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Úvodník... 
 

Menej je niekedy viac. Otrepaná a všeobecne známa fráza, ktorá sa 

dá použiť v rôznych situáciách a „odvetviach“ nášho života. V prípade 

existencie nášho časopisu by sme však na ňu mohli zabudnúť. Určite máte 

viac toho čo povedať, ako nepovedať. Mlčanlivosť v tomto prípade nie je 

síce ohodnotená známkou nedostatočný, ale ani nijako nerozbúcha srdce, 

nezanechá emócie a neprebudí žiadnu mozgovú bunku. Čo sme tým chceli 

povedať? Píšte, kričte, blogujte, myslite, uvažujte...a nech to všetko 

skončí v najbližšom čísle. Ešte stále to nie je ono. Chceli by sme, aby náš 

časopis odrážal život školy. Znesie aj kritiku. Všetko však v medziach 

slušnosti a primeranej inteligencie. Skúste napríklad nájsť v odkazoch 

jeden „výkrik“, ktorý tam už bol aj v predchádzajúcom čísle a ktovie, 

možno bude aj v ďalšom... .  

Február je toho roku veľmi sympatický mesiac. Valentín a jarné 

prázdniny (keď bude pod nulou tak budú skutočne jarné ☺...), najmenší 

počet dní, ale napriek tomu bude jedinečný a nezabudnuteľný. Je jedno, 

či to budú pozitívne alebo negatívne zážitky, napríklad z komisionálnych 

skúšok. Bude to ďalší z kúskov života, ktorý sa už spätne nevráti. Tak si 

ho vychutnajme a vypime do dna. 



Šírava alebo „Kto neplave nie je SPARK“ 
 

Boj proti sociálnemu vylúčeniu je hlavným cieľom v rámci kohéznej politiky EÚ. V súčasnosti 

existuje široká zhoda v tom, že etnické menšiny a prisťahovalci sú vo väčšine členských štátov Európskej 

únie znevýhodnení a ohrození vylúčením. Rómovia sú v súčasnosti najväčšou etnickou menšinou 

v Európe a väčšina Rómov sú občanmi EÚ. Slovensko čerpá prostriedky z EÚ od čias prijatia ako 

asociovanej krajiny k Európskym spoločenstvám a kandidátskej krajiny. Od roku 2004 ako členskej 

krajine sa tieto možnosti značne rozšírili, aj o tzv. Nórske fondy. Finančný mechanizmus Európskeho 

hospodárskeho priestoru a Nórsky finančný mechanizmus predstavujú príspevky prispievateľských krajín, 

t.j. Nórska, Islandu a Lichtenštajnska viacerým členským štátom Európskej únie. Zameraním sa na 

najviac ohrozené regióny v prijímateľských štátoch môžu finančné príspevky Európskeho hospodárskeho 

priestoru a Nórska pomôcť riešiť oblasti, ktoré sú najviac poznačené sociálnym vylúčením.  

Súkromná pedagogická a sociálna akadémia sa svojim projektom zapojila do programu sociálnej 

inklúzie, ktorej základným dokumentom je Memorandum Rady Európy s názvom “Vzdelávanie Rómov 

a pre Rómov v Európe”. Hlavným cieľom programu je vytvorenie podmienok, predovšetkým ľudských 

a odborných zdrojov pre kvalitné interkultúrne vzdelávacie programy pomocou rómskeho jazyka v širšom 

rozsahu, ako aj podpora základných a stredných škôl, ktoré majú záujem o rozvoj inkluzívneho 

vzdelávania prostredníctvom interkultúrnej výchovy. Všetky aktivity sú zamerané na posilnenie sociálnej 

inklúzie prostredníctvom interkultúrneho vzdelávania, rómskeho jazyka a kultúry a najmä spolupráce 

medzi školou a rodinou.  

Naša škola vďaka podpore nórskych grantov zahájila v novembri projekt "Spoločne za zmenu" 

týkajúci sa zlepšenia podmienok na vzdelávanie, prepojenia teoretických vedomostí s reálnym životom, 

vybavenia školy modernými technológiami, pomôckami, učebnými materiálmi, ale aj podpory 

mimoškolskej činnosti a športových aktivít.  

Do dnešného dňa sa nám podarilo zrealizovať prvú časť nášho projektu - týždenný plavecký 

výcvikový kurz pre žiakov dennej formy štúdia, v rekreačnom zariadení v hoteli Merkúr a Vojenskej 

Zotavovni na Zemplínskej Šírave, v stredisku Kamenec - Kaluža. Vzhľadom na nepriaznivé sociálne 

prostredie a pomery, z ktorých pochádza veľká časť našich žiakov, sme doposiaľ tento kurz nemohli 

zrealizovať, napriek tomu, že patrí do kurikula školy. Vďaka grantu a pod vedením pedagógov a vedenia 

SPARKu, sa však nemožné premenilo na realitu. Žiaci mali naozaj bohatý program. Okrem pravidelnej 

návštevy bazéna, sa venovali športu, turistike, spoločenským hrám, diskusiám, premietaniu filmov 

venovaných témam, ktoré súvisia so životom ich rovesníkov a vôbec životom rómskeho etnika. 

