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Milí čitatelia nášho školského časopisu Zlatník, 

prinášame Vám ďalšie číslo nášho časopisu. 

 

PANI ZIMA si už podáva ruku s PANI JAROU, ktorá k nám 

už čoskoro zavíta. Slniečko prvými nesmelými lúčmi prebúdza 

našu prírodu. Všetko opäť ožíva, trávička zelenie, vtáčiky vese-

lo štebocú, vykúkajú prvé jarné kvietky...V takomto sviežom 

jarnom duchu sa nesie i toto číslo časopisu. 

 

Teší nás, že nám zachovávate priazeň a Vaše pozitívne ohlasy sú 

pre nás nielen veľkou odmenou, ale aj výzvou sa naďalej zlep-

šovať a prinášať Vám zaujímavé čítanie. 

Stále netrpezlivo čakáme aj na Vaše vlastné príspevky, podnety 

či rady, ktoré nám môžete posielať na našu nezmenenú emailo-

vú adresu: 

casopiszlatnik@gmail.com 

 

 

Na všetkých čitateľov sa teší naša nezmenená a veselá redakčná 

rada v zložení: 

LENKA ADAMIČKOVÁ (7.ROČ.) –„POHOĎÁK“ 

SOFIA PLASKONISOVÁ (7.ROČ.) –„MÓDNY GURU“ 

ANETA ŠTICAJOVÁ (7.ROČ.) –„SNÍLEK“ 

DÁVID LOBOTKA (6.ROČ.) –„MAJSTER VTIPOV“ 

MONIKA ŠULOVÁ (8.ROČ.) –„TICHÁ MYŠKA“ 

A dozerá na nás stále pani učiteľka PaedDr. Ivana Hlocká –že 

vraj „ŠÉFICA“ ☺☺☺ 

PRAJEME VÁM PRÍJEMNÉ ČÍTANIE! 
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AKTUALITY 

 

 

 

Milí čitatelia, prinášame Vám zopár nových akcií našej školy, samozrejme nie 

všetky sa nám zmestia do časopisu .  O všetkých akciách ako aj o dianí na na-

šej škole sa dozviete na našej internetovej stránke: 

https://zszlatniky62.edupage.org/ 

 

LYŽIARSKY KURZ  (6.2.-12.2.2016) 

Každoročne sa žiaci našej školy zúčastňujú lyžiarskeho výcviku, kde sa nováčikovia  naučia 

lyžovať a tí skúsenejší si zdokonalia svoje doterajšie lyžiarske techniky. Lyžiarsky výcvik 

slúži však aj na upevnenie kamarátskych vzťahov medzi žiakmi. Tento školský rok sa naša 

partia pod vedením pánov učiteľov (Mgr. Čech, Mgr. Stýskal, Mgr. Záboj) vybrala opäť do 

Zliechova a verte, že naše zážitky sú neopakovateľné a úžasné! Dôkazom sú predsa fotogra-

fie 

 

 

 

 

 

 

Autor: Lenka Adamičková 

 

 

https://zszlatniky62.edupage.org/
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HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 

Dňa 25. februára 2016 sa na našej 

škole konalo školské kolo súťaže 

v prednese poézie a prózy- Hviez-

doslavov Kubín. Zúčastnilo sa jej 30 

žiakov a žiaci súťažili v troch kate-

góriách. V prvej kategórii bolo 12 

súťažiacich z 1. až 3. ročníka, 

v druhej kategórii to boli žiaci 4. až 6. ročníka a v poslednej tretej kategórii žiaci 

7. až 9. ročníka. Žiaci v prvej kategórii súťažili len v poézii. V druhej a tretej 

kategórii súťažili žiaci okrem poézie aj v próze. Rozhodovanie o víťazoch bolo 

síce ťažké, no napokon sa rozhodlo aj o tých najlepších, ktorí boli ocenení 

i peknými cenami a diplomami.  

Vyhodnotenie súťaže: 

I. kategória: 1. miesto – Fedorová Dominika 

                      2. miesto – Baček Martin, Dúcka Karolína 

                      3. miesto – Čmelová Ľubica, Maršalová Sofia 
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II. kategória:  

1. miesto – Záferová Zuzana 

2. miesto – Brigantová Dominika, Kianicová Ema, Tuchyňová     

3. miesto – Oravec Patrik, Ivaničová Karin 

 

III. kategória: 1. miesto –  Mlynek Andrej, Kroupová Anna 

                         2. miesto – Viľk Adrián 

                         3. miesto – Lagiňová Nikoleta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Lenka Adamičková 
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MAREC – MESIAC KNIHY 

Už roky mesiac marec spájame nielen s príchodom 

jari, ale i s knihou. Kniha, najväčší priateľ človeka, 

je od nepamäti spoločníkom mladých či starých. 

