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Veľkonočné sviatky 
  Veľká noc alebo Pascha má svoje korene v židovskom náboženstve. Na tento 
sviatok si Židia pripomínajú svoje vyslobodenie z egyptského zajatia. V tento deň 
konzumovali pečeného baránka a nekvasené chleby. Pre kresťanov sú veľkonočné 
sviatky pripomienkou Kristovej smrti a zmŕtvychvstania. U nás nahradili pôvodné 
pohanské sviatky jari. Ich dátum je pohyblivý a slávime ich v prvú nedeľu po 1. 
Jarnom splne mesiaca. 

Veľkonočné symboly 

• baránok — symbol baránka sa nachádza už v predkresťanských tradíciách. V 
židovskej tradícii sa používal ako obetné zviera za hriechy. Zároveň židia na 
sviatok Paschy jedia baránka ako pripomienku svojho vyslobodenia z Egypta. V 
kresťanstve je baránok jedným zo symbolov Ježiša Krista, lebo obrazne podľa 
kresťanskej viery on je baránok obetovaný za spásu sveta. 

• kríž — Kríž je dnes najdôležitejším z kresťanských symbolov, pretože Kristus bol 
odsúdený na smrť ukrižovaním.  

• oheň — Veľkonočná bohoslužba sa začína zapálením veľkonočného ohňa, ktorý 
symbolizuje víťazstvo Ježiša Krista nad temnotou a smrťou.  

• sviečka —Veľkonočná sviečka symbolizuje vzkrieseného Krista.Tento symbol 
pochádza zo starovekých osláv Veľkej noci, pri ktorých sa zapaľuje sviečka 
(nazývaná tiež paškál) od ohňa.  

• vajíčko — Pretože vajíčko obsahuje zárodok života, bolo v mnohých kultúrach 
symbolom plodnosti, života a vzkriesenia.  

• zajačik — Aj keď mnoho nenáboženských tradícií má 
svoje korene v kresťanskej symbolike, niektoré veľkonočné 
symboly môžeme vystopovať až do predkresťanskej doby. 
Napríklad zajačik má pravdepodobne pôvod v pohanských 
rituáloch oslavujúcich príchod jari. 
• korbáč — Tento v niektorých 
regiónoch Slovenska dôverne známy symbol Veľkej noci 
má tiež pôvod v starých pohanských zvykoch. 

•  
 



Marec – mesiac knihy 

Čitateľský maratón 
  Býva zvykom , že sa v marci konávajú rôzne podujatia, ktoré súvisia s knihami, 
knižnicami a čítaním. Ani naša škola nezostala bokom. V žiackej knižnici prebiehal 
v stredu 20.3. 2013 počas celého dňa čitateľský maratón. Pri spoločnom hlasom 
čítaní kníh sa postupne striedali triedy 2. stupňa. My sme sa začítali do knihy 
Vincenta Šikulu Prázdniny so strýcom Rafaelom. Niektorí z nás sa rozhodli, že si 
knihu požičajú domov a Vincov príbeh si dočítajú do konca.  

 Tešíme sa budúcoročný čitateľský maratón! 

  /trieda 6.C/

 

 

MINIANKETA 
Akú knihu si v poslednej dobe čítal/čítala? 

Kika- Bol to sci-fi román Som číslo 4 /PittacusLore/ . Bolo to o mladom chlapcovi, 
ktorý musel aj so svojím ochrancom prísť na Zem, aby ju zachránil spolu so svojou 
planétou od nepriateľských votrelcov. 

Ajka- zaujímavú knihu s témou armagedonuPosledné tajomstvo (LynnSholesová). 
Veľmi sa mi to páčilo, no  z miery ma vyviedlo, že autorka ako keby preskočila jednu 
dejovú líniu. 



 

Paťo- Čítal som fantasy-románZaklínač 1-7 od Andreja Sapkowského. Dej sa točí 
okolo zaklínača, ktorý žije niekde v stredoveku a živí sa zabíjaním všetkých druhov 
príšer. Kniha je hodnotená ako jedna z najlepších fantasy kníh na svete. 

Aďka-  Od tety som dostala knihu od 
Enje Rúčkovej Risknem to 
s punkerom. Bol to príbeh zo života, 
o láske, no pripadalo mi to trochu 
nedokončené... 

