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 Po dlhých chladných 

zimných nocí nastala konečne jar. 

Čas rýchlo beží a ani sme sa 

nenazdali už je tu máj, máj lásky 

čas. Deň za dňom rýchlo plynie a čo 

nevidieť koniec školského roka 

príde.  

 Niektorí z nás mali tento 

mesiac ťažké obdobie, napríklad pri 

maturitných skúškach,  my ostatní 

mladší, známky opravujeme 

a v duchu dovolenku si už plánujeme.   

Preto Vám všetkým chceme popriať 

dobré známky, zaslúžené chvíle 

oddychu, veľa pozitívnej energie 

a sily pre nový školský rok 

2017/2018.  

Natálka Rusnáková 
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„Stále hovoríme, že máme málo času, ale žijeme tak, akoby 

sme ho mohli rozdávať.“ (Lucius Annaeus Seneca) 

http://www.siagarbana.sk/
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22. 03. 2017 

Deň vody 

Zaujímavá akcia sa uskutočnila vo vestibule ŠI 

v spolupráci so Žiackou radou. 

 

 

STRANA  3 

Aktivity v školskom internáte 

Pozri časť Aktivity v školskom internáte 4, 5 

 

22. 03. 2017 

Náučno-literárny večer 

1. miesto Lívia Čičatková 10.vs 

2. miesto Timea Maľaková 2. VS 

3. miesto Janka Stolárova 11. VS 

Organizáciu súťaže zabezpečili 

p. vychovávateľky  

Ing. Palmovská a Ing. Koščová 

23. 03. 2017  

Výstavka kníh 

Akciu organizovala p. Flegnerová 

 
03. 04. 2017 

Speakout english camps Focus 
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STRANA  4 

Aktivity v školskom internáte 

Pozeráš časť „Aktivity v školskom internáte   

Veľkonočná ochutnávka jedál  

V spolupráci s jedálňou ŠI a stravovacou 

komisiou, si žiaci vychutnali vo veľkom 

salóniku výber chutných jedál. 

  04. 04. 2017  

 

Jarná brigáda v okolí ŠI 

05. 04. 2017  

Celointernátnu akciu zorganizovala enviromentálna komisia.. 
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STRANA  5 

Pozri časť „Aktivity v školskom internáte“ na strane 6 

Aktivity v školskom internáte 

LITERÁRNA SÚŤAŽ 

20. 04. 2017  

Súťaž bola vyhlásená v mesiaci marec. Žiaci si vyberali z dvoch tém: „Mama 

dáva môjmu životu teplo, otec svetlo“ a „Som pesimista pre prítomnosť, ale 

optimista pre budúcnosť.“ Poézia bola ako každý rok  s voľnou témou. 

Vyhodnotenie: 

1. Martina Krištanová 

2. Diana Aštaryová                                               PRÓZA 

3. Michaela Kardohelyová 

1.  Alexandra Kromková 

2. Žofia Tomková                                                     POÉZIA 

3. Stela Kudláčová 
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STRANA  6 

Aktivity v školskom internáte 

Pozri časť „Etwinning projekt“ na strane 7 

Rozlúčka s maturantami 

25. 04. 2017 

Spoločensko-kultúrna akcia pri príležitosti 

odchodu našich žiakov organizovaná 

kultúrnou komisiou mala pozitívnu odozvu 

s veľmi pekným kultúrnym programom.   

Plánovaná akcia v školskom internáte, organizovaná   

Žiackou radou: 

 



 
 Športový deň ku MDD. V rámci národného dňa Chelinge day – Deň 

športu. Súťažné  športové disciplíny budú zábavného charakteru. 
 

 
 

Foto: Ing. Irena Koščová 

Zdravotná komisia  

Žiaci v spolupráci so zdravotnou komisiou 

zúčastnili akcie Deň narcisov, na ktorej vyzbierali 

915,11  eur /spolupráca s Ligou proti rakovine / 
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STRANA  7 

Pozri časť „Práca Žiackej rady“ na strane  8 

Etwinning projekt 

„Rozkvitnime s príchodom jari“ 

Náš školský internát sa v období marca-apríla 2017 

zapojil do spolupráce so 6 partnerskými školami. 

Spolupodieľali sme sa na vytvorení učebných 

pomôcok pre žiakov základnej školy.  

