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Každý to už vetrí, 

je čas vybrať metly, 

staré lístie odpratať 

a novú jar privítať. 



„Nič nežije večne, iba zem a hory.“ 

- Indiánske 
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Milí čitatelia 

Nielenže máme už 

rok 2019, ktorý prináša 

zväčša pozitívne správy. 

Podľa čínskeho horoskopu 

sa vlády ujíma zemské 

prasa. Očakáva sa preto, že 

rok 2019 bude svetlý, plný 

aktívnej a otvorenej túžby 

žiť. Tvoriť a užívať si život 

vo všetkých jeho prejavoch. 

Mnoho ľudí prestane 

premýšľať o zajtrajšku a 

začne si uvedomovať, čo 

prežívajú v danom 

momente. Nemusí to však 

znamenať, že sa budete 

cítiť šťastnejší, avšak zbaví 

vás to pocitu útlaku, ktorý 

prichádza, keď očakávate 

problémy zo všetkých strán. 

V roku 2018 sme sa mnohí 

zaoberali duchovným 

hľadaním a bolestivými 

pokusmi rozoznať dobré od 

zla, v roku 2019 sa bez 

ohľadu na osobnú voľbu 

každý z nás zameria na 

svoju osobnú 

existenciu.(zdroj: internet) 

 

 

OBSAH 

 

Úvod....................................2 
Jarná zmena.......................3 
Prišla Jar – báseň...............4 

Celointernátne aktivity.....6 

Saved...................................8 

Horoskop 2019..................10 

Celointernátne aktivity...12 

Horoskop 2019..................14 

Šikana a tolerancia..........15 

Workshop – Srdiečko.......16 

Horoskop 2019............................18 

Príchod Veľkej Noci...................19 

Redakčná Rada...........................20 
 

 

Život v ŠI taktiež 

pokračuje bežnými starosťami, 

akými sú blížiace sa písomné 

maturitné skúšky, obdobie 

pôstu, či príchod Veľkonočných 

sviatkov. V tomto čísle si čitateľ 

môže prečítať o podujatiach, 

ktoré organizovali naši 

vychovávatelia. Charakteristiku 

jednotlivých horoskopov pre 

rok 2019 sme rozdelili do dvoch 

vydaní časopisu. Príjemné 

listovanie. 
                         Redakcia 

 

 

 

 



„Všetkým ľuďom prospieva dopriať čas od času duši uvoľnenie. Odpočinok 

uvoľňuje totiž životnú silu a veselá nálada prázdnin rozoženie každý 

smútok.“- Lucius Annaeus Seneca 
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Aj Vy ste si už po stý raz – naposledy na Nový rok – 

predsavzali, že z vás bude lepší, krajší a úspešnejší človek. 

A hoci prešli už tri mesiace nového roka, nič sa nezmenilo. 

Opäť ste zapadli do starých koľají. Ako je to možné? Bude to 

tým, že ste sa nezbavili maličkostí, ktoré vám komplikujú život. 

Stačí denne dodržiavať niekoľko zásad.  

1. Zásada – odmietnite pohodlnosť 

2. Zásada – zabudnite na zlú 

náladu 

3. Zásada – zaľúbte sa  

4. Zásada – nikdy nestrácajte 

rozvahu 

5. Zásada – na večierok  prineste 

vždy darček 

6. Zásada – rozprávajte sa 

s rodičmi 

7. Zásada – dovoľte si iba to, na čo 

máte 
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Zmena počasia a bolesti hlavy, 

jar je už konečne s nami. 

Začína sa nádherne otepľovať, 

no stále sa nemôžeme 

opaľovať. 

Kvietky sa nám rozkvitli, 

na to sme si privykli. 

Prílety vtáctva z teplých krajín, 

to vedia aj ľudia z dejín. 

Posunutie času a pozdejšie 

zotmievanie, 

spôsobujú nevyspatosť a 

ponocovanie. 

Hmyz sa vráti do starých 

koľaji, 

život nám znova prisladí. 

Bzučanie včiel nás privedie do 

rozpakov, 

skryjeme sa pred nimi do 

tetrapakov. 