 

 

 

 



Mnohí zo žiakov mali prvýkrát v živote príležitosť kúpať sa vo verejnom bazéne, nehovoriac o 

tom, že sa im dostalo tiež šance pobudnúť v relax centre a jeho vírivkách, saunách a termálnych vodách, 

čo si nesmierne pochvaľovali. Okrem toho žiaci mohli prejaviť svoj talent na karaoke show alebo 

v tvorivých dielňach. Svoje dojmy z výletu mohli prezentovať formou fotoesejí, kde využili svoje 

rečnícke ako aj umelecké nadanie. Tanec nebol len súčasťou aktivít, ale aj niektorých večerov. Diskotéka 

bola a vždy bude obľúbenou aktivitou mládeže, ale aj všetkých, pre ktorých je vek len číslom ☺. Noci 

prebiehali pokojne, samozrejme pod dozorom dospelých ☺. Aj keď spočiatku bola nedôvera z našej 

strany ako zvládnu ranné vstávanie, takmer všetci boli ráno hore ešte skôr ako sa “na obzore brieždili 

ranné zore”. Napriek ich rannej „vstávacej“ iniciatíve, boli ranné rozcvičky miernou útrapou, ale to nám 

nebránilo v tom, aby sme v zoceľovaní ich tiel, okrem ducha, pokračovali do konca pobytu.  

Pobyt sa vydaril na jednotku. Dúfame, že bude takto pokračovať až do konca  a žiaci budú mať 

z neho dobrý dojem a pomocou neho získajú nové zručnosti a utvrdia sa v presvedčení, že nám na nich 

nesmierne záleží.    

 

 

...ďalšie foto na www.spark.eduapge.org... 

 

 

 



Rómska svadba a manželstvo 

 
Ako to bolo. Keď sa mladí vrátili z národného výboru, 

prisahali si ešte raz po rómskom spôsobe. Starosta im zviazal ruky 

červenou šatkou, nalial ženíchovi do dlane pálenku a ženích dal sa 

napiť neveste, potom nalial starosta neveste a nevesta dala napiť sa z 

dlane ženíchovi: „Žite spolu ako tá čierna zem s čiernym chlebom. 

Neurobte nikdy druhému hanbu. A tak, ako Pánboh rozsvietil slnko, 

aby ste nikdy v živote nezablúdili a nezišli zo správnej ľudskej cesty.“ 

Po návrate z kostola bola pripravená svadobná hostina. Hudba, 

ktorú začali hudobníci aj pri príchode svadobčanov hrať, musela každého chytiť za srdce. Najskôr sa 

zahralo mladému páru a hromadne sa pripilo na lásku a šťastie. Po sviatočnom chode, kde svadobčania 

jedli z jedného taniera a nevesta kŕmila ženícha, nevesta vybrala sa doprostred miestnosti, kde družba 

držal sito alebo klobúk a svadobčania si kupovali sólo s nevestou. Sólo považovali za česť. 

Až potom začala zábava v plnom prúde. Odolať cimbalovej muzike a krásnym rómskym piesňam 

bolo a je aspoň pre rómske srdce celkom nemožné. 

Zdroj: http://www.prohuman.sk/socialna-praca/tradicie-v-romskych-rodinach-orechov-dvor 

 

 

Niektorí Rómovia dievča dajú, 

potom sa jej životu vysmievajú. 

Je to veľká chyba,  

zrejme intelekt tu chýba. 

 

Študovať? Načo?  

Môj ty Bože,  

šak ju dakto v Košicoch 

na stanici premôže. 

 

 

Veľkú svadbu vystroja, 

myslia si, že dievčaťu tým bolesť zahoja. 

O lásku bojovať nemôže, 

nechce byť s rodinou na nože. 

 

Všetko je to ako na potvoru, 

asi pôjde na podporu. 

Nezaujímajú ich jej city 

„Kamen pes !  „Toto sú len vtipy“.   

 

Dievča trápením sa dusí, 

ak milovaného opustiť musí. 

Rodina manžela vyberá, 

dievčina sa na to len prizerá. 

    

                                                    Diana Górová, III.ADiana Górová, III.ADiana Górová, III.ADiana Górová, III.A    

             
 



Z našej tvorivej dielne 

Poézia? Próza? A nie je to jedno? Hlavne, že nás to baví a my bavíme Vás... ☺☺☺☺ 
 

 ČČEERRVVEENNÁÁ  ČČII AAPPOOČČKK AA   

  

  

TTOOMM   AANNDD  JJEERRYY  

 

Tom a Jery mali zase prázdny revír. 

Dokola sa naháňali, jeden druhému sa vyhrážali. 

Nakoniec však zistili, že sa kamarátmi stali.  

 

No ako prišiel druhý deň, zas padla kosa na kameň. 

