEŇ, PEŇAŽENKA, PODPORA, POHODA, POHREB, 

POKLADNE, POSTELE, POTLESK, POVLAK, PRAVDA, 

PREPONA, PYTLIAK, RAMENO, REBRO, SADLO, SALDO, 

SAMOTA, SATAN, SEDLO, SKALKA, SKOROCEL, SMALT, 

STATIKA, STOPA, STRATA, SVEDOMIE, TAŠKA, TEROR, 

TLAČIDLO, TOVAR, TRESKA, VIENOK, VLAHA, VÝKRES, 

VÝLETY 

SÚŤAŽ:  

ZAPOJ SA DO LÚŠTENIA A VYHRÁŠ OD NÁS SLADKÉ 

POKUŠENIE 

Odovzdať P. Palmovskej (106) alebo P. Koščovej (301)  
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zábavné hádanky 

Dvojmetrový kúzelník z cirkusu 

Nový svet bol atrakciou aj mimo 
predstavenia. Všade kam prišiel, chodili sa 
naňho pozerať deti aj tí starší. Keďže bol 

zhovorčivý, odvážili sa mu aj prihovoriť. 
On rozprával... a dával hádanky. Vyhĺbil 

napríklad do zeme 20-centimetrovú dieru. 
Hodil do nej pingpongovú loptičku a 
požiadal prítomných, aby ju vytiahli bez 

toho, aby sa loptičky priamo dotkli, 
nesmeli tiež použiť palicu, lepiacu pásku 

ani nič pevné. Mnohí skúšali fúkať, ale 
diera bola príliš hlboká. Ako napokon 
dostali loptičku von z jamky?  

Riešenie: 

Do jamky stačilo naliať vodu a pretože je 

pingpongová loptička ľahká, vyplávala na 
hladinu nad jamku a mohli ju zobrať. 
 

 
 

 

zábavné hádanky 

Keď  vojdete do krčmy U starého 

blázna, na stene nájdete visieť rôzne veci. 
Nápisy, talizmany, divné obrázky s 
objektmi všemožných tvarov. Steny v 

krčme nikdy  

 
 
 

 
nenudia, pretože všetko, čo na nich je, sa 

mení. Najčastejšie nápisy. Krčmár tam 
naposledy zavesil takýto: "Muž to má len 
jedno, žena dve, bábätko tri. Inteligent 

štyri, policajt tri, človek len dve a vrah 
jedno. Čo je to?" 

  
Riešenie: 

"Slabika." 

 

 
 

zábavné hádanky 

Starý námorník, ktorý oboplával 
celý svet a na starobu rád rozprával o 

príhodách, si raz spomenul na priateľa, 
portugalského námorníka. Ten si potrpel na 

tradície, a preto tvrdil, že správny morský 
vlk musí mať papagája. Keď mu ten starý 
zomrel, išiel do obchodu kúpiť si nového. 

Chcel takého, ktorý rozpráva.  
"Ubezpečujem vás," povedal mu 

obchodník v predajni so zvieratami, "že 
tento farebný papagáj zopakuje všetko, čo 
počuje." Námorník si ho kúpil a odišiel. 

Doma naň hovoril v rôznych jazykoch, no 
papagáj nezopakoval ani jednu slabiku.  

 
 
 

 
Napriek tomu ho nemohol ísť vrátiť, 

pretože si uvedomil, že obchodník mu 
vlastne neklamal. Ako je to možné?  
 

 

Riešenie: 

Papagáj bol hluchý, takže tvrdenie, že 
zopakuje všetko, čo počuje, bolo naozaj 
pravdivé. 

 
 

 
 
 

 
zábavné hádanky 

Istá matka porodila za svojho života 

len jedny dvojčatá. Dvoch chlapcov. Jeden 
na druhého sa podobali na nerozoznanie, 
napriek tomu sa každý z nich narodil v 

inom roku aj v iný deň. Ako je to možné?  
  

Riešenie: 

Jeden sa narodil posledný deň v roku 
minútu pred polnocou, druhý minútu po 

polnoci. 
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