To je naša nádherná jar, 

a toto je na ňu môj názor 

a prejav. 

Kristína Viteková 
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V jedálni ŠI sa 

uskutočnila 

prezentácia  našich 

knižných titulov, ktoré 

môžu naši žiaci 

zhliadnuť a požičať 

v čitateľskom klube na 

1. poschodí dlhej 

chodby.  

Akciu zorganizovala             

p. vychov. V. 

Flegnerová  

 

Akciu pre 

našich ubytovaných 

žiakov zorganizovala 

p.                         Mgr. D. 

Balažková (vedúca 

výchovvy). Žiaci 

korčuliarske 

schopnosti vyskúšali na 

verejnom klzisku na 

Alejovej. 
 



„Zaspal som a snívalo sa mi, že život je radosť, prebudil som sa a videl 
som, že život je povinnosť, pracoval som, a hľa, povinnosť bola 

radosť.“ 
- Rabíndranáth Thákur 
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Športovú akciu zorganizovala aj 

v tomto školskom roku p. Mgr. D. Balažková 

(vedúca výchovy). V hre každá s každou sa 

umiestnili dievčatá nasledovne: 

1. Miesto: Natália Mateová 9. VS 

2. Miesto: Daniela Peťková 1. VS 

3. Miesto: Karin Maximová 11. VS 



 

„Len búrky a vlny dávajú moru dušu a život.“ 

- A. Humboldt 

 

                        WERFERKA 2018/2019 

 

Dni bežia a môj život beží s nimi. Jeden za 

druhým sa míňajú a ja len prežívam. Môj život je 

bez zmyslu a moje telo bez duše. Je to dávno, čo 

som cítila niečo iné ako neukojiteľnú prázdnotu 

ktorá sa mi rozpína v srdci a nepozná hranice. 

Niečo môjmu životu zúfalo chýba. 

Je noc a ja hľadím do prázdna ako toľkokrát 

predtým. Spánok neprichádza nech sa akokoľvek 

snažím zaspať. Výsledkom je len zúfalé 

prehadzovanie. V hneve alebo skôr zúfalstve 

odhodím zo seba perinu, beriem do rúk deku, 

prehodím si ju cez plecia a vyjdem na balkón.  

Čerstvý nočný vzduch mi pohladí tvár a ja zavriem 

oči, zhlboka sa nadýchnem. Uvelebím sa na mäkkej 

lavici, zahľadím sa na hviezdy a mesiac v splne. 

Tak dávno som sa na ne nepozerala. Nemohla som 

po tom čo Alex zomrel.  

Spomínam si na tie chvíle keď sme boli 

spolu, šťastní, že máme jeden druhého, ležali 

jednou polovicou von zo stanu, sledovali oblohu 

a mali dlhé rozhovory. Vtedy môj život mal 

zmysel. Žila som pre neho. A on zase žil pre svojho 

Boha. Miloval ma, to áno, ale Jeho miloval viac. On 

dával jeho životu zmysel. Zmysel, ktorý kedysi 

stratil, ale znova našiel. Zmysel, ktorý som ja 

nepoznala a nechápala.  
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Vždy keď sme boli spolu a on hľadel na 

hviezdy, rozprával o svojom Bohu. Hovoril o Ňom 

ako o svojom otcovi a vernom priateľovi. 

Hovoril Ňom s toľkou láskou. Ja som len 
počúvala a snažila sa ho pochopiť. Naozaj ma to 
zaujímalo aj keď to bolo nad rámec môjho 
chápania. Viem, že Alexovi zomrela mama keď bol, 
ešte malý a jeho otec bol z toho zničený. Niekedy 
prepadol alkoholu a v návaloch smútku vinil práve 
Alexa, aj keď na to nemal žiaden dôvod. Alex si to 
bral k srdcu a sám si to dlho vyčítal.  