Už to bolo zasa len, poď ty tu a poď ty sem. 

Škriepili sa hodiny, kto viac patrí do rodiny. 

 

Druhý deň sa zmierili, dobrôtky si kuchtili. 

Chvíľu tak a neskôr onak, nik sa im v tom nevyrovná. 

Tento boj trvá roky, občas robia aj ústretové kroky. 

 

Kto si trúfa, nech ich zastaví.  

Nepomohol ani buldog vrhajúci sa z  trávy.  

Je jedno, či ste veľký a či malý,  

keď sú medzi vami neprekonateľné sváry. 

 

Michaela Šohajková, III.AMichaela Šohajková, III.AMichaela Šohajková, III.AMichaela Šohajková, III.A    

 

Červená čiapočka do lesa šla sama, 

babičku predrahú pozdraviť mala. 

Vlk zlý ju však napadol, 

bodaj by sa pod zem prepadol. 

 

Babička zlatá čaká vnučku a ani netuší,  

že drevorubač musí tasiť pušku! 

Mocný chlap ju zachránil, 

na cestu k babke ju vypravil. 

 

Pripravené dobrôtky jej vnučka nesie, 

v domčeku babička ma samé plesne. 

Otvára dvere čiapočka...vŕŕzg..., 

babička ju na líčko „pobočká“. 

 

Vlk zlý im však pokoj nedá. 

„Babička, kde si nechala deda?“ 

Príbeh sa ďalej rozvíja, 

drevorubač v lese už vínko popíja. 

 

Čo to počuť? Aký hluk? 

Babička a vnučka sú zrazu fuk. 

Zachránil ich mládenec švárny, 

babička ho hneď na vnučku vnadí. 

 

Po čase sa už svadba chystá, 

rozprávka končí, vlk už spinká, 

ak by ste chceli ďalšiu haluz čítať, 

stačí povedať, hneď začnem písať ☺... 
    

Diana Gorová, III.ADiana Gorová, III.ADiana Gorová, III.ADiana Gorová, III.A    

 

 



Môj Príbeh  č.1 
Z rozprávky do ... 

 

Moje detstvo bolo krásne do tej chvíle, pokiaľ mi nezomrela moja milovaná mamička. Ostala som 

s oteckom sama. Raz, keď sa vrátil z jednej zo svojich ciest, priniesol zo sebou aj pre mňa neznámu ženu, 

ktorá mala dve dcéry. Otecko mi ju predstavil ako svoju snúbenicu. Ostala som totálne v šoku. Na druhej 

strane som sa aj celkom tešila, že mám sestry. Zo začiatku to aj bolo pekné, kým otecko neodišiel na 

ďalšiu cestu. Sestry sa ku mne správali otrasne a moja macocha si zo mňa urobila slúžku. Veľmi som 

plakala a čakala na oteckov návrat. Jedného dňa zrána prišla správa, že zomrel. Zrútil sa mi celý svet. No 

tamtie tri strigy sa tešili. Nemala som kam ísť a tak som ostala vo vlastnom dome robiť slúžku. Raz prišla 

z kráľovského paláca pozvánka na bál. Porobila som všetko, čo mi macocha nakázala a nabrala som 

odvahu ísť za ňou sa opýtať či by som mohla ísť s nimi. Ten jej výraz si neželajte vidieť a strašný smiech 

počuť. Zdalo sa jej, že mám asi málo práce, keď chcem ísť na ten bál, tak ...working, working, working. 

Nebolo možné to stihnúť. Bolelo ma srdce ako môže byť niekto taký krutý. Keď odišli, rozplakala som 

sa. No zrazu sa objavila kúzelná víla, ktorá mávnutím čarovnej paličky všetko zariadila, služba „ Čisto, 

dočista“  vyluxovala celý dom. Ani šaty neboli pre ňu problém. Kamarátka rušila butik a ja som do 

piatich minút vyzerala ako skutočná princezná. Nestihla som povedať ani vau a na dvore ma už čakal 

krásny červený jaguár (samozrejme, že auto). Malo to však malý háčik, pôžička trvala len do polnoci, 

inak by som platila priveľké úroky. A uznajte, z čoho? Od momentu ako som vstúpila na bál, nikto zo 

mňa nespustil zrak. Zrazu tam predo mnou stál. Sám princ. Na prvý pohľad som sa doň zamilovala. 

Tancovali sme, kým som si nevšimla, že je krátko pred polnocou. Musela som utiecť, aj keď ma bolelo 

pri srdci, že od neho musím odísť. Potkla som sa o schod, no našťastie som len stratila jednu z črievičiek. 