 

Foto: Ing. Irena Koščová 

ETWINNING PROJEKT 

Základné informácie 

http://www.etwinning.sk/index.php/o-

programe-etwinning 

http://www.etwinning.sk/index.php/o-programe-etwinning
http://www.etwinning.sk/index.php/o-programe-etwinning
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STRANA 8 

Práca Žiackej rady v školskom roku 2016/2017 

V Žiackej rade pracovalo 13 

žiakov, zástupcov výchovných skupín. Výber 

žiakov bol veľmi dobrý, ochotne  

spolupracovali a pripravovali aktivity 

Žiackej rady. 

Chcem vyzdvihnúť  aktívnu prácu  

predsedníčky  Adriany Konyovej. 

Povinnosťou členov  žiackej rady 

bolo o programe zasadnutia informovať 

skupinového vychovávateľa a tým 

zabezpečiť informovanosť žiakov 

výchovných skupín. 

Počet zasadnutí: štyri, piate 

zasadnutie bude hodnotiace v mesiaci jún. 

Pripomienky žiakov:   Internet- 

zlý signál  
Problém s internetom  je na každom 

poschodí - slabý signál a vypadáva. Žiaci 

majú problém vypracovať úlohy 

v elektronickej podobe. Tento stav pretrváva 

už dlho, náprava nenastala. Žiačky avizovali 

ešte zhoršenie danej situácie. 

Žiaci majú k dispozícii schránku dôvery na 
otázky a pripomienky. 

Iné pripomienky: dodržiavanie školského 

poriadku, znečistenie okolia ŠI, hygiena po 

poschodiach, informácie z porád určené pre 

žiakov.., 

Pani riaditeľka Ing.K.Takácsová 

organizovala celodomový aktív 

 zhodnotila písomné pripomienky zo 

schránky dôvery  a návrhy  
 zodpovedala na otázky žiakom 

 informovala o dôležitých úlohách 

ŠI  v školskom roku 

 
 

 

 

 
Našich zasadnutí sa zúčastnili: 

-  pani zástupkyňa riaditeľky Mgr. E. 

Petková  

- vedúca výchovy Mgr. D.Balažková 

- kult.koordinátorka  - 

Mgr.H.Láncošová  

Chcem sa poďakovať vedeniu ŠI, všetkým 

vých. pracovníkom a  koordinátorom 

komisií,  ktorí  boli  hlavnými 

organizátormi pri príprave  výchovných 

podujatí, ktoré prezentujú náš  ŠI. Lebo len 

dobrou spoluprácou, nápaditosťou 

a tvorivosťou bude naša práca  motivujúca 

k zmysluplnému využívaniu voľného času 

žiakov.  

Všetky doterajšie aktivity sú zaznamenané    

v kronike, na webovej stránke ŠI a 

v propagačných knihách  atď. 

Medziinternátne akcie : / účasť / 

 Milujem Slovensko / 4. miesto / 

ŠI Považská  žiačky 9. A 10. VS 

 Čo ja Viem / ŠI Medická / 3. 

miesto/ žiačky 10.VS 

 Literárny kvíz / ŠI Komenského / 

4. miesto / žiačky 10. VS 

                                                              
Koordinátorka:  Mgr.M. 

Čupková  
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STRANA  9 

Mama dáva môjmu životu teplo, otec svetlo –  

1. Miesto Martina Krištanová 

 

Od chvíle keď naše viečka opustia hviezdny vesmír a naša 

duša ucíti slnečný svit či začuje burácanie vetra v neúprosnej búrke, 

naše srdce obklopuje teplo, ktoré nedopustí, aby sme sa ocitli 

v chlade samoty a zúfalstva, a naše sny chráni pred netvormi svetlo, 

ktoré láka víly a blaženosť na krídlach spánku. Kroky, osvetlené 

svetlom istoty a bezpečia sú ako záchranné laná, ktoré nám nedovolia 

zísť na zlú cestu a chránia každý krok v našom živote. Kroky, 

lemované teplom náručia a matkinho srdca bijúceho pre bytosť, 

ktorej dala život, uisťujúc ju, že v živote nejestvuje prekážka, ktorá 

sa nedá zvládnuť. Teplo, sálajúce z každého pohľadu do hlbokých 

očí dieťaťa, hocijak starého pretože preňho sme navždy len 

dieťaťom, chráni detské sny a nádeje.  