Keď bol starší, pridal sa do zlej partie a sám 
začal piť a experimentovať s drogami, aby zahnal 
tú prázdnotu a vinu ktorú v sebe nosil. Spomínal, 
že robil veľmi zlé veci. Spomínam si ako vravel 
ako stretol Boha. A ako skoro zomrel. Na hrane, 
kedy bol medzi životom a smrťou. Sám mi to 
nevedel vysvetliť, ale verila som mu. Jeho život 
o tom bol dôkazom. Zmenil sa. Samozrejme, nebol 
dokonalý a aj potom niekedy spravil hlúposti 
ktoré ľutoval, ale nikdy neprestal veriť v Boha. 
Nikdy neprestal veriť v to, že ho miluje, že ho 
zachránil, a že ho nikdy neopustí. Jeho život mal 
zmysel. 

Teraz tu však sedím sama, hľadím 
na hviezdy a snažím sa nájsť ten zmysel, ktorý mal 
aj Alex. Zmysel, ktorý mu dal nový život. Zmysel, 
ktorý mne tak zúfalo chýba. 

Esty M. 
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VEĽKÝ HOROSKOP na rok 2019: 

Nevera, nová osudová láska či prírastok 

do rodiny 

 

BARAN 
Rok 2019 bude pre Baranov rokom kariéry, postupu a nových projektov. 

Budú si musieť vybudovať autoritu, ktorú bude uznávať ich okolie. Rok 

2019 im tiež ponúkne veľa príležitostí, ako si pozdvihnúť životnú úroveň. 

Potrebujú k tomu ale správnych ľudí. V novom roku si budú musieť 

rozmyslieť, čo je pre nich priorita a v akej oblasti chcú dosiahnuť úspech. 

Tiež budú musieť uvedomiť, že tu žijú sami za seba. Čaká ich nová cesta, 

ktorá sa bude týkať kontaktov s cudzinou a rozvoj nastane u tých Baranov, 

ktorí píšu, učia alebo pracujú v informačných prostriedkoch.  

Láska 

Barani, ujasnite si svoje myslenie v oblasti vzťahov. To, ako vnímate svoju 

sexualitu a aký silný význam jej prikladáte. Možno budete riešiť so svojimi 

partnermi neveru alebo iný druh úletu. Prečo k vám ale táto téma prichádza? 

Pretože máte zistiť, aký je rozdiel medzi láskou a sexom. Hlavne si tiež 

musíte uvedomiť, že vnútorná krása je dôležitejšia ako vonkajšia. Niektorí 

barani môžu prežiť sexuálne úlety alebo stretnúť partnerov z minulosti. 

Najmä v auguste budú riešiť vzťah so súčasným partnerom, nezadaní 

dostanú pozvanie na rande a nemali by váhať. Kto má partnera, mal by 

vyraziť na romantickú večeru alebo výlet.  

Zdravie  

Barani sú ohnivé znamenie. Navonok sú tvrdí, ale vo vnútri krehkí. V roku 
2019 by na sebe mali zapracovať, pokiaľ ide o zdravie, viac cvičiť a občas 

telu dopriať to, čo ho skrášli. Vo februári by si mali dať pozor na stresy a viac 

sa zamyslieť nad svojím životným štýlom. Február je vhodný pre návštevy 

lekára a preventívne prehliadky. V auguste a septembri budete 

pravdepodobne riešiť niečo okolo zdravia, ale všetko dopadne dobre.  

Zdroj: internet 



„Proti trampotám života dal Boh človeku tri veci - nádej, spánok a 
smiech.“ 

- Immanuel Kant 
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BÝK 

V roku 2019 potrápia Býkov úrady a budú musieť dávať 

dokopy nejaké papiere, najmä okolo majetku. Pozor na 

úrady a nezahrávajte sa. Budete sa musieť naučiť byť väčší 

diplomati a dohodnúť si nové podmienky, v ktorých budete 

ochotní fungovať. Podľa toho, ako si ich dohodnete, tak sa 

vám bude dariť v oblasti financií. Bude to rok vhodný na 

investície, čas na zvelebenie domu či bytu alebo nákup 

nových vecí. Býkov bude lákať cestovanie a pohyb vo voľnej 

prírode. Väčšina Býkov začne túžiť po nových sexuálnych 

skúsenostiach. Pozor na nerozumné zadlžovanie.  