Ziza- Bol to Dom snov od 
JayneAnnKrentzovej. Je to historický 
román zo starovekého Egypta. Hlavná 
hrdinka sa z chudoby dostane aj na dvor 
faraóna, no „priatelia“ ju podrazia a opäť 
končí tam, odkiaľ vyšla. Odporúčam 
všetkým. Kniha má aj pokračovanie. 

 

Filip- V poslednej dobe som čítal sci-fi 
trillerMetro2033/DimitryGluckhovsky/ o živote po nukleárnej vojne. Na knihe sa mi 
páčila tajomná atmosféra a čiastočná reálnosť deja. Odohráva sa v moskovskom 
metre, pomenovanie tunelov bolo reálne. Ľudia z nich vychádzali na rádioaktívny 
povrch po náboje /platidlá/ a po jedlo. 

 



Veľkonočné  
horoskopy 
našej tety 
Margit 
 

Baran: Rozhodnúť sa, ísť vyšibať vašu 
triednu učiteľku, nebol práve rozumný 
nápad -_- . Pripravte sa na to, že do 
konca roku sa na jej hodinách budete pekne zvŕtať.  
Býk: Sviatky nie sú len o sedení za počítačom. Všimli ste si už tie kruhy pod vašimi 
očami? Tých sa nezbavíte ani do konca apríla... 
Blíženci: Vaša matikárka sa vám rozhodne spríjemniť Veľkú noc matematikou. Pripravte 
sa na 7 papierov s názvom – Veľkonočné počty pre poriadnych matematikov. 
Rak: Zas ste boli na nákupoch v Poľsku? Však samozrejme, keď tá šunka vyzerala tak 
lákavo, určite ste neodolali. Keď budete neskôr ležať nad záchodovou misou spomeniete 
si na moje slová! 
Lev: Cez Veľkú noc vás príde navštíviť vaša ꞌ ꞌmilovanáꞌ ꞌ teta Frída. Pripravte sa 
teda na sviatky plné štrikovania a háčkovania! A nezabúdajte hladko, hladko, obratko ;) 
Panna: Ja viem, počasie už hnevá každého, ale usporiadať protest vo forme chodenia 
po vonku v krátkom tričku vás bude stáť draho. Z vašich Veľkonočných prázdnin sa 
stanú prázdniny chrípkové.  
Váhy: Drahé Váhy, obvykle vám tu píšem nech sa skúsite už konečne odvážiť, ale po 
týchto sviatkoch vám klasická domáca váha stačiť určite nebude!!! Skúste preto radšej 
váhu nákladnú. 
Škorpión: Hviezdy mi napovedajú, že by ste si mali s vašou šikovnosťou dávať pozor 
na všetky ostré predmety. Upozorňujeme zvlášť na krájanie chleba a narábanie so 
sklenenými predmetmi.  
Strelec: Tieto sviatky ste teda prestrelili. Nepôjde vám vôbec nič. Najskôr zničíte rodinnú 
oslavu tým, že vám spadne sladký baranček, neskôr sestre zničíte jediným pohybom jej 
veľkonočnú výzdobu a napokon svoju mamu polejete namiesto kýbľom čistej vody 
vodou špinavou.  
Kozorožec: Máte taký pocit, že sviatky sú len o sedení pred telkou? Zdvihnite už 
konečne ten kufor a začnite so sebou niečo robiť! V opačnom prípade vás radi privítajú 
v dome dôchodcov. 
Vodnár: Vody budete mať tento rok ponad hlavy. Nie preto , že vás vaši milovaní 
spolužiaci prídu obliať, ale z úplne iného dôvodu. Vaša matka sa totiž dočíta o špeciálnej 
detoxikačnej diéte založenej len na pití 2-3,5 litrov vody denne. Nechcem vedieť ako 
dlho potom strávite na záchode, kým sa všetko vypustí..... 
 
Ryby: Keďže ste vodné znamenie, chovať 
 chameleóna nie je práve najlepšie. Viem, že si zas urobíte podľa seba, ale predsa vám 
dám jednu radu – chameleóny príliš neobľubujú akvária.  
                                                                                      

 



 

 
Spod lavice 

Ikaros mal krídla z peria, letel nízko nad morom, namočili sa mu 
do vody a utopil sa. 
 
