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 Ani sme sa nenazdali a už 

máme rok 2017. Žiaci majú za 

sebou polrok, taký studený ako 

naše počasie.  S  vysvedčením kde 

kto je spokojní, ale treba sa 

pozerať hlavne na svoju snahu, akú 

ste vynaložili pri učení a dôslednej 

príprave na vyučovanie. Ten, kto 

má cieľ a motiváciu niečo v živote 

dokázať má aj budúcnosť.  

 Po novoročných vinšoch 

nasleduje fašiangové obdobie, 

ktorému sa venujeme aj v internátnom 

časopise „Werferka.“ Nezabudli sme 

ani na Valentína, na akcie 

organizované Žiackou radou, 

celointernátne akcie. Časopis 

obsahuje články s aktuálnymi témami 

a problémami bežného života.  

 Prajeme Vám príjemné  

„fašiangové“ listovanie časopisu.  

Ing. Irena Koščová 
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"Nechcime hľadieť v ústrety budúcnosti - tvorme ju." 

Antoine De Saint–Exupéry  

http://www.siagarbana.sk/
http://citaty.nakazdyden.eu/citat/10928
http://citaty.nakazdyden.eu/autor/antoine-de-saint-exupery
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FAŠIANGY 

Pozri časť „Fašiangové jedlá“ na strane 4, 5 

Fašiangy 

Trojtýždňový sviatok, ktorý v 

minulosti začínal sviatkom 

Troch kráľov a končil 

Popolcovou stredou. Toto 

obdobie predchádzalo 

štyridsiatich dennému 

pôstnemu obdobiu 

pred Veľkou nocou, kedy sa 

má upustiť od požívania 

mäsa. Preto boli fašiangy 

oficiálne považované za 

sviatok jedla. Jediným a 

hlavným účelom bolo dosýta 

sa najesť. V období 

po popolcovej strede sa už 

neorganizujú žiadne zábavy a 

podľa kresťanských tradícií 

sa má vtedy človek pripraviť 

fyzicky aj duševne na jeden z 

najdôležitejších sviatkov – 

Veľkú noc, ktorú toto 

vierovyznanie spája so 

vzkriesením Ježiša. 

Popolcová streda 

Je v rímskokatolíckom 

liturgickom kalendári prvý 

deň pôstneho obdobia. 

Nasleduje štyridsať dňový 

pôst spolu so šiestimi 

nedeľami. Nedeľa sa do 

Pôstneho obdobia 

nezapočítava, preto lebo sa za 

pôstny deň nepovažuje. Z 

časového hľadiska teda 

Popolcová streda pripadá na 

46. deň pred Veľkonočné 

nedeľou. Pre každý rok platí 

iný dátum Veľkej noci, čo 

ovplyvňuje aj stanovenie 

dátumu Popolcovej stredy. 

 

 

 

 

Popolcová streda v roku 2017 

pripadá na 1. marec. 

http://www.sviatky.eu/kedy-je-velka-noc/
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VYPRÁŽANÉ PIROHY 
Čo budeme potrebovať: 

1 kilogram polohrubej múky 
  liter mlieka 
2 decilitre oleja 
3 polievkové lyžice cukru 
2 kusy vajcia 
2 kusy droždia 
1 kus prášok do pečiva 
1 kus žĺtok 
1 kus vanilkový cukor 
  trocha perlivej minerálky 
  štipka soli 
  kus tvaroh (na plnku) 
  kus cukor (na plnku) 
  kus olej (na vyprážanie) 

Postup 

Z droždia a trochy mlieka si urobíme kvások. Do misky si 
preosejeme múku a cukor. Pridáme vajce, žĺtok, kypriaci prášok, 
zvyšné mlieko, olej, minerálku, vanilkový cukor, soľ, kvások a 
vypracujeme vláčne cesto. Cesto vymiešame do hladka a necháme 
kysnúť pri izbovej teplote. Vykysnuté cesto si položíme na dosku. 
Cesto vyvaľkáme na hrúbku 4-5mm. Cesto narežeme na štvorce 
veľké 7x7cm a naplníme tvarohom, ktorý sme zmiešali s cukrom. 
Urobíme batôžtek a vytvarujeme ich do podlhovastého tvaru. Pirohy 
si vysmažíme v oleji. Hotové podávame posypané práškovým 
cukrom. 