(Ktovie, či ju budem musieť uhradiť?) Na druhý deň niekto u nás zaklopal na dvere. Ja som sa skryla, 

pretože som sa hanbila v tých neznačkových teplákoch a s metlou v ruke. Ten niekto bol sám princ a rad  

radom skúšal črievičku všetkým ženám v dome. Vraj už prešiel celé mesto a nikomu nesadla. Keď mojím 

sestrám nesadla črievička, tak sa pýtal, či tu ešte býva niekto iný, macocha ma samozrejme zaprela. No 

zrazu mi z rúk vypadla metla. Bol to rachot ako po fazuľovici a tak ma zazrel. Črievička mi sadla ako 

uliata (topánky od Gucciho nemôžu nesedieť, aj o prst sa pre ne oplatí prísť). Macocha so sestrami boli 

v úplnom šoku, aj ústa zabudli zavrieť. Princ ma samozrejme požiadal o ruku a skúste nesúhlasiť stať sa 

kráľovnou. Hneď som sa k nemu nasťahovala, mali sme krásnu dcérku a žijeme šťastne dodnes na 

ostrove Bali...z peňazí daňových poplatníkov. 

BaBaBaBačová Lívia, III.Aová Lívia, III.Aová Lívia, III.Aová Lívia, III.A    

 

 

 



STUŽKOVÁ SLÁVNOSŤ 2014 

...spred katedry... 

Čo je stužková? Stužková je slávnosť, ktorá má v našich 

spomienkach ostať navždy. Naša stužková bola úžasná a jedinečná. 

Plánovanie nebolo vôbec jednoduché. Každý chcel niečo úplne iné, mal 

svoje predstavy, no suma sumárum nakoniec všetko dobre dopadlo. 

Možno aj preto,  že sme z toho nestresovali tak, ako iní žiaci. Tešili sme sa 

nielen my, ale zaiste aj všetci členovia pedagogického zboru.   

Stužková je v prvom rade o nás – študentoch. Už len spomínam na 

to ako sme riešili šaty, topánky, účesy a makeup. (Najbližšie to hádam 

budeme riešiť opäť na promóciách alebo svadbe. Ktovie?) Stres z celkovej vizáže sme nemali len my 

„baby“, ale aj naše mužské osadenstvo. Verte či nie, naši chalani od nás teda ďaleko neutiekli. Zhon, 

stres...a to len preto, aby sa nám všetkým páčili ☺. 

V neposlednom rade k stužkovej neodmysliteľne patria aj scénky. Čas hral občas proti nám, ale 

zvládli sme to. (Kiežby to tak išlo aj na mature...:)). Keď si na to spätne spomenieme, bavíme sa. V tom 

strese, pred všetkými rodičmi a pedagógmi, sme aj tak všetko zabudli a poplietli. Improvizácia bola našim 

jediným spoľahlivým spojencom počas celého večera. Nikto z divákov si samozrejme nič nevšimol, 

smiech a potlesk publika nás poháňal stále do lepších výkonov. A to najlepšie nakoniec. Hymna 

študentov spievaná od roku ... Gaudeámus. Zúčastnení iste vedia, čo chcem napísať. Predstavte si, že 

v sále je úplne ticho a my štvrtáci na celú sálu spievame falošne hymnu, pretože „podmaz“ zlyhal ☺. 

(Vlastne, už tam nemohlo byť ticho). Ale, čo. Nasmiali sme sa, hostia takisto, veď keď nejde o život, 

nejde o nič. Uf, ešte, že tak. 

Myslím si, že taký večer by si nikto nemal nechať ujsť.  Je to ako  taká mala svadba, so všetkými 

vašimi priateľmi. Každý odišiel o pol piatej ráno domov s úsmevom na tvári. Prešli už tri mesiace a my si 

na stužkovú radi spomenieme a budeme to robiť asi po celý náš ďalší život.  
 

P.S.: Milé nižšie ročníky! Nenechajte si ujsť stužkovú slávnosť. Je to večer, na ktorý budete spomínať celý 

život. Budete o nej rozprávať aj svojím vnúčatkám. Učte sa, aby ste sa dostali do štvrtého ročníka a mohli 

to tiež zažiť na vlastnej koži.   

 

Gabriela DžudžováGabriela DžudžováGabriela DžudžováGabriela Džudžová,,,,    IV.AIV.AIV.AIV.A    

 

 

 



...spoza katedry...  

Spočiatku to vyzeralo tak, že žiadna stužková sa ani nebude konať. Viacerí žiaci štvrtého ročníka 

skalopevne vyhlasovali, že na stužkovú nepôjdu, že sú to zbytočne vyhodené peniaze, a že spoločná 

oslava niekde na chate bez učiteľov bude isto omnoho zábavnejšia a aj lacnejšia verzia oslavy vstupu do 

dospelosti. Mne ako triednej učiteľke neostávalo nič iné, ako trpezlivo a neodbytne presviedčať každého 

žiaka o tom, že stužková slávnosť má špeciálny význam v živote každého stredoškoláka. Verte, že som 

musela použiť rôzne techniky: prosby, nátlak, logické, občas aj nelogické argumenty, telefonáty rodičom 

žiakov... V čase, keď si iní maturanti už pripravovali program na stužkovú, sa naši štvrtáci ešte len 

pomaly rozhodovali, či sa vôbec stužkovej zúčastnia. Nuž ale, oni sú už raz takí: „Pohoda, klídek 

a cigaretka, to je heslo maturanta...“.  