V útrobách srdca a mysle sa už od prvého nádychu vytvorí 

zlatý kútik, v ktorom je miesto pre teplo a svetlo, nikomu 

nedovoľujúc vstúpiť doň a uhasiť to, čo pre nás znamená bezpečie, 

istotu a lásku.Svetlo, žiariace bez vyčerpania so silou, ktorá je pre 

nás naveky príkladom. Svetlo, ktoré dáva pozor na každý krok 

v našom živote, dávajúc nám aspoň malú istotu v neistote a strachu 

z nových krokov a úskalí života. Svetlo, ktoré ako každé raz musí 

zhasnúť. Po tom, ostávame v strachu. Neistote. Zúfalstve s krikom na 

perách a žiaľom v srdci. Teplo, ktoré nám ako jediné ostalo, vediac, 

že aj to raz bude musieť odísť späť medzi krásne hviezdy, je samo 

otupené a slabé ale stále sálajúce, milujúce a bezpečné. Avšak bez 

svetla je tma a v tme je strach. Strach z nepoznaného. Nebezpečného.  

  

 

Pozri časť „Vlastná tvorba“ aj na strane 10 

Vlastná tvorba - Próza 
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STRANA  10 

Kto iný nás bude chrániť tak ako svetlo ak sa svetlo 

pominie a my ostaneme v ničotnej tme, v ktorej sa utápame ako 

v smole bez šance či nádeje, že sa nejaké, hoci len slabé svetlo, opäť 

objaví a prejasní nám horizont. V slzách a vzlykoch, neschopní 

vytvoriť ďalší krok sa snažíme byť teplom pre teplo samotné, aby 

nevyhaslo aj to jediné čo nám ostalo, a byť iskrou pre tých, ktorým 

svetlo a teplo boli to isté, čo pre nás. Zjazvení úderom, ktorý nám 

život vyslal sa potácame neistí, či budeme niekedy schopní urobiť 

ďalší triezvy krok v ústrety rokom, ktoré nám ešte ostali, ktoré máme 

pred sebou. Snáď sme na tento svet prišli, aby sme trpeli 

a v konečnom dôsledku vyprevádzali hviezdy späť na nebo, keď si zo 

všetkého najviac prajeme, aby nám tie hviezdy ostali v srdci a živote, 

blízko nás a nie na ďalekej oblohe, v nekonečnom vesmíre, odkiaľ 

nás už nebudú môcť chrániť? Človek sa nikdy nezmieri s pravdou 

takou, že hviezdy svietia ale umierajú aby prišli na svet ako duša 

chrániaca svoje pokolenia, iskry plné života. A potom v nepravý čas, 

lebo nikdy v tomto vesmíre nenastane chvíľa, ktorá bude vhodná na 

to, aby svetlo opustilo svet, musí odísť na nebo. Ľudia strácajú denne 

hromadu vecí, kľúče, hodinky, peňaženku. Avšak to svetlo, ktoré raz 

zhasne, sa už nikdy nevráti. Život nám však ponúkol svetlo, ktoré nás 

chráni aj keď nemusí, ktoré nám svieti do tmy a zotiera slzy smútku. 

Žiara sŕdc ľudí, ktorí nás obklopujú aspoň čiastočne chráni to, čo už 

viac nedokáže chrániť svetlo, navždy vyryté v našom srdci a pamäti. 

Život nám ponúkol cestu, na ktorej spoznáme žiary radostí v ľuďoch, 

ktorými si obklopujeme a ktorých milujeme. To pravé svetlo však už 

nikdy nerozjasní hmlu stratenej mysle, neobjíme nás a neuchráni naše 

sny pred zlom. To svetlo bude už navždy svietiť svetlom spomienky 

v srdci a žiarou sily a odvahy na nebi, ku ktorému môžeme 

kedykoľvek vyslať prosbu o pomoc, o silu. Otec nás navždy bude 

chrániť, ako anjel, ktorý sleduje náš osud už len z diaľavy 

vesmírneho prachu a lúčov iných vyhasnutých svetiel na zemi.  

Martina Krištanová (1. miesto) 

Pozri časť „Vlastná tvorba“ aj na strane 11 

Vlastná tvorba - Próza 



Internátny časopis         WERFERKA 

 

2016/2017 Číslo vydania 4 

 

 

STRANA  11 

Alexandra Kromková 

1. miesto 

 

Zlomené srdce 

 

Strácam sa v žiare tvojich očí, 

strácam sa v tvojom úsmeve. 