                                                                          Zdroj: Internet 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRANA  4 

FAŠIANGOVÉ JEDLÁ 

Pozeráš časť „Fašiangové jedlá“   
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Pozri časť „Aktivity v školskom internáte“ na strane 6 

Fašiangové fánky 

INGREDIENCIE 
400 g 

polohrubá múka 
1 KL 

soľ 
4 PL 

maslo 
2 ks 

žĺtok 
1 PL 

kryštálový cukor 
1/2 KL 

prášok do pečiva 
2 PL rum 
200 ml kyslá smotana 
trochu oleja a vanilkového 
cukru 

 

POSTUP 
 
1. 
Preosiatu múku zmiešame so soľou, 
kryštálovým cukrom a práškom do 
pečiva, pridáme postrúhané maslo, 
žĺtky, rum, smotanu a vypracujeme 
cesto. Prikryjeme utierkou a 
necháme stáť asi hodinu. 

2. 
Potom ho natenko rozvaľkáme na 
pomúčenej doske a vykrojíme 
obdĺžniky alebo štvorce. Do stredu 
môžeme narezať otvor. 

3. 
Vyprážame na rozohriatom oleji do 
zlatista. Vypražené fánky necháme 
odkvapkať a pred podávaním 
posypeme vanilkovým cukrom. 

Zdroj a foto:  internet 
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Aktivity v školskom internáte 

Pozri časť „Významný deň 14. Február“ na strane 7 

     Problematika zneužívania detí je citlivou, 

ale o to viac aktuálnou témou súčasnosti. 

Nedostatočná informovanosť môže 

zvýhodniť páchateľa a dieťa sa stáva obeťou 

domáceho násilia. Cieľom  workshopu  bolo  

žiakom poskytnúť prvotné informácie na 

koho sa majú obrátiť a ako postupovať. 

Celointernátnu akciu 25. Januára 2017 viedli 

p. vychovávateľky Ing. V. Palmovská a Ing. I. 

Koščová.  

Akcie v školskom internáte, organizované  Žiackou radou: 

 

 
Korčuľovanie na verejnom klzisku 08. februára 2017 – žiakov viedla p. vedúca 
vychovávateľka Mgr. D. Balažková 
 

Valentínska diskotéka 14. februára 2017 – akciu zorganizovala p. vychovávateľka  

Mgr. H. Láncošová 
 

Jánošík – činohra v Štátnom divadle 15. februára 2017 – žiakov viedla p. vychovávateľka 

Mgr. M. Čupková 

 

 
 

Foto: Ing. Irena Koščová 

Foto: Mgr. Mária Čupková 
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Pozri časť „Sviatok sv. Valentína“ na strane  8 

14. február 

Významný deň 

Avšak málo kto vie, že v tento deň sa oslavujú dve 

významné udalosti 

1. Medzinárodný deň darovania knihy 

2. Sviatok sv. Valentína 

 

Medzinárodný deň darovania knihy 

 

Peknú akciu v školskom internáte zorganizovala 

Ing. V. Palmovská.  

Knihu darovala tým  žiakom, ktorí vymysleli 

peknú báseň. 

Foto: Ing. Irena Koščová 
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14. február - Sviatok Sv. Valentína 

Valentinus bol rímsky kresťanský kňaz a lekár, žijúci v 

Ríme za vlády cisára Marka Aurélia Klaudia, ktorý býva 

zobrazovaný s kalichom v ľavej ruke a s mečom v pravej. Je tiež 

patrónom cestujúcich, včelárov a mládeže.  

Osoba vzdelaného Valentína je opradená viacerými 

legendami, jedna z nich hovorí, že ho uväznili preto, lebo liečil 

uväznených kresťanov, ďalšia zas, že dôvodom jeho odsúdenia 

bolo tajné sobášenie mladých kresťanských párov aj napriek 

zákazu cisára, za čo bol 14. februára 269 sťatý. 

Zdroj: Internet 

Ilustrácia: Natálka Rusnáková 

11. VS 
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STRANA  9 

Vrátili sa vtáci z teplých krajín, 

čas Valentína už sa valí.  