Zamýšľali ste sa niekedy, prečo si mesiac knihy 

pripomíname práve v marci? 

 

Pohľadom do minulosti sa dopátrame k zaujímavej postave našej histórie – MARTIN HRE-

BENDA HAČAVSKÝ (1796-1880). 

Tento legendárny šíriteľ slovenskej a českej knihy a tým aj osvety a vzdelanosti sa narodil aj 

zomrel v marci. Hoci bol slepý, natoľko miloval knihy, že sa mu stali osudom. Putoval po 

Gemeri, Malohonte až do Viedne, zbieral staré tlače a rukopisy a zachraňoval ich. Medzi slo-

venských vlastencov a vzdelancov roznášal nové slovenské a české knihy a tým sa zaslúžil o 

rozvíjanie slovenského národného povedomia a života v období národného obrodenia. Svoju 

súkromnú zbierku kníh daroval Matici slovenskej a prvému slovenskému Gymnáziu v Revú-

cej. 

Marec - mesiac knihy bol prvýkrát v bývalom Československu vyhlásený v roku 1955 na 

počesť Mateja Hrebendu a ako snaha o udržanie a podporenie trvalého záujmu o knihy. 

Toľko z histórie. 

Vzťah ku knihám majú aj naši štvrtáci, ktorí si na hodinách anglického jazyka s pani učiteľ-

kou Hlockou vyrobili svoju prvú spoločnú knihu – leporelo, v ktorej zúročili svoje doterajšie 

vedomosti z cudzieho jazyka. Leporelo si ako inak aj sami ilustrovali. Patrí im veľká pochva-

la.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Lenka Adamičková 
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GUMIČKA 

Gumička do vlasov, 

Zhotovená z maku a jačmenných klasov. 

 

Keď si tú gumičku kúpiš, 

tak s ňou sa nikdy nenudíš. 

 

Hneď, ako si do vlasov dáš, 

Tak vrkoč na celý deň máš. 

 

No ale keď ju strieľaš, 

potom z jačmeňa kýchaš. 

 

Jediný problém, ktorý s ňou je, 

Že keď ti padne na dvore, tak ti ju sliepka 

zje. 

 

Ak sa divíš, prečo je to tak, 

Asi preto, že je na nej jačmeň a mak. 

 

Keď ju roztrháš, 

tak už nič nemáš. 

 

 

Poetickú dušu v našej škole má aj žiačka ôsmeho ročníka, Júlia Ilková, ktorá svojou básnič-

kou získala aj pekné ocenenie a odmenu v podobe knižky. Ponúkame Vám jej súťažnú báseň. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Sofia Plaskonisová 
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PRAVEK 

To, že žiaci našej školy majú vzťah k predmetu dejepis, sme sa presvedčili aj 

počas jedného marcového popoludnia. Šiestaci i siedmaci sa pod vedením pani 

učiteľky Hlockej a pani učiteľky Opálenej zmenili na tlupu neandertálcov.  

Spoločne si pripravili jaskyňu, ohnisko, vlastnoručne vyrobené praveké nástroje, 

či už pracovné alebo hudobné a samozrejme oblečenie. S úlohou sa veru popa-

sovali na výbornú, o čom svedčia pekné fotky a nezabudnuteľné zážitky. Foto-

grafie posielame aj do súťaže, takže nám všetkým držte palce, aby sme vyhrali. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Sofia Plaskonisová 
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INTERVIEW UČITEĽ 

 

 

 

 

Milí žiaci, naša redakcia Vám prináša ďalšie interview s pedagógom našej školy. 

Na naše zvedavé otázky odpovedala pani učiteľka MGR. JANA OPÁLENÁ. 

 

1.Prečo ste sa stali učiteľkou? 

Vždy som sa rada učila a svoje 

poznatky som túžila odovzdať aj 

iným. 

 

 

 

2.Kde ste študovali? 

Základná škola – ZŠ J.A. Komenského Bánovce nad Bebravou 

Stredná škola – Gymnázium Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou 

Vysoká škola – Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici – slovenský jazyk 

a dejepis 

 

3.Koľko rokov učíte?  

4 roky. 

 

4.Čo by ste robili, keby nie ste učiteľka? 

Bola by som lekárkou. 

 

 

5.Páči sa Vám na našej škole? 

Veľmi sa mi páči,  v rámci možností som 

spokojná. 