Ty jediný mi môžeš zlepšiť deň, 

pri tebe sa mi sníva krásny sen. 

Som rada, že som s tebou, 

že mi veríš a si mi oporou. 

Neviem, čo by som si bez teba 

počala, 

s tebou sa nová kapitola života 

začala. 

Lenže potom sa to stalo, 

a všetko pekné medzi nami sa 

posralo. 

Prestal si mi veriť, stal si sa 

iným, 

stal si sa tým, kým si bol 

predtým. 

Tvoj pohľad ochladol, a oči 

stratili jas, 

tvoje srdce pre mňa dobilo, 

zastavil sa čas. 

Opustil si ma a zanechal v 

mojom srdci žiaľ, 

zbaľ si veci a dopekla páľ. 

Zmenil si sa a zabudol ľúbiť, 

nikdy si nesplnil svoje sľuby. 

 

Vlastná tvorba POÉZIA 

Som rada, že si ma opustil, 

pretože vďaka tebe som sa stala 

silnejšou, 

prišla som na to, 

že som pre teba bola tou 

najlepšou. 

Nezaslúžiš si lásku, pretože ju 

nevieš opätovať, 

spravil si chybu a stále ju 

opakoval. 

Už nie je dôležité, čo ku mne 

cítiš, 

pretože ja k tebe cítim len chlad, 

skúsil si niečo nové, to sa nemalo 

stať. 

Buď šťastný tam, kde si bol 

vtedy, 

keď si mal byť so mnou, 

mňa však už nechaj tak, 

veď vďaka tebe som lepšou 

osobou. 

Skončila sa naša kapitola, je 

koniec, 

to si chcel ty sám, 

iným ľuďom, srdce lám. 
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TEST NA VOĽNÚ CHVÍĽU 

UŽÍVAŠ SI ŽIVOT? 

 
1.Žiješ naplno?  

a) Áno, vychutnávam si každý okamih naplno. (1) 

b) Užívam si život, ale asi nie naplno.(0) 

 

2.Ako často chodíš na párty? 

a) Každý víkend.(1) 

b) Iba občas (0) 

 

3.Koľko máš kamošov? 

a) Strašne veľa (1) 

b) Iba zopár (0) 

 

4.Zúčastňuješ sa na školských akciách? 

a) Jasné, bezo mňa to nie je ono. (1) 

b) Nie, veď načo. (0) 

 

5.Chodíš s kámošmi každý deň von ?  

a) Vždy keď sa dá.(1) 

b) Ani nie, radšej som doma pri telke (0) 

 

6.Čo robíš, keď nič nerobíš? 

a) Venujem sa svojmu hobby(1) 

b) Spím(0) 
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STRANA  13 

7.Aké oblečenie si zvyčajne kupuješ? 

a) Vždy len to, čo je práve In (1) 

b) Nesledujem módne trendy, čiže to čo mi padne do 

oka. (0) 

8.Si obľúbený? 

a) Áno (1) 

b) Nie (0) 

9.Ako ti to ide  v škole ? 

a) Veľmi dobre (1) 

b) Zle. Väčšinou pohorím. (0) 

10.Cvičíš pravidelne ?  

a) Jasné. Milujem fitness (1) 

b) Nie. Radšej spím (0) 

11.Chodievaš s kamošmi na výlety ?  

a) Áno, výlety s kamošmi su najlepšie na svete. (1) 

b) Ani nie, som samostatná jednotka (0) 

VYHODNOTENIE 

0-6 bodov 

Nezdá sa, že si užívaš svoje teens roky naplno! 

Nezúčastňuješ sa na spoločenských aktivitách, ani sa 

nestaráš o svoje zdravie. Ale neboj sa, ešte stále nie je nič 

stratené! Pokús sa stať viac spoločenským jedincom 

a čoskoro zistíš, že si vychutnávaš každý jeden okamih 

svojho tínedžerského života.  