Láska 

Býci, v minulom roku ste mohli riešiť nového partnera alebo 

nového pracovného spoločníka. Múdri Báci si hneď na 

začiatku vzťahu vytvorili jasné podmienky, za ktorých sú 

ochotní fungovať. Aj v roku 2019 budú partnerské vzťahy 

zohrávať v ich živote veľmi dôležitú úlohu. Väčšina Býkov sa 

stretne s partnermi z minulosti. Je to preto, aby ste si 

uvedomili, že medzi sebou nemáte niečo vyriešené. Je 

potrebné sa porozprávať a veci si vysvetliť. Mnoho Býkov 

začne túžiť po nových sexuálnych skúsenostiach alebo iných 

technikách.  

Zdravie 

Býci sú zemským znamením a veľmi často inklinujú k 

bolestiam chrbta, pretože tvrdo pracujú. Podobne ako 

Barani by si mali aj oni urobiť vo februári čas na 

preventívnu prehliadku. V marci si musia dať pozor na 

zbytočné rozčuľovanie a zachovať pokoj. Jedine tak si 

uchovajú svoje zdravie. Na to by si mali dávať veľký pozor, 

najmä na psychiku. V apríli je ideálny čas skoncovať so 

svojimi závislosťami a začať žiť zdravšie. 



„Ten život možno nazvať dobrým, v ktorom dobré skutky tak 

husto nasledovali, že nebolo medzi nimi medzery.“ 

- Marcus Aurelius 
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Súťaž o najkrajšie 

„Valentínske srdiečko“ bola 

vyhlásená organizátormi p. 

zástupkyňou výchovy Mgr. E. 

Petkovou, p. M. Šutorovou 

a Ing. J. Čikošom 

 

 

 

14. február je aj 

Medzinárodným dňom 

darovania kníh.  

P.  vychov. Ing. Palmovská 

zorganizovala akciu „Báseň za 

knihu“, zapojili sa štyri 

výchovné skupiny. 

 

„Hej, Hej,...“ 

Skôr než vstaneš krokom 

rozospatých očí. 

Nech prebudí  Ťa veršík 

prianí,  

čo do sna Ti vkročí. 

Nech pohladí Ťa ešte 

v spánku,  

dlaňou ruky šťasteny,  

lebo veru so šťastím v ruke, 

zaženieš i ťažké sny. 

 

Sára Badovská 4. VS  
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 ● ● ● 

Celointernátnu akciu 

zorganizovali Mgr. H. 

Láncošová a Ing. I. Koščová. 

Žiačky A. Martičeková, 

L. Košalková, D. Stracenská  

z 11. VS a                           

L. Rychtarčíková z 9. VS 

skrášlili záujemkyne a záujemcu 

o zmenu v salóniku krásy.  

● ● ● 
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VEĽKÝ HOROSKOP na rok 2019: 

Nevera, nová osudová láska či prírastok 

do rodiny 

BLÍŽENCI 

Rok 2019 budú mať Blíženci veľmi plodný. Budú sa viac učiť, prednášať, 

tvoriť. Dôležité je, aby nestrkali nos do vecí, do ktorých ich nič nie je. V 

novom roku bude pokračovať tiež téma okolo financií a majetku. Vďaka 

novému vzdelaniu môžu dostať novú prácu alebo si v práci polepšiť. Tiež sa 

v novom roku presvedčia o tom, že je potrebné veci doriešiť a že povrchnosť 

sa nevypláca. V roku 2019 budú riešiť aj zdravie a zdravý životný štýl. Je 

možné, že stretnú nového životného alebo pracovného partnera. Dariť sa 

bude tým, ktorá pracujú v službách alebo s klientmi.  