Nakoniec sa mládež predsa len rozhodla a na stužkovú bolo nahlásených 15 žiakov. Bola som 

šťastná, prípravy sa teda mohli začať. Klasicky všetko na poslednú chvíľu, veľa smiechu pri nacvičovaní 

programu, absencie v škole, fotenie a nekonečné predstavy a rozhovory o tom, aké to nakoniec celé bude 

– to všetko sa postupne pretavilo do scenára slávnosti. Dievčatá sa definitívne rozhodli, aké šaty si 

oblečú, koláče sa napiekli, sála už vyzdobená očakávala hostí a zrazu nastal deň D (alebo skôr večer V☺). 

Dievčatá ako princezné, chlapci na nepoznanie galantní, rodičia hrdí a dojatí, to sú 

nezabudnuteľné momenty pre každého. Vždy je to to isté a pritom stále iné. Slávnostné chvíle pretkané 

zábavou a tancom, samozrejme nejaký ten stres, tréma, napätie, ale aj slzy dojatia. A ako to býva na 

veľkých udalostiach, ani na tejto nechýbali drobné prešľapy, trapasy či omyly. No ako sa hovorí, nebolo 

by načo spomínať. Isto sa každý štvrták pousmeje nad spomienkou na „originálny“ zborový spev 

študentskej hymny bez hudby, alebo nad tým, ako veľmi populárna bola v roku 2014 pesnička 

Bailando☺... No a presne tak často, ako sa hralo Bailando, vypadával v ozvučení mikrofón. Isto nikomu 

veľmi nevadilo, že v slávnostný okamih krájania torty zrazu chýbal nôž. No a stojan na sviečky 

v plameňoch tiež prispel do zbierky neočakávaných okamihov... ☺ 

Myslím si, že sa aj napriek pár zádrheľom sa stužková vydarila. Mládež bola krásna a veselá, 

tancovalo sa do štvrtej rána a verím, že v srdciach a mysliach našich štvrtákov a ich rodičov ostanú len tie 

najlepšie spomienky. 

Mgr. Lenka Bukovanská Mgr. Lenka Bukovanská Mgr. Lenka Bukovanská Mgr. Lenka Bukovanská     
triedna triedna triedna triedna  

 
P.S.: ...pre šťastie, toho nikdy nie je dosť...:) 

 

 

 

 



„My, ženy, potrebujeme krásu, aby nás muži milovali a hlúposť,  

aby sme milovali my ich.“ 
 

Michail Jurjevič Lermontov  
 

 

Blond, čierne, ryšavé, gaštanové, rovné, dlhé...je úplne jedno aké ich máte. Buďte radi, že ich 

vôbec máte! Alopécia (vypadávanie vlasov) je autoimunitné ochorenie, ktoré by nenadchlo ani jednu 

z vás. Preto neničte, ale vážte si svoje vlasy a doprajte im. Ale aj keď sa hovorí, že sú korunou krásy, 

nedajte sa pomýliť. Tou korunou je vaša krásna duša a múdrosť... 

 Pozn. redakcie 

Žehlíte si vlasy? Najväčšie omyly, akých sa dopúšťate!!! 

 

� Zlá žehlička 

Základom je správna žehlička, ktorá je určená pre váš typ vlasov. 

Titán je určený na vlnité vlasy, ktoré sú žehleniu menej poddajné, 

rovnejším až jemným vlasom viac vyhovuje keramika. Dbajte aj na 

kvalitu žehličky, v tomto prípade sa investícia určite vyplatí. 
 

� Chýbajúca ochrana 

Žehlenie i akékoľvek narábanie s vysokou teplotou na vlasoch si vyžaduje ošetrenie ochranným 

produktom. Ide o sprej, ktorým poprášite vlasy, mierne ich prehrabnete, aby sa usadil všade a po chvíli, 

keď sa vstrebe, môžete žehliť, prípadne rovnať kefou, fénom. Je to pre dobro vlasov a lepší výsledok. 
 

� Žiadna príprava 

Netreba sa spoliehať na to, že žehlička a ochranný sprej spravia všetku prácu. Ak chcete výsledok 

naozaj dobrý, mali by ste mať vlasy predpripravené. To znamená používať šampóny a kondicionéry, 

ktoré obsahujú rovnajúce častice a vlasy dopredu zbavujú vlnitosti. Výsledný efekt bude o poznanie lepší. 
 

� Priveľa opakovaní 

Spomínaný počet rovnaní jedného prameňa žehličkou by mal ostať na čísle 1. Dajte si záležať na 

precíznosti prevedenia - sile stisnutia, rýchlosti poťahovania smerom dole a celkovej tenzii. Urobte to raz, 

ale poriadne, aby ste vlasy nemuseli opakovane zasahovať vysokou teplotou. 
 

� Organizácia prameňov 

Ak chcete dobrý výsledok, postupujte organizovane, prameň po prameni. Nebehajte žehličkou po 

hlave halabala, inak výsledný účes nemusí vyzerať natoľko dobre, ako si to vopred predstavujete. 

