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Milí študenti,Milí študenti,Milí študenti,Milí študenti,    
    
    

Možno ste si mysleli, že sme na Vás už zabudli, ale opak je 

pravdou. Práve pre vás zas a znova vychádza váš obľúbený 

školský časopis „My magazine“. Prichádzame k vám s mnohými 

zaujímavými článkami, kuriozitami, ba aj s hlavolamami, 

hádankami, či tajničkami. Veríme, že témy, ktoré sme pre vás 

pripravili sa vám budú páčiť. Nie nadarmo sa však hovorí, koľko 

jazykov, toľko chutí, a preto vás vyzývame k tomu, aby ste nielen 

kritizovali, ale sa aj vy podieľali na tvorbe a neustálom 

zlepšovaní nášho časopisu... ☺ � 

 



10101010    zaujímavých kuriozít zo zaujímavých kuriozít zo zaujímavých kuriozít zo zaujímavých kuriozít zo života Michaela Jacksonaivota Michaela Jacksonaivota Michaela Jacksonaivota Michaela Jacksona    

Michaela Jasksona, spevácku legendu, pozná hádam každý. Preslávil sa nielen početným 
množstvom plastických operácií, ale v prvom rade svojimi piesňami, ktoré sa stali hitmi znejúcimi 
dodnes. Mnohých zaujíma búrlivý a pestrý život, aký Kráľ popu viedol. Jeho náhla smrť šokovala celý 
svet, no a množstvo záhadných otázok, na ktoré by sme aj my radi poznali odpovede, zostanú už navždy 
spevákovým tajomstvom. Teraz vám ponúkame 10 kuriozít, o ktorých sa média často nezmieňovali, ale 
stojí za to prečítať si ich. Tak poďme na to! 

 
1. Jeden z megahitov M. J. z roku 1987 „Bad“  mal byť pôvodne duet s popovou ikonou 80. rokov – 

Princeom. Médiá opisovali spevákov ako rivalov, no pravý dôvod, pre ktorý Prince ponuku odmietol 
bol jeho výrok: „Bude to hit aj bezo mňa“  ! 

 

2. Ešte ako hviezda skupiny „Jackson 5“ sa desaťročný Michael zúčastnil televíznej hry „The Dating 
Game“. V nej kládol otázky trom nezadaným dievčatám, z ktorých si mal napokon jednu vybrať. 
Láska z toho však nebola. 

 

3. Jacksonov sklon vo videoklipe „Smooth Criminal“ patrí k najslávnejším tanečným pohybom. Spevák 
mal však obuté špeciálne antigravitačné topánky, ktoré si dal dokonca patentovať. Bez nich by sa totiž 
tak nízko skloniť bez následného pádu nemohol. 

 

4. Množstvo príbehov o Jacksonovi si tlač vymyslela. Na pravde sa však možno zakladajú správy o 
fascinácii speváka Josephom Merrickom, ktorý žil v rokoch 1862 -1890 a pre vrodenú fyzickú 
poruchu ho nazývali „Sloním mužom“. Dokonca sa na konci 80. rokov údajne pokúsil od London 
Hospital Medical College, odkúpiť jeho pozostatky s tvrdením, že je vášnivý zberateľ umenia 
a starožitností. Hoci to neskôr poprel, prezradil, že je veľkým Merrickovým fanúšikom. 

 

5. Jedným z jeho mnohých nedokončených projektov je DVD, na ktorom mal účinkovať spolu s 
hereckou legendou Marlonom Brandom. Počas súdneho vyšetrovania v roku 2006 odkazy na 
Jacksonovom záznamníku potvrdili, že chcel spolupracovať s hviezdou snímok „Krstný otec“ (1972), 
ktorého nazýval „bohom". Údajne sa mali stretnúť na Tahiti a dohodnúť sa na podrobnostiach. 

 

6. K Jacksonovým filmovým skúsenostiam patria snímky „The Wiz“ (1978) alebo „Moonwalker“  
(1988). Málokto však vie, že v roku 1999 dostal ponuku zahrať si hlavnú rolu v životopisnom filme o 
spisovateľovi Edgarovi Allanovi Poeovi. Projekt sa však napokon nezrealizoval. 

 

7. Aj keď Kráľ popu nikdy Oscara nezískal, nič ho nezastavilo v tom, aby ho vlastnil. V roku 1999 
zaplatil na aukcii 1,4 milióna amerických dolárov za sošku, ktorú dostala v kategórii Najlepší film 
snímka „Odviate vetrom“ (1939). Podľa Jacksonovho hovorcu to bola jeho „celoživotná túžba". 

 

8. I keď bol spevák kritizovaný médiami pre jeho nezvyčajné rodičovské výchovné metódy, našli sa 
ľudia, ktorí mu dôverovali. Spolu s producentom Quincym Jonesom bol krstným otcom dcéry Lionela 
Richieho - Nicole. 

 

9. Mnohí si mysleli, že Jacksonove obľúbené domáce zvieratko, šimpanz Bubbles, umrelo. Pravda je 
však taká, že posledné štyri roky žije v centre pre opice na Floride. „Je to skutočne roztomilý a pekný 
šimpanz.“ povedala riaditeľka Centre For Great Apes - Patti Ragan. 