V Čile majú december už v januári.  
 
Keď sa nenaučím slovíčka... 
...sparen- špárať? (sporiť) 
....baden- bádať?( kúpať sa) 
 
Pani učiteľka, mohol by som dnes odísť o minút skôr, na pol 
druhú som objednaný ku kaderníčke. 
 
Hlavné mesto Albánska je Diana. 
 
 
 

Keď nás pobozkajú múzy 
      Z Vašej tvorby 

 
     Príbeh pripitého prasaťa 

    Pán policajt pri potravinách pojedá pelendrek. Príde pekár ,ponúka policajtovi 
pečivo,  pekne prepečený praclík. Policajt praclík poprezerá, po prezretí podá 
policajtovi peniaze. Potom pojedá praclík. Príde pivár, ponúka policajtovi pivo. 
Policajt podá pivárovi peniaze, pije pivo. Prudko prší. Predajca ponúkne parazól, 
prevezme peniaze. Policajt počká pod parazólom Petra. 
  Petra potom postrelí pekár. Prečo? Peter pekárovi podlo pokradol pečivo. Potom 
prídu pohrebáci. Pietne pripravia pohreb. Príde Pavla, pes, pekár, poľovnéík, 
predajca. 
  Po pohrebe pijú pospolu pivo. Potom príde prasa. Prišlo popri priekope, popri 
poliach, potom popri priehrade. Prasa patrí Petre. Petra pátra po prasati. Prichytí 
prasa piť pivo pri Pavlovi. Potom Petra prehrá prasa pri pokri. Pavol prevezme prasa.  
  Pri penzióne podkopne Pavol prasa. Prasa pritom plače. Pavol prasa pohladká:“ 
Prepáč, prasa...“ Pozve prasa  piť pivo. Prešťastné prasa poskočí. Po pive pripité 
prasa potom padne. Prasa pohltí priekopa. 
 
  

 
 



                Prebúdzanie prírody 
 
   Mám úžasnú spomienku na jedno krásne ráno v dedine, kde býva moja stará mama. 
Stalo sa to približne pred dvoma rokmi. No myslím si, že na to nikdy nezabudnem. 
Ach, bolo to neuveriteľné. Tak vám o tom teda porozprávam. Spali sme u starej 
mamy, v rodinnom dome. Bol začiatok jari. Skoro ráno som sa zobudila na štebot 
vtákov. Počula som len: ,, Čvirik-čvirik.“ Inokedy by ma vtáci nezobudili, no vtedy to 
bolo pre mňa vzácne. Vedela som, že konečne odišla tá krutá zima a prišla jar. Bolo 
okolo pol siedmej a nikto nebol vonku. ,,Mami, idem sa prejsť do parku...“ povedala 
som. ,,Čože? veď je ešte skoro ráno,“ povedala ospalo. No mňa aj tak niečo ťahalo 
von, tak som teda šla. Keď som vyšla z domu, konečne som cítila ten jarný vánok a 
vôňu prebúdzajúcej a prírody. Vošla som do parku a započúvala som sa do 
rôznorodých zvukov. Keď som prešla okolo lúky, kde bolo mimoriadne veľa kvetov, 
začula som, ako sa so mnou z toho radujú aj včely. Stále len bzučali: ,,Bzzzz... “ 
Vtom celý park osvietilo slnko. Slnečné lúče presahovali medzi koruny stromov. Bol 
to neopísateľný pocit. Na tráve sa ligotali kvapky rosy. Niektoré kvety sa pomaly 
prebúdzali, niektoré ešte spali a ďalšími sa zas kŕmili včely.  Keď som prela za lúku, 
začula som: ,,Žblnk-žblnk.“ Hneď som vedela, čo to znamená. Potôčik už odmrzol! 
Keď som prišla na miesto, kde sa vlieva do jazera, bola som veľmi milo prekvapená. 
Uvidela som malé kačiatka, ktoré sa pokúšali vzlietnuť. Z jazera sa len ozývalo 
,,Kvak-kvak. “ Najúžasnejšie na tom bolo, že som tam bola úplne sama, obklopená 
krásnou a nie umelo vytvorenou prírodou. Nebolo tam ani človiečika. Vtedy som 
zistila, že nie len ja mám takú radosť, že sa znovu prebúdza príroda. Mali z toho 
radosť aj všetky živočíchy a rastliny. Potom som si sadla na lavičku, zavrela si oči a 
započúvala som sa do všetkých rozmanitých zvukov. Bolo ich nesmierne veľa. 
Na toto krásne ráno nikdy nezabudnem. Chcela by som ešte aspoň raz tento 
prekrásny pocit zažiť.  
                                                                           