Láska 

Blíženci si v uplynulých dvoch rokoch robili poriadok vo svojich 

partnerských vzťahoch. Niektorí vymenili svojich partnerov za iných a začali 

plánovať nový život. V roku 2019 mnohí nájdu nového partnera, môže to byť 

aj životný partner alebo pracovný partner. Blíženci, ktorí partnera majú, by 

mali zapracovať na tom, aby sa mu viac páčili. Tiež si budú musieť dohodnúť 

presné podmienky, za akých bude ich vzťah spokojný. Musíte spolu viac 

komunikovať a hovoriť si to, čo vám prekáža. Keď sa budete môcť 

spoľahnúť na slovo druhého, partnerský vzťah bude pevnejší.  

Zdravie 

Blíženci sú vzdušné znamenie, ktoré nemá veľa trpezlivosti. V uplynulom 

roku sa mali zamyslieť nad svojím zdravím a životným štýlom. Najmä nad 

tým, ako vyzerá ich telo. Mali viac cvičiť a zamerať sa na zdravé stravovanie, 

aby zo seba urobili neodolateľných jedincov. Pokiaľ sa im to nepodarilo, 

budú musieť na tom zapracovať v novom roku. Zdravie budú riešiť aj v roku 

2019. Nemusí sa to týkať len problémov so zdravím, mnohí z nich začnú v 

oblasti zdravého životného štýlu pracovať alebo sa o oblasť zdravia viac 

zaujímať. V letných mesiacoch pozor na úrazy.  

Zdroj: internet 



„Moje náboženstvo je veľmi prosté, je ním láskavosť.“ 
- Dalajláma 
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RAK  

Rakov čaká v novom roku veľa aktivít. Budú musieť prejsť 

krízami týkajúcich sa peňazí alebo domova. Rok 2019 bude 

pre Rakov hlavne o vzťahoch, mnohí z nich sa budú musieť 

vyrovnať s tým, čo prežili v minulosti. Rozhodne by sa 

nemali vrhať do vzťahov po hlave. Mali by si hlavne 

uvedomiť svoju osobnosť a začať sa viac milovať. Stanoviť si 

pevné pravidlá, podľa ktorých budú fungovať. Celý rok budú 

musieť Raci kontrolovať, čo podpisujú, budú riešiť papiere a 

dohody z minulosti. Dariť sa bude Rakom, ktorí pracujú v 

zdravotníctve.  

Láska 

Raci, vy to nemáte vo  vzťahoch jednoduché, pretože ste 

veľmi citliví. A kto je citlivý, ten je zraniteľný. Raci túžia 

veľmi milovať a láska je pre nich dôležitá. V roku 2019 sa 

nevrhajte do lásky po hlave, nemali by ste sa riadiť 

emóciami, ale tiež rozumom. Začnite viac milovať sami seba 

a nedovoľte ostatným, aby vás zraňovali. Rakom niekedy 

dlhšie trvá, kým pochopia, že partner, po ktorom túžia, nie je 

pre nich. Neodpúšťajte svojim partnerom úplne všetko, 

vďaka tomu si do života privoláte ešte zložitejšie životné 

situácie. 

Zdravie 

Raci sú vodné znamenie a v roku 2019 budú veľmi akční. Je 

to rok, kedy budú musieť pracovať na svojich emóciách, aby 

ich mali pod kontrolou. To veľmi súvisí aj s psychickým 

zdravím. Pokiaľ totiž nezvládnu svoje emócie, môžu trpieť 

úzkosťami či depresiami. V júni by mali zájsť na preventívnu 

prehliadku a tiež sa zaujímať o zdravie svojich blízkych. Na 

jeseň by si mali upraviť životosprávu, hrozia im virózy a 
problémy s trávením. Naučte sa nové recepty z oblasti 

zdravého stravovania, bude sa vám to hodiť.  
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Podobne ako v iných 

sociálnych prostrediach, aj 

v prostredí školskom sa 

vyskytuje agresia, agresívne 

správanie jedincov a šikana. 

Vzniká všade tam, kde 

vznikajú spoločenské vzťahy 

a konflikty.  

Problematika šikany 
v školskom prostredí 

 je v súčasnej spoločnosti 

frekventovaným pojmom. 