Zdroj:http://wanda.atlas.sk/rovnate-si-vlasy-najvacsie-omyly-akych-sa-dopustate/moda-a-krasa/vlasy/843574.html   
 

Spracovala: BiankaBiankaBiankaBianka    Džudžová, II. ADžudžová, II. ADžudžová, II. ADžudžová, II. A 
 



 

Domáce pleťové masky 
 

  Zemiaky na mastnú pleť 

Mastnejšiu pleť skúste ošetriť maskou zo zemiakovej šťavy, do ktorej 

namočíte vatové tampóny. Zemiaková maska má sťahujúce a čistiace účinky.  
 

  Citrón na stiahnutie pórov 

Citróny osviežujú pleť, regulujú látkovú výmenu, majú vypínací efekt. 

Citrónová šťava má sťahujúce a bieliace účinky, je vhodná pre mastnú pleť. 

Masku z citrónovej šťavy, zmiešanú s medom, tvarohom, naneste na tvár, 

zmyte po 15 minútach. 
 

  Čistiaca brusnicová maska  

Vymiešajte na hladkú kašičku hrsť brusníc, nízkotučný jogurt a med. Podľa potreby rozrieďte 

trochou brusnicového džúsu. Nechajte na pleti pôsobiť 10-15 minút. 
 

  Medová tvarohová maska 

Med má omladzujúce účinky, ukľudňuje a vyživuje pleť. Pripravte si 2 kávové lyžičky medu, 150 g 

čerstvého tvarohu a 1 žĺtok. Suroviny vymiešajte v miske z umelej hmoty do peny a zmes naneste štetcom 

na tvár. Túto masku môžete natrieť aj na časti okolo očí. Nechajte pôsobiť 20 minút, zmyte vlažnou 

vodou a na čistú tvár prikladajte po dobu asi piatich minút vlhké obklady. 
 

  Výživná banánová maska na suchú pleť  

Zmiešajte banán s jedným vaječným žĺtkom a trochou panenského olivového oleja. Vypracujte na 

jemnú kašičku a naneste na očistenú pokožku. Nechajte pôsobiť 20-30 minút. 
 

  Výživná žĺtková maska  

Ak vaša pleť na tvári pôsobí unavene, môžeme si urobiť výživnú masku. 

Stačí 1 žĺtok, 1 lyžica oleja, niekoľko kvapiek vitamínu A,D. Pridať môžete 

trochu šťavy z kiwi. V prvom týždni kúry naneste masku 3-krát, v druhom 

2-krát. Potom už stačí raz za týždeň. 
 

  Jablková maska proti vráskam 

Pokrájajte jablká a uvarte v mlieku. Nechajte čiastočne vychladnúť. Ešte 

teplú hmotu naneste na tvár a nechajte pôsobiť, kým celkom nevychladne. Maska vašu pleť krásne vypne 

a vyhladí vrásky.  

Zdroj: http://wanda.atlas.sk/domace-pletove-masky-receptar/moda-a-krasa/plet/531275.html  

Spracovala Diana Špaková, II. ADiana Špaková, II. ADiana Špaková, II. ADiana Špaková, II. A 



 

 

 

 

 

Pán Molčanyi, boli by ste príjemnejší, ak by ste sa častejšie usmial, pristane vám to... 

Victória 
 

Chcel by som poďakovať osobám, ktoré mi pomohli. Vážim si to a ešte raz Vám patrí veľká vďaka.  

Váš Kima 
 

Vaňovci sú najväčší frajeri.       Tarkan je BOSS! 

Vaňovci z II.A       Kto povedal? 
 

Ľudka si môj sen, ktorý si raz splním.   Gabriela milujem ťa veľmi! Už to pochop! 

Benjamín Vaňo 2X 

     Nevieš čo chceš, alebo to vieš veľmi dobre, hihihi... 
 

Chcem pozdraviť pána učiteľa Molčaniyho a pevne verím, že v 2. polroku mi dá priestor pre rozvinutie 

mojich matematických schopností.      Kima 
 

Pani učiteľka Šimková, ste moja najobľúbenejšia učiteľka. Dokázali ste pár slovami to, čo iní nie. 

Ďakujem.       Diana II.A 
 

Pre III.A: Musíme sa učiť, pretože o chvíľku je tu maturita!!! Máme sa radi.  