 

 

6.Čo si myslíte o žiakoch našej školy? 

Žiaci sú rôzni, ocenila by som, keby sa viac učili a plnili si svoje povinnosti.  



11 
 

 

7.Aká je Vaša obľúbená farba?  

Zelená. 

 

8.Aké je Vaše obľúbené jedlo? 

Šúľance s makom. 

 

9.Aká je Vaša obľúbená hudobná skupina? 

Elán.  

 

 

 

 

 

 

 

10.Máte obľúbeného herca/herečku? 

 Alan Rickman (profesor Snape), Bruce Willis. 

 

 

 

 

 

 

 

Ďakujeme Vám za rozhovor!  

 

Autor: Lenka Adamičková a Sofia Plaskonisová 
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ZAUJÍMAVOSTI 

 

 

 

 

 

VÝZNAMNÉ DNI – MAREC 

8.marec - MEDZINÁRODNÝ DEŇ ŽIEN  

Nápad oslavovať Medzinárodný deň 

žien vznikol na Medzinárodnej ženskej 

konferencii v roku 1910, ktorá sa ko-

nala v Kodani. Ako dátum tohto sviat-

ku bol stanovený 8. marec na počesť 

veľkého štrajku 40 000 newyorských 

krajčírok z textilných továrni, ktorý 

sa konal v roku 1908. Tieto bojovali za zrušenie desaťhodinového pracovného ča-

su, proti nízkym mzdám a zlým pracovným podmienkam.  

 

21.marec – SVETOVÝ DEŇ POÉZIE 

21.marec bol v roku 1999 vyhlásený me-

dzinárodnou organizáciou UNESCO ako 

Svetový deň poézie (Poetry Day) . Úče-

lom tohto dňa je propagovanie, čítanie, 

písanie a publikovanie poézie po celom 

svete, ako aj poskytnutie uznania národ-

ným aj medzinárodným aktivitám v oblas-

ti poézie. V niektorých svetových krajinách sa oslavuje Deň poézie 15. októbra na 

počesť narodenia Vergília, rímskeho epického básnika za vlády Augusta.  

http://sk.wikipedia.org/wiki/1910
http://sk.wikipedia.org/wiki/Koda%C5%88
http://sk.wikipedia.org/wiki/8._marec
http://sk.wikipedia.org/wiki/1908
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21.marec - MEDZINÁRODNÝ DEŇ INVALIDOV 

Medzinárodný deň invalidov si pripomíname od roku 1960. 

Medzi nami sú deti i dospelí, ktorým sa žije oveľa ťažšie 

preto, lebo sú chorí. Život im uľahčujú okuliare, barle, 

vozík či načúvací prístroj. Skúsme viac vnímať týchto ľu-

dí, ich problémy a vždy sa snažme podať im pomocnú ruku. 

Nikdy totiž nevieme, či ju nebudeme potrebovať práve MY.  

21.marec – SVETOVÝ DEŇ ZDRAVÉHO SPÁNKU 

Svetový deň zdravého spánku bol vyhlá-

sený v roku 2001 Medzinárodnou nadá-

ciou pre duševné zdravie a neurológiu 

(IFMHN). Ľudia trpiaci nespavosťou sú 

náchylnejší na ischemickú chorobu srd-

ca, trpia bolesťami hlavy, depresiami, podliehajú závislosti od alkoholu a ďalších 

drog. Tento deň je určený na oslavu spánku a jeho cieľom je znížiť problémy so 

spánkom prostredníctvom lepšej prevencie a riešení porúch spánku.  

21. marec – SVETOVÝ DEŇ LESOV + PRVÝ JARNÝ 

DEŇ  

Svetový deň lesov je iniciovaný od roku 1971. Tento 

deň sa slávi pri príležitosti jesennej rovnodennosti 

na južnej pologuli a jarnej rovnodennosti na sever-

nej pologuli. Na celej Zemi je deň rovnako dlhý ako 

noc.  Cieľom je vytvorenie povedomia o význame, prí-

nose a hodnotách lesov. Lesy tvoria elementárnu úlo-

hu pre životné prostredie na Zemi. Sú nenahraditeľ-

né a preto si ich musíme chrániť. 
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22.MAREC - SVETOVÝ DEŇ VODY    

Myšlienka ustanoviť 22. marec za Svetový deň vody 

vznikla na pôde OSN v roku 1992. V tento deň by si mal 

svet pripomenúť dôležitosť vody pre život a zdravie 

človeka. Voda má zásadný vplyv na ľudské zdravie. Bez 

potravy človek vydrží niekoľko týždňov, ale bez vody iba 

pár dní. Pravidelné umývanie rúk je napríklad jeden 

z najlepších spôsobov ako odstrániť baktérie 

a predchádzať tak prenosným ochoreniam. Človek každý deň potrebuje prístup 

k vode na pitie, varenie a osobnú hygienu. Napriek obrovskému pokroku zazname-

nanému za posledných 10 rokov, na svete stále nemá prístup k zabezpečeným 

vodným zdrojom pitnej vody 748 miliónov ľudí a 2,5 miliardy ľudí nemá verejnú 

kanalizáciu. 