Prišli so sladkou piesňou, hľadali ju 

cestou. 

Rozkvitli sa červenajúce ruže, 

cez noc spojili sa duše. Ani jeden 

nenachádzal slová a predsa našli sa 

znova. 

Ich pohľady hovorili za všetko, 

mal to byť niekto. 

Dva roky hľadali si k sebe 

cestu, aj napriek tomu spolu byť 

nesmú. 

Cez to všetko zrodila sa znovu láska, 

 „ukáže sa časom pravá 

maska.“ 

 

Autorka: Natálka Rusnáková 

Pozri časť „Vlastná tvorba“ aj na strane 10 

Vlastná tvorba 
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Tak ako zmizlo to krásne zmizlo aj to temno, keď som 

zbadal ten úsmev,  čo by oslepil aj svetlo, keď som videl tie 

oči nechápem čo ma to stretlo, tento malý anjel z Hnúšte 

zaplnil to prázdne miesto, diaľka je to čo nám tvorí v noci v 

očiach slzy, že ťa nemôžem objať láska ver že aj mňa to mrzí, 

ale buďme spolu lebo sám bojujem márne, tak dlho od seba 

toto som fakt nemal v pláne, neviem čo sa stane a neviem čo 

sa zmení, nech sa deje čokoľvek tomuto môžeš veriť, budem 

tu stáť navždy pri tebe jak stena, budem si ťa brániť životom 

ako fena šteňa, chcem si ťa privlastniť druhou časťou môjho 

mena, a jediné čo potrebujem cítiť že si tu pre mňa, najviac si 

ťa milujem čo tým myslím citujem, navždy budem s tebou 

nikdy sa ťa nevzdám, si tá najkrajšia vec čo ma kedy stretla, 

prezradím jednu vec čo mám v plánoch, že nastane deň keď 

budeš pri mne vstávať každé ráno. 

Zdroj:  súkromný archív K. Vitekovej 

Vlastná tvorba 

Autorka: Ria Dindová 
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EMMA 

 

 
Toto je možno šťastný a možno nešťastný príbeh Emmy .Všetko 

to začalo Emmyninym nástupom na strednú školu. Prvý mesiac bol pre ňu 

ťažký, keďže si musela začať zvykať na internátny život. Nikoho tu 

nepoznala ba dokonca si nesadla ani so svojou spolubývajúcou. Jedného 

dňa sa rozhodla, že navštívi knižnicu a bez váhania do nej vkročila. Sedela 

tam milá vychovávateľka, ktorá ju s úsmevom privítala. Vošla ďalej do 

miestnosti a začala si prezerať knihy. Niekto vošiel, Emma sa otočila a 

uvidela ho. Prestala vnímať okolie. Bol vysoký, pekný a mal hnedé vlasy. 

Zamerala sa na jeho krásny úsmev. V momente, keď sa im stretli pohľady 

začala cítiť jemné motýliky v brušku. Večer jej myšlienka naňho vyčarila 

úsmev na perách a s ním aj zaspala. Na druhý deň, keď sa vrátila zo školy 

jedáleň bola preplnená. No ona zbadala posledný stôl voľný tak  si k nemu 

sadla. Ako si tak obedovala, prišiel ku nej chlapec z knižnice a opýtal sa 

jej, či si môže prisadnúť, keďže všetky stoly boli obsadené. Po chvíli ticha 

sa predstavil a opýtal sa jej či je tu nová. Dali sa do reči a zistila, že sa volá 

Tomáš. Keď doobedovali poďakoval sa a ich cesty sa rozišli. Po obede sa 

vybrala do mesta. Keď sa vracala stretla Tomáša pred intrákom a chcela sa 

k nemu prihovoriť. Lenže zrazu k nemu pribehlo dievča a vrúcne ho objalo. 

Trochu ju to zarazilo pretože si začala uvedomovať, že sa jej Tomáš páči. 