 

7-11 bodov 

Super! Svoje tínedžerské roky si užívaš naplno! Vychutnávaš 

si každý jeden okamih v živote. Snažíš sa, aby sa z teba stal 

zdravý jedinec. Vo voľnom čase cvičíš alebo sa venuješ 

svojmu hobby. Len tak ďalej!!!!! 
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Vedomostný kvíz 

 

 

1.Čo je veľryba? 

a) cicavec b) ryba c) obojživelník 

 

2. Ktorý filozof sa preslávil výrokom 

„Myslím, teda som“? 
a) Platon b) Descartes c) Kant 

 

3. Čoho základnou jednotkou je 

ampér? 
a) napätie b) odpor c) prúd 

 

4. Aký nový umelecký štýl vznikol v 12. 

storočí? 

a) renesancia b) gotika c) baroko 

 

5. Čo bola triréma?  

a) grécky chrám b) egyptská pyramída  

c) grécka vojnová loď 

 

6. Kto bol Šalamún? 

a) Byzantský kráľ b) Arabský kráľ  

c) Izraelský kráľ 

 

7. Ktorý cicavec je najrýchlejší? 
a) gepard b) antilopa c) tiger 

 

8. Aké je španielske národné jedlo? 
a) kus-kus b) pallea c) ražniči  

 

9. Ktorá ryba je najrýchlejšia?  

a) žralok b) delfín c) plachetník 

 

 

 

 

10. Na ktoré mesto bola po prvý 

raz zhodená atómová bomba? 

a) Nagasaky b) Hirošima c) Pearl 

Harbor 

11. Aký názov má najrýchlejší 

vlak na svete? 

a) VGT b) GTV c) TGV 

12. Ktorá krajina má najviac 

oviec? 
a) Južná Amerika b) Rusko             

c) Austrália 

Správne odpovede:  
1. a) 

2. b) 
3. c) 

4. b) 

5. c) 
6. c) 

7. a) 

8. b) 
9. c) 

10. b) 

11.c) 
12. c) 

 
Zdroj: Internet 
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KAM NA VÝLET DO BLÍZKEHO 

OKOLIA KOŠÍC   

HÁJSKE VODOPÁDY 

okr. Košice 
Do Hájskej doliny sa vchádza cez obec 

Háj a má dĺžku 3km. 

JASOVSKÁ JASKYŇA 
 Sa nachádza v najvýchodnejšom 

výbežku Slovenského krasu na južnom 

okraji obce Jasov. Je to najstaršia 

sprístupnená jaskyňa na Slovensku. 

GEJZÍR V HERĽANOCH 
studený gejzír, ktorý je európskou 

raritou. Podobné gejzíry sú len na 

Islande. Bol objavený v roku 1870, 

keď sa správa kúpeľov v Herľanoch 

rozhodla hľadať výdatnejšie zdroje 

minerálnej vody. 

KÚPALISKO TRITON 
patrí k najvyhľadávanejším 

kúpaliskám v Košiciach a okrem štyroch 

bazénov sa môže pochváliť množstvom 
atrakcií. Patrí k nim: najväčší tobogán na 

Slovensku s dĺžkou 100,5 metra 

 

Zdroj: Internet 
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PODUJATIA, AKCIE V KOŠICIACH 

NA TEJTO STRÁNKE 

 

https://www.ajdnes.sk/kosice/t65 
 

nájdete zaujímavé a pestré podujatia pre 

každý deň. 

 

Vyberáme: 

 

BEH NA VEŽU 2017 

03. 06. 2017 

 

MEDARDOVA KVAPKA KRVI 

04. 06. 2017 

 

GYMESFEST ROCK! Na Gymn. E. 

Steinovej 

08. 06. 2017 

 

NESS CITY TRIATHLON Košice 

2017 

01. 07. 2017 

ŽIVOT NA HRADE 

15. 07 – 16. 07. 2017 na Košickom 

hrade 

 

 

 
 

https://www.ajdnes.sk/kosice/t65
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Svetový deň bez tabaku 

 

Droga 

Akýže to ťažký dym  
• vôkol mňa sa valí? 
• Pozriem lepšie a tu 

hľa! 
• cigaretku žiak páli. 
• Droga hnusná 

smradľavá  

• aj ku mne sa dostala. 

• Len čím ďalej od teba, 

• chcem žiť zdravo, bez 

teba!  

 
Na Slovensku zomiera na choroby 

súvisiace s fajčením ročne asi 20 tisíc osôb. 