Marianna Hvizdáková VII.B 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                    
 



PAVÚK plus PRÁČKA :-) 

Peťo príde pani Peknej poslať poštou práčku. Prejde prstami po práčke. PRÁSK! 
Práčka pricvikla Peťovi prsty (plus palce). Pani Pekná pomaly píska. Povie: 
„Počkám.“ Peťo prehľadáva práčku. Pekne prosí: „Pracuj práčka, pracuj.“ Po 
práčke pomaly prelieza pavúk. „Pomóc!“ píska Peťo. „Pristihnutý pri 
priestupku!“ povie prihlasno. 
Pani Pekná pokračuje pri pískaní. Pomaly prekračuje prah pošty. „Peťo!“ pípne 
pani Pekná. „Počkajte, práve pracujem,“ povie Peťo, „pomaly prestávam.“ 
Pochváli pekný pulóver pani Peknej. „Pohni, pohni,“ pobáda Peťa pani Pekná. 
„Práčka perie,“  poslušne prehlási Peťo. Prosí peniaze: „Päťsto pencí,“ pípne 
potichučky. „Prosím,“ podáva Peťovi peniaze pani Pekná. „Pá, pá,“ povie Pekná. 
„Pekné popoludnie prajem,“ povie Peťo podobne. 
Potom príde Peťo piť prihorké pivo. Pri pokladni platí pencami. Posledné 
peniaze prinesie Pavlíne. „Prines, Peťo,“ povie Pavlína. Peťo postáva, premýšľa. 
Priniesť.Palacinky? Pančuchy? Ponožky?...... Potom pochopí. Pusu! Pobozká 
Pavlínu. Pavlína PLESK Peťovi po papuli. „Predsa peniaze!“ píska pobúrená 
Pavlína. Peťo poslúchne. Potom páli preč. 
Pavúk prelezie po práčke popri pani Peknej. Pani Pekná pískne: „Pavúk!“ 
Pustí práčku. Páli preč..... Práčka padá! Pavúk preletí popri pani Peknej. 
Prisadne Peknej papuču. Pani Pekná preto pritvrdí. !!PLESK!!  Pán pavúk 
pokušiteľ padol. 
Pavúkovi  pozostalí prídu. Pohreb prebieha príliš prirýchlo... 
... Pokračovanie príde, počkajte... 
 
Pozn.: PANI PEKNÁ PRIZABILA 
PAVÚKA. POZRITE!  
 „Prepáč, pavúk,“ pípne 
Pekná potichulinky. 
 
/Sára V. / 
 



JAR 
Krík ruží rastie 

a jeho kvety sú ružové, svetlé a jasné. 

Zo zeme s koreňmi vodu pije, 

a práve preto žije. 

Kvety sa obracajú za slnkom, 

za chvíľku budú oviaté jarným vánkom.  

Jar je už tu, je to tak, 

poď so mnou von kamarát! 

Vonku sú už prvé včely, 

bež za nimi, ak si smelý! 

Jar je skvelé obdobie, 

má veľa kvetov to každý vie. 

Veľká noc sa blíži k nám, 

toto ja dnes poviem Vám. 

Veľkonočné vajíčka, 

LÚKA 

Na lúke motýle lietajú, 

dúfajme že nás zbadajú 

a ovejú nás jemným vánkom, 

keď si budeme dobíjať energiu teplým 
slnkom. 

Na jazere plávajú kačky 

a psy naháňajú mačky. 

srnky dívajú sa na nás a my si všímame, 
koľko má príroda krás. 

 

 

 

 

 

 

 

Rastliny sú tam krásne, 

z ich opisu skladáme básne. 

Keď piknik skončil a je tma, 

na lúke sa skončila zábava. 

Ideme domov a sladko spíme, 

obaja dúfame že sa ešte uvidíme. 