28.MAREC -  DEŇ UČITEĽOV 

Tento deň je spojený s menom učiteľa národov Jana 

Amosa Komenského(narodil sa 28.marca 1592), ktorý 

bol českým pedagógom, jazykovedcom, prírodoved-

com, humanistom, filozofom i politikom. 28. marca si 

nepripomíname len jeho narodenie, ale dávame hold 

jeho práci a práci všetkých pedagógov.  

 

„Komukoľvek môžeš pomôcť, pomôž mu rád, i celému svetu! Už dávno sa hovorí, 

že slúžiť a pomáhať sú vlastnosti vznešených pováh.“ 

„Nemilovať knihy znamená nemilovať múdrosť. Nemilovať múdrosť však znamená 

stať sa hlupákom.“ 

Autor: Monika Šulová 

https://sk.wikiquote.org/wiki/Pomoc
https://sk.wikiquote.org/wiki/Svet
https://sk.wikiquote.org/wiki/Hovorenie
https://sk.wikiquote.org/wiki/Slu%C5%BEba
https://sk.wikiquote.org/wiki/Vlastnos%C5%A5
https://sk.wikiquote.org/wiki/Vzne%C5%A1enos%C5%A5
https://sk.wikiquote.org/wiki/Povaha
https://sk.wikiquote.org/wiki/Kniha
https://sk.wikiquote.org/wiki/M%C3%BAdros%C5%A5
https://sk.wikiquote.org/wiki/M%C3%BAdros%C5%A5
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JARNÉ KVETY 

 

SNEŽIENKA 

Prvý jarný kvet, ktorý nájdeme v lesoch, na lúkach, ale aj 

v záhradkách je nepochybne snežienka. Kvitne od februára 

do apríla. Ako zaiste viete, všetky snežienky rastúce na 

našom území vo voľnej prírode sú zákonom chránené a ich 

zber je prísne zakázaný. Nezostáva nám teda nič iné, ako 

sa kochať jej krásou prechádzkou lesom. 

 

 

 

FIALKA 

Tento drobný voňavý kvietok, ktorý kvitne od konca 

marca do mája, pozná snáď každý. Existuje veľa 

druhov fialiek - voňavá, záhradná, poľná, trojfa-

rebná a podobne. Nájdeme ich v svetlých lesoch, pri 

vode, na lúkach aj na medziach. Tie, ktoré rastú 

v tieni, sú obvykle tmavšie. Najčastejšie sú ich kvety 

fialové, no občas sa objaví biela, modrá aj ružová fialka. Patrí k liečivým rastlinám. 

 

 

BLEDUĽA JARNÁ 

 Bledule sa objavia hneď, ako sa roztopí sneh. 

Najčastejšie ich nájdeme od marca do mája. Ble-

duľa je odolná voči chladu a rada rastie na vlh-

kých miestach, napríklad okolo vodných plôch,  

v lužných lesoch, pod stromami. Jej kvety sú 

podobné kvetom snežienky, no majú zvončeko-

vitý tvar a zvyčajne na každom okvetnom lístku na konci zelenožltú škvrnku.   

Autor: Lenka Adamičková 
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VEĽKONOČNÉ SVIATKY 

1. 1.Pôvod 

2. Veľkonočné sviatky patria medzi 

najvýznamnejšie sviatky kresťanskej 

cirkvi. Svoj pôvod majú už v pred-

kresťanskom období. Pravdepodobne 

nadväzujú na židovský sviatok Pe-

sach, ktorý sa spája s odchodom Ži-

dov z egyptského zajatia. 

2.Polievanie vodou 
Živly zohrávali pre Slovanov dôležitú úlohu. Voda symbolizuje večný kolobeh 

života, čistí a to zlé odnáša so sebou preč. Kedysi bolo s týmto živlom pri svätení 

jari spojené obradné kúpanie sa v rieke, ktorá ako prvá po zime ožila, keď prebi-

la oková ľadu 

3.KORBÁČE, HALÚZKY 

Korbáč sa vyrába z nových výhonkov stromu, najčastejšie z vŕbových prútov a 

vŕba je ženským stromom. Dievčatá dokonca chodievali   ráno pod vŕbu a tam  

česali svoje vlasy.    