Z. Gáborová. 
 

Takže II.A. Naša trieda je fajn. Bavíme sa, smejeme sa, máme sa radi a sme si všetci rovní. Chcete na to 

recept? Chcete byť takí ako my? Neprezradím vám ho, nájdite si vlastný ☺ 

Slávko II.A 
 

Prečo na škole prevláda klamstvo? Pretože si nie sme rovní? Výsmech, podceňovanie atď.:(  

Slávko II.A 
 

Mám ťa rada! Držím Ti palec do budúcnosti. Dúfam, že si na mňa spomenieš, keď odídeš zo školy. Si 

super baba a ľúbim ťa Aďa.    Tvoja sestra, Gabika I.A 

 

 

 



 

Óóó, ty lovkyňa môjho srdca. V noci, keď sa chystám spať, tak mi udrie do mojej hlavy malý blesk, ale 

viac do môjho srdca. Túžim za mojou milovanou, túžim sa o ňu oprieť, pobozkať ju, ale neviem ako 

začať.          Peter Dzurik, I.A 
 

Tarkan zdravím ťa! To som ja Biggie! Dúfam, že si neprestal piť čaj pigy. Ešte raz zdravím ťa a vieš 

dobre, že Fatima miluje ťa.       Jakub Vaňo, I.A 
 

II.A: Sme šťastní, smejeme sa, sme pekní a máme svoj štýl. Chceš to aj ty? Tak klikni na www.II.A.sk 

 Bianka a Slávko  
 

Si smädný?   

Napi sa. 

Si šťastný ?  

Usmej sa... ☺ ☺ ☺ ☺ 

                 Slávko II.A 
 

Pero píše, srdce volá, milujem ťa, taška moja! Vážte si to čo máte. Ani sa nenazdáte a môžete o to prísť.  

Laurika, I.A 
 

Keď zájde slnko a vyjde mesiac, vtedy si na teba spomeniem. Keď sedím pri okne a sledujem ako padá 

dážď, vtedy si na teba spomeniem. Keď cítim vôňu ruže, vtedy si na teba spomeniem.  

A prečo? Lebo tvoje oči svietia ako mesiac, ktorý je na nebi a závidia mu všetky hviezdy jeho krásu. 

Tvoje pery sú ako lupene ruží, krvavo červené a zamatové a ich vôňa mi pripomína lásku. Ľúbim ťa!!!  

Milan, III.A  

Koho? 
 

Som ako čierna noc, som vášnivý ako oheň, som tvoj život aj tvoja smrť. Chcem sa ťa dotýkať, milovať 

ťa! Silno ťa objímať, fajne ťa pobozkať, chcem sa zblázniť do tvojho tela, pozerať sa ti do očí a každé 

ráno ti hovoriť milujem ťa a nikdy neskončiť...koniec zmizol??? 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Bianka: Prečo práve psy ?  

Diana:  Pretože sú to pre mňa najdokonalejšie stvorenia na svete. Od malička k nim mám vzťah. 

Môj pes mi už veľakrát pomohol, už len tým, že bol pri mne, keď mi bolo najhoršie. Veľa 

ľudí sa ma pýta, prečo som v kuse s ním a nejdem radšej niekde von s kamarátmi.  Moja 

odpoveď? Ja môžem mať kopu kamarátov, ale on má iba mňa! 

Bianka: Čomu sa venuješ so svojim psom ?  

Diana:  Najviac nás baví agility a dogdancing, ale občas sa venujeme aj dogfrisbee a obedience. 

Bianka: Vysvetli nám laikom tie cudzie pojmy... 

Diana: Agility - kynologicky šport, pri ktorom pes prekonáva prekážky pod vedením psovoda. 

Dogfrisbeee - kynologicky šport, pri ktorom pes chytá disky. Môže pri tom robiť aj rôzne 

triky. Psovod aj pes tvoria spolu jeden tím.  

Dogdancing  - tanec so psom, pes pod vedením psovoda robí rôzne triky. 

Obedience - u nás iba poslušnosť. 

Bianka: Ako dlho sa tomu venuješ ? 

Diana:  Trénujeme už asi rok a pol. 

Bianka: Máš nejaké úspechy ? 

Diana:  Zúčastnili sme sa dogtrekkingu, kde sme sa umiestnili na 11. mieste. Potom sme sa 

zúčastnili zatiaľ iba na neoficiálnych agility pretekoch v kategórii small. Na našej prvej 

súťaži sme získali 1. miesto. V Maďarsku sme sa v prvom behu diskvalifikovali, v druhom 

sme sa umiestnili na 8. mieste. Na ďalších pretekoch v Maďarsku sme sa v oboch behoch 

diskvalifikovali. 

„Psi sa bránia vždy útokom 

Nehlaď ich keď im sám neveríš 

Stále čakajú nežnosť slov  

Nie úzkosť obojkov 

Chcú byť len verní  

Nie sme to náhodou tiež my? 

Hľadáme komu byť verní...“ 

Peter Nagy 



Bianka:  Je to náročné ?  

Diana:  Teraz už ani nie, ale na začiatku bolo, kým sme sa navzájom pochopili. Tiež to záleží od 

plemena. 

Bianka: S akým psom trénuješ?  

Diana:  Trénujem s Yorkshirskym teriérom, ale čoskoro k nám pribudne aj fenka Borderskej Kólie. 

Bianka: Koľko povelov ovláda tvoj pes ?  

Diana:  Okolo 45 povelov. 

Bianka: Ako často do týždňa trénuješ ?  