/Alica Vdovičíková/ 



Čo sa stalo na ceste 
2.kapitola 
Začiatok cesty 

/pokračovanie z minulého čísla/ 
 
 
 Ani nemusím hovoriť, že tá cesta nebola ani zďaleka ľahká. Naopak. Putovali len s malými 
prestávkami. Starostlivosť o malé medvedíky si vzala na starosť Tanana. Nikto netušil, kam to 
vlastne idú. Slnko a mesiac sa mnohokrát vystriedali, no na nič neprišli. Iba ak na to, že čím 
dlhšie putujú, tým sú bezradnejší. Nakoniec prišla Ukwuna s nápadom, že by mohli ísť ku 
rieke, kde našli Eengluka chorého. Nápad sa hneď ujal. 
Lenže bol v tom háčik. Kade sa tam ide? 
„Pri všetkých duchoch, to sme dopadli! Z blata do kaluže!“ zlostil sa Ken-Denai. 
Trpezlivosť, len trpezlivosť. Mrmlal Reksaki. 
„No to hovoríš práve ty!“ skríkol vlčí chlapec. 
Reksakimu vyhŕkli slzy. 
„Och, buďte už obaja ticho!“ Vzdychla Tanana. 
„Ja myslím, že je to odtiaľto na sever.“ Usúdila Ukwuna. 
Prečo práve na sever? Spýtal sa Reksaki. Jeho myseľ bola z časti medvedia, ľudskú reč 
ovládal ako dobre naučený cudzí jazyk. Reč jeho druhu mu bola prirodzenejšia. Bol to skrátka 
medveď. Huňatá srsť sa na ňom vynímala viac, než na iných medveďoch. Ukwuna bola zo 
všetkých najpozornejšia, všimla si to už od jeho prvých medvedích chvíľ. Mala tieto zvieratá 
rada, aj keď bola z vlčieho klanu. Reksaki bol vonkoncom pekný medveď. Mal huňatú, hnedú 
srsť, tmavé oči a mohutný pysk. 
„Pretože... No, nie som si istá, ale keď sme išli tu, mach bol na druhej strane stromu. A koniec 
koncov, možeme sa vrátiť po vlastných stopách...“ 
Všetci si pripadali hlúpo. No jasné, toto by napadlo aj dieťa, ktoré má za sebou tak šesť zím. 
A ich to nenapadlo ani len vo sne. Zaujímal ich iba liek. A bude to také ľahké, nájsť tú cestu. 
Reksaki je predsa ťažký a jeho stopy sú väčšie. A okrem toho, zem bola vlhká a stopy sa na 
nej dobre zachovali. S pocitom hanby sa otočili a išli po vlastných stopách späť. Premárnili už 
veľa času, musia byť pozornejší. A znova kráčali po cestičke vyšliapanou vysokou zverou. 
Ken – Denai sa ujal velenia.  
Išiel vždy prvý ostatní za ním. Všetci držali v rukách nože, pre každý prípad. 
Zrejme nemusím opisovať tú dlhú cestu.  
Keď dorazili na tú lúku, boli všetci hrozne 
unavení. Aj hladní. Chceli sa hneď pustiť do 
pátrania, ale mali dosť rozumu na to, aby si po 
ceste odpočinuli. 
Sadli si teda do trávy a rozdelili si mäso. 
Všetkým to veľmi chutilo. Reksaki si však 
všimol, že ho poriadne ubudlo. Treba ísť na 
lov.Oznámil im. 
„No skvelé,“ zlostil sa Ken-Denai. Lov mal 
síce celkom rád, lenže vedel, že to vie 
poriadne zdržiavať. Lenže sa nedalo nič robiť, 
ak nechceli byť hladní. 
Dohodli sa, že Ken-Denai pôjde na lov 
a ostatní budú hľadať stopy.  