 

4. 
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Veľkonočné vajíČko 
Vajíčko je pôvodne pohanským symbolom nového života a používalo sa pri 

oslavách jari. Pre kresťanov zase symbolizuje vzkriesenie Krista a nesmrteľnosť. 

Zvyk zdobenia vajec pochádza pravdepodobne z 13. storočia.  

 

 

 
5. Veľká noc vo svete   

Niekde prevažujú náboženské tradície a ulice sa 

zaplnia procesiami. Inde sa ľudia zabávajú hľa-

daním čokoládových vajíčok a tie zdobia aj ulice 

miest. A u nás bežné oblievanie dievčat a šibanie 

korbáčom funguje iba ak v susednom Česku a 

čiastočne aj v Maďarsku. Poďme sa na to po-

zrieť bližšie: 

 

Francúzsko   

V hlavnej úlohe : vajce 

Aj deti v krajine galského kohúta milujú najmä čokolá-

dové vajíčka a zajace. Francúzska legenda vraví, že 

zvončeky sa vyberú na Veľký piatok do Ríma. A pri ceste 

späť prinesú vajíčka a tie porozhadzujú po záhradách a 

deti ich hľadajú. Oslavy sa sústreďujú na piatok a nedeľu, 

lebo Francúzi nepoznajú pondelkovú veľkonočnú oblie-

vačku. 
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Nórsko  

 

 

Má  jednu veľkonočnú pozoruhodnosť. Všetky televízne programy vysielajú 

najmä kriminálne príbehy. Tie sa objavujú aj v novinách a dokonca aj na papie-

rových obaloch od mlieka.    

 

 

Nemecko  

 

Pálenie stromčekov 

Nemecké deti sa počas sviatkov rady hrajú hru na čokoládový bozk. Ide o to, 

aby súťažiaci zjedol čo najviac sladkostí skôr, ako mu jeho kamaráti rozmažú 

čokoládu po tvári. Vyhráva ten, kto má najčistejšiu tvár. No v Nemecku majú aj 

iné zvyky. Mnohé rodiny chystajú tradičný veľkonočný oheň, počas ktorého pá-

lia vianočné stromčeky. To symbolizuje zbavenie sa posledných symbolov zi-

my. 

A čo naše tradície? Páčia sa Vám?  

Chlapci si už určite chystajú korbáče a vedrá s vodou a dievčatá stuhy, maľova-

né vajíčka či pohostenie. 

 

 

 

 

 

 

Autor: Monika Šulová 
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NAJKRAJŠIE CITÁTY Z ROZPRÁVOK 

Kto by nemal rád rozprávky? Nielen deti ale aj dospelí vedia,  

aké majú čaro. Vedia nás vtiahnuť do sveta ilúzie, predstáv, niečoho čarovného, zvláštneho, 

s čím sa v bežnom živote zaiste nestretneme. Rozprávky nám dávajú možnosť snívať... 

Istotne Vám utkveli v pamäti aj citáty z Vašich obľúbených rozprávok. Niektoré Vám radi 

pripomenieme. 

„Pozorujte svet okolo seba s rozžiarenými očami, pre-

tože tie najväčšie tajomstvá sa vždy skrývajú na tých 

najnepravdepodobnejších miestach. Tí, ktorí neveria 

na zázraky, ich nikdy neuvidia.” 

 

(Roald Dahl v diele Charlie a továreň na čokoládu) 

 

 

„Šťastie možno nájsť aj v najväčších dobách 

temna, ak vieš prikázať svetlu svieť.” 

 (Albus Dumbledore - Harry Potter a väzeň 

Azkabanu) 

 

 

 

„Zo včerajška sa pouč, ži pre dnešok, pozeraj sa 

do budúcnosti a poobede oddychuj.”  

(Snoopy Peanuts) 

 

 

 

 

„Celý život som mal jediný sen: dosiahnuť 

všetky svoje vysnívané ciele.”  

 (Homer Simpson - Simpsonovci) 
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Včerajšok je minulosť, zajtrajšok záhada, 

ale dnešok je dar.“ 

(Majster Oogway- Kung Fu Panda) 

 

 

 

 

„Kvetina, ktorá vykvitne aj cez nepriazeň osudu, je 

najvzácnejšia kvetina zo všetkých.” 