Po večeri šla ako každý utorok do knižnice, aby vrátila knihu, ktorú si 

požičala. Zhodou okolností tam bol aj Tomáš. Pristúpil k nej, pozdravili sa 

a po chvíľke rozprávania sa jej opýtal či s ním nechce ísť von. Emma po 

krátkej dobe váhania súhlasila, keďže z predošlého rozhovoru zistila, že to 

dievča bola len kamarátka. Najbližšieho stretnutia sa nevedela dočkať. V 

ten deň po škole sa ponáhľala  na intrák, aby všetko stihla. Keď sa obliekla 

a zišla dole Tomáš ju už čakal. Povedal jej, že jej to dnes pristane a celý 

večer bol veľmi milý. Dozvedela sa o Tomášovi  veľa zaujímavých vecí 

napríklad aj to, že cestujú rovnakým vlakom. Dohodli sa že budú cestovať 

spolu. Už v ten večer medzi nimi preskočila iskra. Tak Emma a Tomáš 

spolu začali tráviť viac času a ich rozhovory nemali konca. Asi na treťom 

rande ju prekvapil prvým bozkom. Ten bozk veľa zmenil. Obaja vedeli, že  

sú si súdení  a navzájom sa dopĺňajú. Veľmi sa ľúbili a lásku zdieľali 

krásne tri roky. Prišiel deň, ktorý sa zdal ako každý iný deň v roku no v 

skutočnosti to bol ich najhorší deň v živote. S myšlienkou na spoločnú 

budúcnosť a zákazom rodičov uskutočniť to, sa rozhodli újsť do zahraničia. 

No lietadlo, ktorým leteli sa stratilo z radaru a nikdy sa nenašlo... 
Mirka P. a Mirka K. 

Valentínsky príbeh lásky 
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Predsedníčka Žiackej rady Adriana 

Kónyová 

Predstavujeme vám predsedníčku Žiackej rady nášho 
internátu- Aďku Kónyovú. 

 
Aďka je ubytovaná v našom internáte už štvrtý rok, 

a preto má veľa skúseností s našim internátom a taktiež 
mnoho zážitkov zo štúdia v Košiciach, s ktorými sa môže 
podeliť. Je 19 ročnou študentkou, ktorá navštevuje Hotelovú 
akadémiu na Južnej triede 10. 
Ako dlho si predsedníčkou Žiackej rady? 
Od začiatku tohto školského roka. 
Ako sa cítiš na tejto pozícii?  
Veľmi dôležito. Ani netuším čo tu robím, ale ináč v pohode. 
(smiech) 
Čo by si zmenila na našom internáte? 
Dala by som sem bazén, saunu a dlhšie vychádzky. Zmenila by 
som raňajky. (chvíľka  zamyslenia) Vlastne asi celkovo stravu. 
Čo sa ti naopak na našom internáte páči? 

Izby, vybavenie, super vychovávatelia a celkový prístup. 

Aký vzťah máš so svojou vychovávateľkou? 

Dobrý. Myslím si, že celkom v pohode. Dosť nám tu radí, 

pomáha a vo všetkom nás usmerňuje. 

Baví ťa štúdium na tvojej škole? 

Áno, veľmi. Nezmenila by som svoju školu. Je tam dobrá prax. 

Teraz pracujem každý piatok v Hiltone. Boli sme aj mesiac 

a pol vo Francúzsku, čo mi dalo veľa do života a aj do mojich 

odborných zručností, takže som rada, že som si vybrala túto 

školu. 
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Zaujímal ťa už od malička smer tvojho štúdia? 

Už dosť dlho. Ani neviem čo iné by som robila. Už asi 8 rokov chcem byť 

letuškou. 

Čo sa ti najviac páčilo na doterajšom štúdiu na tvojej škole? 

To, že ma pripravovala do môjho odboru – čo ma baví, čo študujem 

a hlavne jazyky, ktoré ma bavia. Keby som mala mať fyziku alebo niečo 

podobné, tak by ma asi porazilo. 

Spomínala si, že si absolvovala prax vo Francúzsku. Naplnila tvoje 

očakávania?  

Áno, nechcela som sa vôbec vrátiť. Bolo mi tam lepšie ako tu, lebo je tam 

iný život a zmýšľanie miestnych ľudí je úplne na inej úrovni.  

Zapájaš sa do mimoškolských aktivít, poprípade ako tráviš svoj 

voľný čas? 