Zahŕňa pojem agresie, 

agresivity, rozoberá profil 

hlavných aktérov šikany – 

agresora a obete. Podstatnou 

a dôležitou v tejto oblasti je 

včasná informovanosť 

všetkých zúčastnených. 

Aj v ŠI zorganizovali 

p. vych. Ing. Palmovská a Ing. 

Koščová celointernátnu akciu 

na spomínanú tému, žiakom 

boli prezentované filmy na 

šikanu, dotazníky a workshop 

s osobnostnými kladnými 

a zápornými vlastnosťami 

samotných ubytovaných 

žiakov.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„Láska je blesk, ktorý zapáli plamienok v srdci je na nás ako si 

ten plamienok v srdci udržíme, aby nám nezhasol.“ 
- Anonym 

ČÍSLO: 3, ROČNÍK 2018/2019                           -16- strana z 20 

Čo potrebujeme: 

- rôzne veľkosti 

polystyrénových 

srdiečok 

- igelitové vrecúško 

- štetec 

- duvilax alebo 

vodné sklo 

- špendlíky 

- nožnice 

- stužky 

- perlovky – rôzne 

farby (krajšie sú 

tieňované) 

 

Postup: 

Polystyrénové vajíčko vložíme do 

igelitového vrecúška, špendlíky 

umiestnime  v dvoch radoch po 

obvode presne cez polovicu(viď obr.) 

Perlovku/bavlnku som ponaťahovala 

od špendlíka k špendlíku, ako 

pavučinku. Najprv jednu polovicu 

srdiečka a potom druhú. Tak aby sa 

polovice nespájali. Duvilax alebo 

vodné sklo  pomocou štetca som 

naniesla na bavlnku . Po dôkladnom 

uschnutí som vybrala špendlíky 

a obidve polovice opatrne odlepila 

z polystyrénového srdiečka. Pomocou 

bavlnky tej istej farby som ich zošila 

dokopy, dozdobila stužkou.  

Ing. I. Koščová 
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VEĽKÝ HOROSKOP na rok 2019: 

Nevera, nová osudová láska či prírastok 

do rodiny 

LEV 

Rok 2019 bude v znamení partnerských vzťahov. Levi musia pracovať 

svojom vzťahu tak ako nikdy. Je potrebné komunikovať a byť s partnerom 

čo najviac. Ak je nejaký Lev sám, môže nadviazať nový vážny vzťah. Levi 

budú veľmi riešiť deti. Pokiaľ deti nemajú, budú po nich túžiť. Plodnosť 

Levov sa nemusí prejaviť len novým prírastkom, ale tiež novým projektom 

alebo prácou. V roku 2019 budú pôsobiť energie, ktoré budú Levov učiť, aby 

lepšie spolupracovali s okolím. Pozor na romániky v práci, nemuselo by to 

dobre dopadnúť. Potrebné je zapracovať aj na svojom zdraví a zbaviť sa 

zlozvykov.  

Láska 

Rok 2019 bude o partnerských vzťahoch, ale trochu inak. Levi potrebujú 

niekoho, na koho môžu byť hrdí. A potrebujú tiež chodiť do spoločnosti. V 

novom roku pracujte na svojom vzťahu tak ako nikdy. S partnerom veľa 

hovorte, choďte na spoločenské akcie, jazdite na dovolenky, spoločne tvorte 

a majte spoločné koníčky. Pokiaľ ste sami, máte v roku 2019 veľkú šancu, že 

niekoho stretnete. Zatiaľ čo v uplynulom roku šlo hlavne o erotické zážitky, v 

novom roku by ste mali stretnúť parťáka na celý život. Rok 2019 bude pre 

vás plodný vo všetkých smeroch, takže môžete očakávať tiež prírastok do 

rodiny.  

Zdravie 

Levi sú ohnivé znamenie a narodili sa preto, aby vyčnievali z davu. V roku 

2019 bude na nich pôsobiť energia, ktorá bude pre nich veľmi náročná. 