(Vladár (Mulan) 

 

 

 

 

 

„Aký je deň?” spýtal sa Pú.  

„Je dnes,“ odpovedalo prasiatko. 

 „Môj najobľúbenejší deň,” povedal Pú.  

 (Macko Pú a Prasiatko) 

 

 

 

 

 

 

„Ľudia u vás pestujú päťtisíc ruží v 

jedinej záhrade a nenachádzajú v 

nej to, čo hľadajú. A predsa, to čo 

hľadajú, by sa mohlo nájsť v 

jedinej ruži alebo troške vody.”  

(Antoine de Saint-Exupéry 

-Malý princ) 

 

 

 

 

Autor: Lenka Adamičková 
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MÓDA 

 

 

 

Móda na jar 2016 

Zima sa s nami pomaly ale isto lúči, prichádzajúce teplé slnečné lú-

če nám o chvíľu umožnia odložiť kabáty a bundy a umožnia nám 

siahnuť po materiáloch a farbách, ktoré by nemali v jarnom šatníku 

chýbať. Vieme, čo bude trendy a aj to, aké kúsky budú túto jar kra-

ľovať. 

Tieto farby vám na jar nemôžu 

rozhodne chýbať. 

 

 

 

Taktiež nemôžeme zabudnúť na menšiu 

rebéliu, ktorá sa nazýva roztrhané veci - 

či už tričká alebo rifle, ak sú roztrhané, 

ste IN ... 
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Ďalšie veľmi vhodné oblečenie 

na jar sú rôzne tričká. V dneš-

nej dobe máte veľmi veľa dru-

hov strihov, o farbách nehovo-

riac a vzory sú už osvedčená 

klasika. 

Nebojte sa hlavne farieb tie sú pre jar veľmi 

dôležité. Ak sa bojíte, že by Vám nepristala 

napríklad zelená či žltá, nebojte sa 

a zariskujte. Vyhýbajte sa najmä čiernej 

a chladným farbám, tie 

sú veľmi smutné pre jar.  

 

Krok vedľa nespravíte 

ani vtedy, keď si namiesto svetra vezmete 

džínsovú bundičku.  

 

Šaty – má snáď v šatníku každá žena, či už dlhé alebo krátke. Každej 

z nás pristane niečo iné, pretože sme výnimočné.  Túto sezón bu-

dú in najmä tie pastelové. No povedzte sami, nie sú nádherné?   

 

Autor: Lenka Adamičková 
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DNES VARÍME MY! 

 

 

 

Prinášame Vám recept na chutné cestoviny s brokolicou, ktorá je veľmi zdravá 

a o jej účinkoch na naše zdravie sa dočítate na konci receptu. 

FUSILLI S MLETÝM MÄSOM A BROKOLICOU 

Suroviny: 

 500 g mletého mäsa mix 

 olivový olej  

 1 cibuľa 

 4 strúčiky cesnaku 

50 g šunky 

čerstvý tymian 

čierne korenie  

soľ  

150 ml suchého bieleho vína 

500 g cestovín fusilli  

1 menšia brokolica 

250 ml smotany na šľahanie  

(33%) 

1 štipľavá paprička 

čerstvá petržlenová vňať 

syr parmezán  

 

Postup: 

Nadrobno nasekanú cibuľu a cesnak orestujeme na panvici na troche olivového 

oleja dozlatista. Potom pridáme  šunku nakrájanú na tenké pásiky a premiešame. 

Po chvíli pridáme mleté mäso a nahrubo nasekaný čerstvý tymian. Ochutíme 

čiernym korením, soľou a restujeme dozlatista. Podlejeme suchým bielym ví-

nom a dusíme, kým sa alkohol z vína odparí. 
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Fusilli medzitým varíme vo vriacej osolenej vode približne 10 minút. Po sied-

mych minútach k nim pridáme ružičky brokolice nakrájané na menšie kúsky. 

Spolu varíme zvyšné 3 minúty. Scedíme a pridáme na panvicu k orestovanému 

mäsu. Podlejeme smotanou, premiešame a necháme prejsť varom. Na záver pri-

dáme štipľavú papričku zbavenú jadierok, nahrubo nasekanú petržlenovú vňať a 

premiešame. 

 

Servírovanie: 

Do hlbokého taniera naservírujeme porciu cestovín s brokolicou a mletým mä-

som. Ozdobíme nastrúhaným parmezánom.  

 

PRAJEME VÁM DOBRÚ CHUŤ!  