Niekedy sa zapojím, ale nie nejako výrazne. Väčšinou ide skôr 

o jednorazové akcie. Vo voľnom čase robím všetko možné. Rada trávim 

voľné chvíle s kamarátmi a niekedy som tancovala spoločenské tance. 

A otázka na záver: „Aké máš plány do budúcnosti po skončení 

strednej školy?“ 

Asi chcem odísť do zahraničia za prácou, a potom asi byť tou letuškou 

alebo si otvoriť vlastný hotel, ale mám ešte rok do konca školy, takže si 

to ešte premyslím. 

 

Aďke držíme palce do budúcna a ďakujeme za rozhovor.   
 Viktória Kapsdorferová 

Miroslava Krausová 

 

Foto: archív A. 

Kónyovej 
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ČASTO SKLOŇOVANÁ HROZBA „ÉČKA“ 

 

 

Niektoré z nich sú 
prírodné, ktoré sú získavané 
z rastlín, živočíchov, zeleniny, húb, 
rias... Medzi ne patrí napríklad 
E100 (kukurmín), E101 (riboflavín, 
čiže vitamín B1), E260 – 263 
a E279 (prírodné kyseliny) alebo 
E140 a E141 (chlorofyl).  
 

Niektoré z éčok, ktorým 
by ste sa mali vyhnúť 
E102- tartrazín- je to žlté farbivo 
spôsobujúce alergie, hyperaktivitu 
a astmatické záchvaty 
E110- oranžové farbivo- 
preukázaný karcinogén 
(rakovinotvorná látka) 
E620 – 625, najmä E621- 
glutaman sodný- zvýrazňovač 
chuti nachádzajúci sa napríklad vo 
vegete 
E951- aspartam- veľmi 
nebezpečné umelé sladidlo pre 
naše zdravie, ktoré je v niektorých 
krajinách dokonca zakázané 

Snažte sa vyhnúť 
benzoánom (E210 – 213), 
dusičnanom (E249 – 252) 
a siričitanom (E220 – 228). 
Dusičnany pridávajú najmä 
mäsovým výrobkom na krvavo 
červenej farbe.  
 

 

Najnebezpečnejšie éčka pre deti: 

E102 (tartrazín), E104 (chinolínová 

 
Predlžujú ich záruku, ale 
spôsobujú bolesti brucha a hlavy, 
hyperaktivitu, kožné problémy 
a navyše sú považované za 
rakovinotvorné. 

 

 
Foto: Viktória Kapsdorferová 

 
Najnebezpečnejšie éčka pre 
deti: E102 (tartrazín), E104 
(chinolínová žltá), E110 (žlť), 
E122 (karmoizín), E124 
(košenilová červená 4R), E129 
(allura červeň), E211 (benzoan 
sodný). 

Viktória Kapsdorferová 
 

Odporúčam  pozrieť tieto stránky:  
http://www.zdravapotravina.cz/ne
bezpecna-ecka 

http://www.akv.sk/index.php?Item
id=34&id=87&option=com_content
&task=view 

 

 

http://www.zdravapotravina.cz/nebezpecna-ecka
http://www.zdravapotravina.cz/nebezpecna-ecka
http://www.akv.sk/index.php?Itemid=34&id=87&option=com_content&task=view
http://www.akv.sk/index.php?Itemid=34&id=87&option=com_content&task=view
http://www.akv.sk/index.php?Itemid=34&id=87&option=com_content&task=view
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16. februára 2017  
Kriminalita mládeže 

a šikanovanie  
Akciu zorganizovali Ing. Palmovská 

a Ing. Koščová.  

Prevenciou proti kriminalite je 

vzdelávanie mládeže, efektívnejšie 

využívanie voľného času a predovšetkým 

rodinné zázemie.   

PLÁNOVANÉ AKCIE V ŠKOLSKOM INTERNÁTE 
 

Súťaž o najkrajšiu izbu v ŠI 
hodnotí sa estetický vzhľad izby, vlastná tvorivosť pri výzdobe izby 

a čistota, poriadok 

 

Celointernátny súťažno-zábavný večer pre žiakov 1.a 2.roč./ 

,,Test o Slovensku“ 

Mgr. Balažková, Mgr. Čupková, Mgr. Láncošová 

 

Stolnotenisový turnaj dievčat – organizuje Mgr. Balažková 

 

Literárna súťaž – organizujú p. Flegnerová, p. Ing. Koščová 

 

Valentínska kvapka krvi – organizuje Ing.Bujňáková 
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VEĽKÁ NOC 

Pôvodne bola Veľká noc 
pohanským sviatkom jari. Pred dvetisíc 
rokmi potom Veľká noc dostala súčasný 
význam Kristovou smrťou a 
zmŕtvychvstaním. Sviatok Veľkej noci je 
oslavou vzkrieseného Krista, ide o 
najdôležitejší kresťanský sviatok. 