Malé medvede zrejme tiež chceli na lov, no Tanana im to neschválila. Tie sa potom urazene 
stiahli pod strom a tam po chvíli zaspali.  
Kým ostatní skúmali lúku do až podrobností, Ken-Denai si pripravoval veci na lov – 
naostroval oštep, sekerku a nôž, naolejoval luk. Obidve zápästia si pevne oviazal jeleňou 
kožou kvôli presnosti a pevnosti uchopenia. 
Nakoniec vzal svoje veci a vošiel do lesa. Bolo práve leto a les bol nádherný. Ako koberec sa 
po zemi rozprestieral mach, zelený ako smaragd. Vysoké ihličnany rozprestierali svoje konáre 
aby sa aj oni mohli nabažiť slnka. 
Ken-Denai to však vnímal iba čiastočne. Oveľa viac ho zaujímali stopy. Ľudia boli o ňom 
presvedčení, že má lov veľmi rád. Nebola to celkom pravda. Pred ľuďmi to predstieral veľmi 
dobre. Lenže do lesa tak často nechodieval kvôli lovu. Zakaždým išiel k vlčiemu ležovisku. 
Vlci mu dôverovali a on sa snažil spoznať a naučiť sa ich reč. Toto bolo jeho veľké tajomstvo. 
Ešte ho nikomu nepovedal, sám nevedel prečo. 
Náhle sa strhol. Začul akýsi zvuk. Chvíľu sa snažil nájsť jeho pôvodcu, ale potom len usúdil, 
že to bol iba vietor. Vrátil sa ku hľadaniu stôp. A zrazu... Konečne! Odtlačok srnčieho 
kopýtka! Pevnejšie stisol rúčku noža a išiel po stopách. Zem bola čoraz tvrdšia a odtlačky 
čoraz slabšie. Keď už boli slabé odtlačky, riadil sa inými stopami ( kúsky zošuchnutého 
machu, srsť zachytená na kríkoch...). 
Nakoniec toho srnca konečne našiel. Pásol sa blízko papradia. Opatrne nasadil do luku šíp 
a namieril. Ozvalo sa brnknutie tetivy a zasvišťanie letiaceho šípu. Netrafil. Srnec sa dal do 
behu. Ken-Denai za ním. Hlad bol už poriadny, škvŕkalo mu v bruchu. Po dlhom stopovaní ho 
znovu vystopoval. Znova brnknutie tetivy a svišťanie. Tentoraz ho konečne zasiahol. Z hrdla 
sa mu vydral radostný výkrik. Rozbehol sa k srncovi, ktorý už dokonával. Dorazil ho ešte 
ranami noža. Potom srnca stiahol z kože, opracoval ju, zvinul a odložil bokom. Potom prišlo 
na rad mäso. Niektoré časti vyúdil, niektoré zabalil do listov ešte surové. A potom ešte kosti 
a ostatné veci. Niečo zjedol a potom odtrhol smrekovú vetvičku a položil ju srncovi na ranu, 
tam, kam ho zasiahol šíp. Tak to bolo zvykom v ich klane. Potom sa vrátil znova k robote – 
čisteniu noža a škrabiek zo srnčích lopatiek. Celá táto práca mu zabrala vyše dňa. Nemal pri 
sebe nič, do čoho by si mäso mohol dať, kapsu nechal na lúke. Nakoniec si poradil: Vybral 
z tulca šípy, dal si tam kosti a najmenšie časti z úlovku. Ostatné si zastrčil za opasok. Nebolo 
to práve pohodlné, ale čo sa dá robiť? Pobral si svoje veci a vracal sa na lúku. Cesta späť 
trvala o trošíčku kratšie ako cesta tam. Svojich priateľov našiel na lúke hladných. Mali čo 
robiť, aby sa udržali pri zmysloch, keď uvideli jedlo. Okamžite sa naň vrhli. Jedli hltavo ako 
vlci. Reksaki napodiv nebol veľmi hladný. Nakoniec však vysvitlo, že uprostred dňa išiel ku 
jednej rieky na lososy. Spočiatku mu lov nešiel, ale nakoniec prišiel na tú fintu a nachytal si 
celkom slušné množstvo. Ostatní sa smiali, keď o tom rozprával. 
Po jedle si oddýchli. Hľadanie lieku je ťažké. Reksaki bol jediný, komu sa nedarilo zaspať. 
Celú cestu ho trápilo svedomie za brata. Dusil to v sebe dni a noci, stále sa kvôli tomu 
sužoval. Boli chvíle, keď to bolo také strašné, až sa začínalo zdať, že ochorie. No neochorel. 
Jeho druhovia to pokladali za znamenie, že duchovia tých, čo žili pred nimi mu to za vinu 
nedávajú. A nakoniec, keby ho netrápila bratova smrť, trápila by ho smrť medvedice, ktorú 
zabil. A ešte to, že jej mláďatá sú siroty. Smutne pozeral na dve medvieďatá, ktoré spali 
schúlené v klbku. Ešte nevedeli, že ležia vedľa toho, čo im zabil mamu. Nakoniec napriek 
všetkému trápeniu zaspal. 
 