 

 

Autor:Sofia Plaskonisová 
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AKO BYŤ FIT 

 

 

  

 

 

Nastal čas na detox 

Zima oslabila náš imunitný systém a preto by sme 

mali nášmu telu dodať potrebnú silu a „očistiť“ ho. 

Prvým krokom k očiste je zmena jedálnička, hlavne 

jeho odľahčenie. Zo svojej stravy vyraďte  na krátky 

čas mäso, cukor a soľte čo najmenej. Minimálne dva-

krát týždenne jedzte ryby doplnené veľkým množ-

stvom zeleniny. Všetko podporíte pitným režimom - 

minimálne 1,5 l tekutín denne. 

Na pitný režim sme sa zamerali tento krát aj my 

a ponúkame Vám zopár receptov na výborné a najmä zdravé koktaily. 

 

Papája, grep a pomaranč 

Rozmixujeme 200 g papáje s jedným pomarančom a polovicou grepu. Doplníme si tak vita-

míny a naštartujeme očistný proces. Odporúčame vypiť dva poháre denne. 

 

Korenie, javorový sirup a limetka 

Do pohára s horúcou vodou pridáme 2 čajové lyžičky limetkovej šťavy, štipku kajenského 

korenia, lyžičku javorového sirupu a všetko dôkladne premiešame. Telo sa tak začne zbavo-

vať toxínov. 

 

Citrón a korenie 

V pohári s vlažnou vodou zmiešame pol čajovej lyžičky čierneho korenia a 2 čajové lyžičky 

citrónovej šťavy. Pijeme minimálne dva poháre denne - ráno a večer. 

 

Jablká a mrkva 

Dve šťavnatá zelená jabĺčka rozmixujeme so 4 mrkvami a pridáme pol pohára vody. Lahodný 

džús môžete vypiť aj ako olovrant. 

Autor: Lenka Adamičková 
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VTIPY 

 

 

 

 

Medveď a ježko idú na motorke. 

Medveď dupne na plyn, idú 100 km za 

hodinu. Spýta sa ježka: 

 „Bojíš sa?“  

Ježko prikývne. Potom sa vymenia. Ježko 

dupne na plyn a pýta sa maca:  

„Bojíš sa?“  

                                                                            „ Nie.“ 

                                                                       „ Tak to by si sa mal. Nedočiahnem na brzdy.“ 

 

 

Ide zajac na maliny a spieva si:  

„ Idem do lesa, medvede traste sa!“  

Stretne sa s vlkom a vlk sa pýta:  

„A nebojíš sa?“  

„ Nie.“  

Stretne ho medveď a pýta sa:  

„ Čo si vravel?“  

„ Idem na maliny, trepem somariny. “ 

 

„ Haló, volám ohľadom toho strážneho psa, čo ste nám včera predali.“  

„ O čo ide?“  

„ Poradíte nám, čo máme urobiť, aby nás pustil domov? “ 

 

 

„ Ako sa ti darí v škole?“ - pýta sa babka vnuka. 

„ Výborne babi, môj kontrakt s piatou triedou bol predĺžený o jeden ďalší rok.“ 

 

Príde malá Anička domov zo školy a otec sa jej pýta.  

„Čo bolo v škole?"  

„Ale nič, len som dostala štvorku zo zemepisu - nemohla som nájsť Aljašku..."  

„A nenechala si si ju v izbe?" 

http://vtipy.4ever.sk/najlepsie/vtipy-o-zvieratkach/vtip-2732/
http://vtipy.4ever.sk/najlepsie/vtipy-o-zvieratkach/vtip-2732/
http://vtipy.4ever.sk/najlepsie/vtipy-o-zvieratkach/vtip-2732/
http://vtipy.4ever.sk/najlepsie/vtipy-o-zvieratkach/vtip-2732/
http://vtipy.4ever.sk/najlepsie/vtipy-o-zvieratkach/vtip-2732/
http://vtipy.4ever.sk/najlepsie/vtipy-o-zvieratkach/vtip-2732/
http://vtipy.4ever.sk/najlepsie/vtipy-o-zvieratkach/vtip-2732/
http://vtipy.4ever.sk/najlepsie/vtipy-o-zvieratkach/vtip-2732/
http://vtipy.4ever.sk/najlepsie/vtipy-o-zvieratkach/vtip-2732/
http://vtipy.4ever.sk/najlepsie/vtipy-o-zvieratkach/vtip-2732/
http://vtipy.4ever.sk/najlepsie/vtipy-o-zvieratkach/vtip-3292/
http://vtipy.4ever.sk/najlepsie/vtipy-o-zvieratkach/vtip-3292/
http://vtipy.4ever.sk/najlepsie/vtipy-o-zvieratkach/vtip-3292/
http://vtipy.4ever.sk/najlepsie/vtipy-o-zvieratkach/vtip-3292/
http://vtipy.4ever.sk/najlepsie/vtipy-o-zvieratkach/vtip-3292/
http://vtipy.4ever.sk/najlepsie/vtipy-o-zvieratkach/vtip-3292/
http://vtipy.4ever.sk/najlepsie/vtipy-o-zvieratkach/vtip-3292/
http://vtipy.4ever.sk/najlepsie/vtipy-o-zvieratkach/vtip-3292/
http://vtipy.4ever.sk/najlepsie/vtipy-o-zvieratkach/vtip-2708/
http://vtipy.4ever.sk/najlepsie/vtipy-o-zvieratkach/vtip-2708/
http://vtipy.4ever.sk/najlepsie/vtipy-o-zvieratkach/vtip-2708/
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V škole: 