Život fajčiarov sa skracuje pri vyfajčení jednej 

cigarety priemerne o 5 minút,  celkove je to 

približne o 8 -10 rokov. Dlhodobým vplyvom 

sa stalo fajčenie rizikovým činiteľom pri vzniku 

chorôb, akými sú zúženie ciev, vysoký krvný 

tlak, kôrnatenie tepien a vredová choroba, 

katary dýchacieho a zažívacieho ústrojenstva, 

choroby obličiek a najmä zhubné rakovinové 

ochorenia. Absolútna väčšina ľudí, ktorí 

zomreli na infarkt alebo rakovinu pľúc boli 

fajčiari. Čo povedať tým, ktorí fajčia – 

rodičom, dospelým, kamarátom? Dofajčite 

poslednú cigaretu a už po 20 minútach sa 

budete cítiť lepšie: o 20 minút: Krvný tlak, pulz 

sa vráti k normálu, teplota rúk a nôh sa vráti k 

normálu. o 8 hodín: Hladina CO v krvi klesne k 

normálu, vráti sa normálna hladina kyslíka. Po 

24 hodinách: Znižuje sa pravdepodobnosť 

infarktu. Po 48 hod.: Nervové zakončenia 

začínajú rásť, zlepšuje sa chuť a čuch, lepšie 

chodí. Po 2 týždňoch: zlepšuje sa krvný obeh, 

funkcie pľúc sa zlepšia o 30% Po 1-9 

mesiacoch: ustúpi kašeľ, únava, dýchavičnosť, 

uvoľnia sa dutiny, v pľúcach opäť začnú rasť 

riasy, ktoré znížia riziko infekcie a vyčistia 

pľúca. Po 10 rokoch nefajčenia je riziko 

rakoviny u fajčiarov a nefajčiarov približne 

rovnaké.                                        V. Palmovská 

 

 

 

 

Nepodliehaj vplyvu fajčiarov, buď 

sám sebou, riaď sa vlastným 

rozumom, nie si predsa taký 

hlúpy, že by si si dobrovoľne ničil 

zdravie. 
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Medzinárodný deň detí 

 

Medzinárodný deň detí je sviatok detí, ktorý sa oslavuje v mnohých 

krajinách sveta. Medzinárodný deň detí sa oslavuje 1. júna. Na Slovensku sa 

slávi od roku 1952. 

Myšlienka vymedziť pre deti ich deň vznikla na Svetovej konferencii 

pre blaho detí (World Conference for the Wellbeing of Children) vo 

švajčiarskej Ženeve ešte v roku 1925. Na tejto konferencii zástupcovia 54 

krajín schválili deklaráciu, ktorá sa zaoberala chudobou, detskou prácou, 

vzdelaním a inými otázkami týkajúcimi sa detí na celom svete. Po konferencii 

viacero vlád zaviedlo vo svojich krajinách takýto deň s cieľom urobiť deťom 

radosť, a zároveň poukázať na problémy týkajúce sa detí vo svete, na ich práva 

a potreby. V roku 1949 túto myšlienku vo svete podporili aj viaceré 

medzinárodné organizácie. Hoci nie je úplne jasné, prečo bol pre tento deň 

vybraný práve 1. jún, tento dátum je na svete najobľúbenejší a oslavuje sa vo 

viac ako 21 krajinách sveta. 

Zdroj: Internet 
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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 

Natálka Rusnáková 

Foto: 

Ingridka Šoltészová 

Simonka Krajčová 

Aďka Kónyová 

Ing. Irena Koščová 

 

Nájdete nás na: siagarbana.sk 

Píšte nám: werferka@gmail.com 
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Tajnička 

             V tajničke sa skrýva meno českej 

speváčky   

       1 

  
                  

   2 

 
                  

    3 

     
          

    
       

  
       4 

 
                  

    5 

   
                    

 6 

    
                  

 7 

    
          

     8 

  
                    

  

               1. Slovenská herečka 
Zuzana.... 

(Nevera po 
slovensky) 

     2. Meno poľského herca, v hlavnej úlohe Jakuba (z Filmu Všetko alebo nič) 

3. Ženské meno 29. 07 
          4. Známa slovenská herečka Táňa.... 

       5. Meno scénaristky filmu "Všetko alebo nič" 
      6. Meno režisérky z menovaného filmu 

       7. Najlepšia kamarátka Lindy z menovaného filmu 

    8. Aké vydavateľstvo vedie autorka bestsellerov Eva Urbaníková 

  Správne vylúštenie posielajte na našu emailovú adresu 

     Tajničku zostavila: Natálka Rusnáková 
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„Že nedostanete vždy, čo 

chcete, je občas obrovské 

šťastie.“ 

(Dalajlama,1949) 

http://citaty.vychytane.sk/a/Dalajlama1949/
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