Preto sa budú musieť zaoberať svojím zdravotným stavom, zbaviť sa 

zlozvykov, ako je alkohol, fajčenie či prejedanie. Zamyslite sa nad svojím 

životným štýlom a snažte sa športovať, jazdiť na bicykli, behať alebo chodiť 

do posilňovne. V marci si dajte pozor na psychiku, v júli sa môže objaviť 

nejaké zdravotný problém psychosomatického pôvodu. To upozorní Levov, 

že by mali zmeniť svoj život. 

 



„Nestačí robiť dobro. Treba ho robiť správnym spôsobom“. 
- J.Morley 
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PANNA 

V roku 2019 budú Panny riešiť hlavne bývanie. Téma, kde a 

s kým budú bývať, bude pre ne zásadná. Budú si vytvárať 

domov inak. Nanovo ho zariaďovať alebo sa k nim niekto 

nasťahuje alebo sa budú sťahovať ony. Počas nového roka 

majú Panny splodiť dieťa, ale nie každá Panna sa stane 

rodičom. Môžu tiež vytvoriť nejaký projekt, dielo alebo 

niečo, o čo sa budú starať. Voľné Panny sa budú chcieť 

usadiť, zadané budú riešiť, či ostať v súčasnom vzťahu. Čaká 

ich tiež dohoda so ženami, ktoré sú súčasťou rodiny.  

Láska 

Panny budú v roku 2019 riešiť bývanie. Téma, s kým budú 

bývať, bude zásadná. Môžete sa k niekomu presťahovať, 

alebo sa niekto presťahuje k vám. Počas roku 2019 majú 

Panny splodiť dieťa, ale nie každá Panna sa stane rodičom. V 

minulom roku prešli ich vzťahy revíziou, a to bude 

pokračovať aj v roku 2019. Nezadné Panny by sa mali 

usadiť, zadané budú hodnotiť, ako to s ich vzťahom vyzerá. 

Partnerstvo Panien prejde skúškou a vydrží len to pevné a 

stabilné. 

Zdravie 

Panna je zemské znamenie a narodila sa preto, aby sa 

pokúsila vniesť poriadok, systém tam, kde sa vyskytuje. 

Panny sa celoživotne veľmi zaujímajú o svoje zdravie, veľa z 

nich pracuje v zdravotníctve. A niektoré Panny sa veľa 

kontrolujú, či je ich zdravotný stav v poriadku. V roku 2018 

sa začali o svoje zdravie zaujímať intenzívnejšie. Začali 

športovať a viac sa hýbať. V roku 2019 by v tom mali 

pokračovať. Začiatkom februára pozor na psychické strachy, 

ktoré sa môžu premietnuť do celkového psychického stavu. 

V júli by mali Panny zbierať bylinky, sušiť ich a uskladniť na 

zimu. Bylinkové čaje im veľmi pomôžu.  
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Veľkonočné 

prázdniny 

18. 04. – 23. 

04. 2019 

„Ak mrzne na 

Gertrúdu, bude 

mrznúť celý 

mesiac.“ 

 

 

 

 

 

 

Veľká noc nemá len 

kresťanský charakter, ale nesie so 

sebou aj veľa pohanských zvykov. 

Pôvodne bola Veľká noc 

pohanským sviatkom jara. 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.  

Veľká noc je najstarším a 

najvýznamnejším sviatkom 

kresťanského cirkevného roka, 

počas ktorého si kresťania 

pripomínajú umučenie, smrť a 

vzkriesenie Ježiša Krista. 

Veľkonočný týždeň sa začína 

Kvetnou nedeľou a trvá až po Bielu 

sobotu. Veľká noc sa podľa 

kresťanských cirkví slávi prvú 

nedeľu po prvom splne po jarnej 

rovnodennosti. 



Školský internát Antona Garbana,  
Werferova 10, 041 15  Košice 
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Život ŠI v časopise 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Píšte nám: werferkaag@gmail.com 

 

Vidíme sa:  www.siagarbana.sk 

Prispievateľky: 

Esty M., Janka S, Kika V, 

Naty R., Aďka M., Livka R. 

 

Zodpovedná: 

Ing. Irena Koščová 
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