/Romana Jančiková VIII.B/ 
 



Trendy na jar 2013 
   Myslím, že už pár rokov sa trendy takmer opakujú, ale každý rok príde aj 
niečo nové, alebo aspoň nejaká zmena. Ako každú jar, „in“ budú kvetinové 
potlače, pastelové farby, námornícky štýl no máme aj niekoľko noviniek. 
Zabudnite na nudné jednofarebné kúsky. Túto jar sú tu vzory! Od kociek, 
prúžkov – vodorovné aj zvislé, šachovnicové vzory až po bodky. Tieto 
geometrické tvary budú „in“ najmä v pestrofarebných prevedeniach a dokonca 
sa nebojte skombinovať aj dva vzory naraz, len treba byť veľmi opatrný. Tak 
isto budú v móde aj čistobiele outfity a čiernobiela klasika, ktorá nikdy nesmie 
chýbať a teraz je jedna z hlavných trendov. Teraz sa od vzorov a farieb 
presunieme k mikinám. Mikiny nie sú len pre športovkyne! Túto jar sú jedny 
z najväčších trendov! Môžete ju skombinovať športovo , či elegantne, výber je 
len na Vás! Najviac sa do popredia dostáva tzv. pulóvrová mikina, bez kapucne 
v jednoduchom strihu. Pre pani učiteľky a staršie žiačky tu máme ešte jeden tip, 
týkajúci sa krásy. Veľmi vhodné sú na jar, červené rúže a k nim len nahé líčenie 
aby vynikli a tak isto aj laky na nechty v „nude“ farbách.   
                                                             Kristína H.  



Módne značky: Ralph Lauren 

Určite každý, dokonca aj ten čo sa o módu vôbec nezaujíma, pozná značku Ralph Lauren. Značka 
typická exkluzivitou, jedinečnosťou, spojením amerického a anglického štýlu je dnes jednou z 
najväčších módnych gigantov. Jej kapitál činí hodnotu 900 miliónov dolárov. Ale málo z nás vie o tom, 
že celá táto značka je jedným veľkým splneným snom chlapca, ktorý miloval farby a mal talent 
presadiť sa. Chlapca menom Ralph Lifshitz. 

 

  Ralph sa narodil 14.októbra 1939 v Bronxe ako štvrté dieťa v rodine židovských imigrantov z 
Bieloruska. Otec bol maliar, a preto mal Ralph už od malička k farbám blízko. Jeho kariéra nezačínala 
ani zďaleka tak sľubne ako by sme si mohli myslieť. Navštevoval obchodnú strednú školu, z ktorej po 
2 rokoch odišiel do armády. No v armáde sa mu ani zďaleka nepáčilo, a preto sa rozhodol vstúpiť do 
módnej brandže. Zamestnal sa vo firme A.Rivetz & Co, ktorá vyrábala kravaty. Neskôr si ho značka 
Beau Brummell najala ako módneho návrhára. Už vtedy sa pohrával s myšlienkou založenia vlastnej 
módnej značky. Kedže mal talent obchodovať a presadiť sa - rozhodol sa že s menom Lifshitz moc 
ďaleko nezájde, a preto sa nechal premenovať na Lauren. V roku 1968 spolu s bratom otvorili módnu 
značku Polo fashions. Jeho schopnosť vnímať farebné väzby a zvláštny zmysel pre spojenie niečoho 
anglického s niečim americkým priniesli doslova nový módny trend. Rok 1971 bol pre Laurena 
zlomový, lebo po prvý krát vydal aj dámsku módnu kolekciu. Kolekcia sa ihneď ujala a Ralph zožal 
obrovský úspech. Neskôr sa začal venovať dokonca aj detskému oblečeniu, parfémom a bytovým 
doplnkom. V roku 1992 získal ocenenie za 25 ročnú tvorbu a v roku 1996 ocenenie za najlepšieho 
dizajnéra roku.  