Diana:  Na tréningy chodíme rôzne, ale každý deň sa ho snažím predcvičiť alebo niečo nové naučiť 

Bianka: Kde trénujete ? 

Diana:  Chodíme do psieho centra Pozitiv, kde trénujeme agility a dogfrisbee. Zvyšok trénujeme 

doma. 

Bianka: Je ťažšia práca s ľuďmi alebo so psami ? A prečo ? 

Diana: Pes vám nepovie čo chce, ale človek áno. Ale mne sa lepšie pracuje so psami. Rozumieme 

si. Aspoň ja mám taký pocit, aj napriek tomu, že neodpovedajú. Radšej sa prejdem 2 

hodiny sama so psom, než ísť niekde nakupovať. A ťažšia práca je s ľuďmi, lebo sú niekedy 

nechápaví a hrozní. Pes sa dá motivovať alebo v kritickej situácii na vodítko. Ale čo 

s ľuďmi? ☺ 

Bianka: Máš rada aj iné zvieratá ?  

Diana: Áno. Od malička sme stále nejaké mali doma. Teraz mám škrečka a psa a dúfam, že 

čoskoro aj ďalšieho psa. 

Bianka: Skús zostaviť rebríček 5 najsympatickejších zvierat  

Diana:  Pes, papagáj, škrečok, kôň, mačka. 

Bianka: Predvedieš nám svojho psíka, keď vykukne slnko ?  

Diana:  No, ak nebudem ja v strese a pes sústredený a žiaci sa nebudú smiať... tak asi áno. 

Bianka: Ak by sa naskytla príležitosť venovala by si sa aj canisterapii ?  

Diana:  Určite áno. Ja sa jej aj chcem venovať, pokiaľ bude na to môj druhý pes vhodný.  



 

Na zamyslenie... 

 

O VIERE 

 

Pojem viera sa v dnešnej dobe považuje za nejaké obmedzenie, v ktorom človek žije a je v tom 

uväznený do konca života. Viera obsahuje pravidla, ktoré vznikli na základe Biblie, ktorú veriaci čítajú, 

študujú ju čo najpodrobnejšie. Myslím si, že viera sama o sebe,  už v hocičo je dobrá a napĺňa životný 

proces každého človeka. Niektorí veria vo vyššiu moc, iní v Alaha a ja verím v Boha. Je ťažké určiť, ktorá 

viera alebo vierovyznanie je najlepšie alebo najplnohodnotnejšie. Je dobré, keď človek v niečo verí, dáva 

mu to nádej. Mne osobne viera prináša pokoj a niekedy pochopenie ostatných, pre ktorých sú problémy 

veľmi ťaživé a ťažko pochopiteľné. Pre mladého človeka je dosť ťažké sa k viere dostať. Lákadlá okolo sú 

často krát silnejšie. Vplyv kamarátov, priateľka, sex, alkohol, drogy, či domáce prostredie, v ktorom žije. 

Ja som chodil do kostola od malička a nijak ma to nechytilo. Po istom čase som spoznal jedno dievča, 

ktoré ma zavolalo do jedného kostola. Vtedy som tam šiel s mojim dobrý kamarátom, ktorému sa to tiež 

zapáčilo, mne až tak zas nie, ale to dievča áno. Začal som chodiť do kostola viac-menej kvôli nej. Bolo to 

veľmi zvláštne. Niekedy som si pripadal ako keby som bol medzi šialencami, ale teraz ich už chápem 

veľmi dobre. Predtým som robil aj ja hlúposti, pil som už od ôsmich, fajčil od siedmich rokov a na 

základe toho alkoholu prišli aj problémy, ktoré sa musia doteraz riešiť. Potom som sa dostal z alkoholu, 

ostalo mi to fajčenie, nie som s tým veľmi spokojný a chcel by som to veľmi zmeniť. Mal som aj rodinné 

problémy a nevedel som ako ísť ďalej, ale Boh mi pomohol a ja v neho pevne verím a odporúčam to 

každému. Bude vám ľahšie, keď sa máte s kým podeliť o vaše problémy, pocity a viete, čo je na tom to 

najlepšie??? Nikdy to nikomu nepovie a nemusíte sa báť, že to vyzradí. Ja v ňom mám veľmi veľkú oporu 

a hlavne v ňom vidím veľmi veľký vzor. Veľa ľudí v tom vidí nejakú povinnosť, ktorú musia vykonávať 

dennodenne. Pre mňa to nie je povinnosť, človek to má robiť z vlastného presvedčenia a viery. Keď 

človek verí len z donútenia, to nie je viera. Povinnosť je dôsledok z donútenia a to nie je správne. Ja 

verím lebo chcem. Pomáha mi, je mojou oporou, je mojim svetlom, keď je najväčšia tma. Mrzí ma, že sa 

nesprávam tak ako by som mal.  Ja som sa rozhodol takto a je na každom ako sa sám rozhodne. 

       LLLLacoacoacoaco    KalejaKalejaKalejaKaleja, II.A, II.A, II.A, II.A    
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