Veľkonočné oslavy sa podľa 
regiónov líšia. Pretože sa časovo zhruba 
prekrývajú s pohanskými oslavami 
príchodu jari, ľudové tradície prevzali z 
predkresťanských dôb mnoho návykov a 
zvyklostí. 

Veľkonočné sviatky patria medzi 
„pohyblivé“ sviatky. Nemajú trvalé 
miesto, pevný dátum v kalendári ako 
napr. Vianoce.  Tento sviatok pripadá na 
marec alebo apríl. Veľká noc sa podľa 
kresťanských cirkví slávi prvú nedeľu po 
prvom splne po jarnej rovnodennosti. 
Táto nedeľa bola ustanovená na 
Nicejskom koncile (prvom všeobecnom) 
roku 325. 

Veľkonočná nedeľa v roku 
2017 je 16. apríla. 

Zdroj: Internet 

Foto: archív Mgr. M. Čupkovej 
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ZAUJÍMAVOSTI 

8 predĺžených víkendov v roku 2017 

V roku 2017 len dva sviatky pripadnú na 

víkend. A to Nový rok 1. januára a Štedrý 

deň 24. decembra 2017. 

Kedy sa najviac oplatí vziať si voľno v 

roku 2017 
 Prvý predĺžený víkend bol hneď 

v januári, kedy deň pracovného 
pokoja Troch kráľov vyšiel na 6. 
Januára – teda piatok  

 Tradične vychádza voľný piatok 
a pondelok na Veľkú noc. 

 1. a 8. máj sú voľné pondelky, 
takže budú dva predĺžené 
víkendy po sebe. 

 Aj v septembri sú dva predĺžené 
víkendy. 
Hneď na začiatku septembra, 
keď Deň Ústavy SR, ktorý je 1. 
septembra, pripadol na piatok 
A druhý predĺžený víkend, je 
Sviatok Sedembolestnej Panny 
Márie (15. septembra) tiež v 
piatok. 

 O tri voľna v novembri sa nám 
postará štátny sviatok, Deň boja 
za slobodu a demokraciu (17. 
novembra.), ktorý tento rok 
pripadne na piatok. 

 

 

Zdroj: Internet 

Rok kohúta 
Tento rok je v znamení 

kohúta a prevezme vládu po 
roku opice. 
Potrvá od 28. januára 2017 do 15. 
februára 2018. Oslavy zvyčajne 
začínajú deň pred príchodom 
nového roka a trvajú až do 
Sviatku lampiónov, ktorý je 15. 
deň nového roka.  

Kohút je desiatym 
znamením čínskeho 
horoskopu a pre rok 2017 k 
nemu pripadá oheň. Podľa 
astrológov, by mal rok ohnivého 
kohúta byť v znamení 
spravodlivosti, odvahy, 
usilovnosti a kreativity. 

Nie je príliš vhodný k 
zmenám a riskantným projektom, 
ľudia by sa mali skôr zamerať na 
dokončenie alebo rozvinutie 
projektov začatých v 
predchádzajúcom roku ohnivej 
opice. Kohút praje tiež 
nadviazanie vážneho vzťahu 
alebo založenie rodiny, prípadne 
utuženie rodinných vzťahov.              
Zdroj: Internet 
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Prvé jarné ovocie a zelenina 

S jarou sa spájajú rôzne 

zvyky a tradície, ale najmä 

zelená farba mladých 

výhonkov stromov a trávy, 

prvé jarné kvietky. K jari 

neodmysliteľne patrí aj prvá 

zelenina plná živín. 