Ralph Lauren patrí medzi najznámejšie značky sveta. Za jeho obrovský úspech môže to, že nepredával 
len oblečenie ale aj celý životný štýl. J And. 



Jarné recepty 
Jar už klope na dvere a spolu s ňou prichádzajú aj jarné recepty. Ľahké, voňavé, 
rýchle, chutné a plné ovocia. Takéto sú recepty ako stvorené pre Jar – čas kedy sa 
všetko zobúdza a raduje!  
 
Ovsené keksíky so zázvorom 
Suroviny:  

• 100g trstinového cukru 
• 3PL medu 
• 4ks vajcia 
• 2dl olej 
• 100g múka špaldová celozrnná hladká 
• 2čl prášku do pečiva 
• 300g jemných ovsených vločiek 
• 100g jemných sójových vločiek 
• 1-2PL čerstvý zázvor 
• 1čl mletej škorice 

Postup:  
K ovseným vločkám pridáme múku, prášok do pečiva, nastrúhaný zázvor, škoricu a 
sójové vločky. Celé vajcia vyšľaháme s cukrom a medom do peny, opatrne prilejeme 
olej a ešte chvíľku prešľaháme.Do vajíčkovej peny nasypeme suchú zmes a 
premiešame, necháme minimálne pol hodinu odstáť, za ten čas zmes stuhne.Na 
plech vyložený papierom ukladáme guľky z cesta, ktoré následne roztlačíme 
vidličkou. Pečieme pri 180°Celzia cca 10 minút. 
 
 
                                            Rýchle a chutné J!! 
 
Bylinkovo-zeleninovýšalát 
 

Suroviny:2 listy ľadového šalátu,1 ks uhorky, 2 ks paradajky,2PL bieleho jogurtu, 
2 ks jarnej cibuľky, 1PL petržlenovej vňate, 1PL bazalky, 1PL octu,soľ, čierne 
mleté korenie,1PL olivového oleja 
 

Postup: 
 
Z peknej hlávky šalátu odtrhneme 2 veľké listy a natrháme ich na malé kúsočky. 
Uhorku nakrájame na ľubovoľné kolieska, paradajky narežeme na kocky či väčšie 
nepravidelné útvary. 
Zeleninu dáme do misky a hneď pripravíme bylinkovýdressing : 2 lyžice hustého 
bieleho jogurtu vymiešame s tenkými kolieskami jarných cibuliek, lyžicou sušenej či 
čerstvej bazalky, lyžicou petržlenovej vňate, rovnakým množstvom octu a oleja. 
Dochutíme soľou a mletým čiernym korením. 
Zeleninovú zmes polejeme takýmto domácim dressingom a zamiešame.  
 
P.S.: Odporúčame jesť s celozrnnou bagetou a posypaný cibuľkou.  
 
Svieže a ľahké J !! 



Vtipy 
Väzenský kaplán sa prihovára recidivistovi, ktorého majú čoskoro prepustiť: „Keď Ťa, 
milý synu, prepustia, rád by som Ti pomáhal.“ Ten mu povie:„Ďakujem za ponuku, 
otče, ale na kasy, na to treba odborníka.“ 

Radí sa gazda so starou: "Ten náš baran je nejaký smutný. Nemám ho zarezať?" 
"No, keď myslíš, že ho to rozveselí..." 

Viete, kedy je človeku najlepšie samému? 
- Keď dedí! 

Dobrý deň, prosím vás, potrebujem sa dostať čo najrýchlejšie na 
stanicu. 
---Počkajte, odviažem vlčiaka. 

Príde koniec sveta na Slovensko,trocha sa poobzerá a hovorí : 
„Ako sa tak pozerám,tak tu som už asi bol .“ 

Muž leží na smrteľnej posteli: 
- Deti moje, ste tu? 

- Tu sme otecko. 
- Žena moja, tu si? 
- Tu som, muž môj. 

- Rodičia moji drahí, tu ste? 
- Tu sme, synček, tu sme. 
- Svokrovci moji, tu ste? 
- Tu sme, zať náš najmilší. 
- Tak na akú mater sa svieti na chodbe?! 

 

 

 

 

 

 