"Števko, kto ti pomáhal s domácou 

úlohou?" 

"Nikto." 

"Neklam! Kto ti pomáhal s domácou 

úlohou?" 

"Oco." 

"Tak mu odkáž, že Wolker bol Jiří a  nie 

Johnnie." 

 

Profesor sa pýta žiaka: 

”Sprechen sie Deutsch?” 

Žiak odpovie: 

”Tak trochen.” 

 

Učiteľka sa pýta žiaka: 

”Miško, čo sú to múmie?” 

”Sušení Egypťania!” 

 

Pýta sa Jožko pani učiteľky: 

”Pani učiteľka, je správne, aby som bol potrestaný za niečo, čo som vôbec neurobil?” 

”Nie, Jožko, vôbec nie.” 

”To mám šťastie, lebo ja som si neurobil domácu úlohu.” 

 

Príde učiteľka do triedy a hovorí: 

”Žiaci, dnes budeme počítať s kalkulačkami.” 

Deti sú celé šťastné a učiteľka pokračuje: 

”Takže, koľko je 5 kalkulačiek mínus 

3 kalkulačky?” 

 

"Prečo môj syn dostal zo zemepisu päťku?" 

"Lebo hľadal Rimavskú Sobotu v kalendári!" 
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„No jasné, princezná aby nemala niečo extra!!!“ 

V škole preberajú časovanie 

slovies: 

"Ja idem, ty ideš, ako to bude 

ďalej Peter? - pýta sa učiteľka. 

"Nezostane tu ani noha." 

Učiteľka sa pýta žiaka. 

„ Móricko vyskloňuj mi slovo 

chlieb.“ 

„ No ta... kto čo chlieb, s kým s 

čím so salámou, komu čomu 

mne.“ 

 

 

Zlodej príde do domu a papagáj začne 

škriekať:“ Feri ťa vidí, Feri ťa vidí.“ 

 Zlodej len mávne rukou a ide ďalej. Potom 

sa zase ozve:“ Feri ťa vidí.“ 

 Tak nahnevaný zlodej zakryje klietku 

dekou. No potom sa ozve: „Feri ťa vidí, Feri 

je pitbul.“ 

 

Prečo má moriak modré pod očami?  

Lebo stále hovorí "UDRI,UDRI!"  

 

Dve blchy vychádzajú z kina.  

„ Ideme pešo, alebo si vezmeme psa? “ 

 

Príde potkan do obchodu s elektronikou: 

„Máte televízor?“  

„Áno, aký by ste chceli?“ 

„ Hlavne nech má veľa kanálov!“ 

 

Autor: David Lobotka 

http://vtipy.4ever.sk/najlepsie/vtipy-o-zvieratkach/vtip-818/
http://vtipy.4ever.sk/najlepsie/vtipy-o-zvieratkach/vtip-818/
http://vtipy.4ever.sk/najlepsie/vtipy-o-zvieratkach/vtip-2332/
http://vtipy.4ever.sk/najlepsie/vtipy-o-zvieratkach/vtip-2332/
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MILÍ ŽIACI , 

Opäť vyhlasujeme súťaž o najkrajšiu a najporiadnejšiu triedu v našej škole. 

Nasledujúce dni a mesiace budeme kontrolovať čistotu a poriadok vo vašich 

triedach ako aj v šatniach.  

Za vašu snahu vám budeme vždy prideľovať body!!!  

Na konci súťaže vyhlásime víťazné triedy z 1. a 2.stupňa. 

 

Čaká vás pekná ODMENA  

SÚŤAŽ TRIED JE TU OPÄŤ! 

 

 