Ml

ad

á 

Mladá cibuľka a cibuľa 

Cibuľa je cenená už od čias 

starého Egypta. Cibule, z ktorých náš štípu 

oči nás chránia pred chorobami. Oxidáciou 

sa v cibuli aktivujú sulfidy, ktoré sú jej 

najúčinnejšie látky. Pri liečbe treba nechať 

nakrájanú cibuľu postáť 10-15 minút. 

Vtedy sa z nej stáva postrach chorôb.  

Pór 

Ak vám nechutí cibuľa lebo je ostrá, 

vyskúšajte pór.  Vonkajšie, tvrdé listy póru 

nie sú k jedlu.  Pór rovnako obsahuje 

ochranné látky, no v menšej miere ako 

cibuľa. Je vhodný na priamu konzumáciu 

v surovom stave. 

Špargľa 

Chutnejšia, jednoduchšia na pestovanie ale 

hlavne zdravšia je zelená špargľa – je 

zdrojom chlorofylu a karotnoidov, ktoré sú 

dôležité pre oči. Špargľou si môžeme 

znížiť hladinu homocysteínu, ktorý je 

toxický – obsahuje priveľa kyseliny 

listovej a pyridoxínu.  Kyselina listová je 

u žien potrebná pred otehotnením 

a v prvom trimestry, neskôr môže ohroziť 

správny vývoj dieťaťa. 

Špenát 

Špenát je preslávený vďaka Pepkovi 

námorníkovi a prvenstvo si drží ako prvá 

mrazená zelenina. 

Patrí medzi najzdravšie jedlá, aké môžeme 

mať aj vďaka vysokému obsahu 
bezpečného železa.  Viac železa zo 

špenátu získate tepelnou úpravou alebo 

rozmrazením.  
Zdroj: Internet 

 

 

 

 

Jahody 

Toto ovocie je 

obľúbené najmä u detí, ale 

nepohrdnú ním ani dospeláci. 

Obsahuje fruktózu a sú 

vhodné aj pre diabetikov 

alebo chudnúcich 
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REDAKČNÁ RADA „WERFERKY“ 

Koordinátorka: 

Ing. Irena Koščová 

Prispievateľky= 

redaktorky 

Miška 
Kardohelyová 

Viki 
Kapsdorferová 

Patrícia Illešová 

Janka Stolárová 

Merci Kádeková 

Mirka Pohlyová 

Mirka Krausová 

Foto: 

Ingridka 
Šoltészová 

Simonka Krajčová 

Aďka Kónyová 

Ing. Irena Koščová 

 

Nájdete nás na: siagarbana.sk 

Píšte nám: werferka@gmail.com 
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Zdroj: Internet  

 

Ťažký pondelok... 
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Čo vás čaká 

v ďalšom čísle 

(vyberáme): 

...Vyhodnotenie 

súťaže o 

„Najkrajšiu izbu 

v ŠI, Literárnej 

súťaže 

....Víťazky 

stolnotenisového 

turnaja... 

....Veľkonočná 

ochutnávka jedál 

...vlastná tvorba 

a pod.  

ZAUJÍMAVOSTI  
V SKRATKE 

Nový kontinent nazvali Zealandia 

Jeho rozloha je 4,9 kilometrov štvorcových, 
čím by predstavoval najmenší kontinent na 
svete. Väčšina územia sa nachádza pod 
vodoua odhaduje sa, že môže ukrývať fosílne palivá 
hodné desiatok biliónov dolárov. 

Ak by bol nový kontinent uznaný, stal by 
sa najmladším, najtenším a najviac ponoreným 
kontinentom – pod vodou sa totiž podľa výskumu 
nachádza až 94% územia. "Práve vďaka vode by mohli 
byť na území ideálne podmienky na výskum 
súdržnosti a rozpadu zemskej kôry," uviedli 
odborníci pre DailyMail.co.uk. 
 

"Nemudruj o minulosti, 

nesnívaj o budúcnosti, ale 

chop sa okamihu a uč sa od tej 

chvíle." 

Sinclair Lewis  

http://citaty.nakazdyden.eu/citat/23864
http://citaty.nakazdyden.eu/citat/23864
http://citaty.nakazdyden.eu/citat/23864
http://citaty.nakazdyden.eu/citat/23864
http://citaty.nakazdyden.eu/autor/sinclair-lewis
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