 

10. V roku 2006 si fanúšikovia zaplatili stovky dolárov za to, aby mohli vidieť Kráľa popu po niekoľkých 
rokoch opäť spievať a tancovať na „World Music Awards“. Povrávalo sa, že vystúpi so svojou 
najúspešnejšou skladbou „Thriller“ . Tento hit skutočne zaznel, no v podaní Chrisa Browna a samotný 
Jackson odspieval len pár veršov z piesne „We Are The World“. Zvyšok za neho „dotiahol"  detský 
spevácky zbor. Ďalšie verejné vystúpenie Michaela Jacksona malo prísť až 13. júla 2009, ktorého sa 
však už nedožil. 



„Pikošky“ zo „Pikošky“ zo „Pikošky“ zo „Pikošky“ zo života známych autorov, spevákov aivota známych autorov, spevákov aivota známych autorov, spevákov aivota známych autorov, spevákov a    historickýchhistorickýchhistorickýchhistorických    
osobnostíosobnostíosobnostíosobností    

Ľudovít Štúr  
� Vraj pil veľa kávy, fajčil fajku a jazdieval na koni po bratislavskej Kolibe.  
� Nevedel si zaviazať šatku, predchodkyňu dnešných kravát. Keď chcel vyzerať 

dôstojne, vždy mu ju musel zaviazať niekto iný.  
� Nevedel si ani dobre zastrúhať pero. (poznámka redakcie: v tej dobe sa na 

písanie používali husacie brká, a aby boli správne zaostrené, musela byť pri 
rezaní nožom použitá správna technika).  

� Novinkou je pre nás v neposlednom rade aj to, že romantický básnik vôbec NENADÁVAL! 

 

Božena Slánčíková Timrava 
� Timrava roky pracovala v materskej škole. Piekla celej dedine torty na svadby, krstiny, šila šaty, 

vyrábala klobúky aj pre svoje sestry. Mala povesť šikovnej a pracovitej ženy.  
� Netúžila ani po deťoch. Na Ábelovej ulici, kde žila, bol krutý zvyk mať iba 

jedno dieťa, aby sa nemusel už aj tak malý majetok rozdeľovať medzi veľa 
rodinných príslušníkov. Ak žena otehotnela znovu, musela ísť na potrat. V 
tých časoch sa to však robilo podomácky, preto mnoho mladých žien umrelo.  

� Aj preto, že nikdy nemala deti, ju ľudia ohovárali. Že je stará dievka a iba 
provokuje.  

 

Napoleon Bonaparte 
�  Napoleon mal vzrušujúci život. Narodil sa v obývačke rodičovského domu. Bol 

druhý z ôsmich žijúcich detí. Matka mu dala do vienka meno Napoleon podľa 
egyptskej náboženskej sošky. 

� Napoleonovi rodičia boli veľmi ohľaduplní k svojim deťom.  
� Ako malé dieťa dostal Napoleon a Guissepe nekonformnú izbu v ich dome, kde sa 

mohli hrať. Mohli zápasiť, kresliť na stenu a hrať hry, ktoré im boli srdcu blízke.  
� Ešte ako dieťa dostal Napoleon prezývku Rabulione, ktorá znamená „ Ten, ktorý 

sa do všetkého mieša“. 
 

Jozef Cíger Hronský 
� Okrem literatúry sa aktívne venoval aj výtvarnému umeniu. Hronského 

vzťah k tomuto druhu umenia bol v tom čase taký silný, že sa dokonca 
vážne pohrával s myšlienkou výtvarného štúdia a dráhou profesionálneho 
výtvarníka. Konkrétne išlo o maľovanie kulís na divadelné predstavenia, 
tvorbu plagátov, tanečných poriadkov a pod.  

 

William Shakespeare 
� Ako osemnásťročný sa oženil s Anne Hathwayovou. Anne bola dcérou 

farmára zo Shothery a svadba sa konala neobvykle rýchlo. (Dôvodom bolo 
zrejme Annine tehotenstvo).  

� V roku 1583 sa im narodila dcéra Susanna a v roku 1585 prišli na svet 
dvojčatá Hamnet a Judith. 

� Shakespearov jediný syn, ktorého meno pripomína aj jedna z jeho 
najslávnejších hier, Hamlet, však zomrel v mladom veku. 

 



A pokračujeme ďalej…Obrovské dávky kofeínu, písanie bez šiat, maratónové behy, či pes ako 
najlepší kritik – pozrite si prehľad netradičných zvykov, ktoré viedli k napísaniu najznámejších diel 
svetovej literatúry... 
 

Victor Hugo – návrat k prirodzenosti?! 
Podľa amerického magazínu „The New Yorker“ dodržoval francúzsky spisovateľ 

disciplínu vďaka zvláštnemu pravidlu. Autor, z ktorého pera okrem iných vzišiel aj román o 
mrzákovi Quasimodovi a krásnej cigánke Esmeralde (Chrám Matky Božej v Paríži, 1831), sa k 
písaniu donútil vďaka tomu, že sa vyzliekol donaha. Svojmu komorníkovi potom prikázal, aby 
našiel čo najbizarnejšie miesto, kde mal šaty ukryť tak, aby ich spisovateľ nenašiel. V. H. údajne 
dúfal, že tento rituál mu zabráni v tom, aby sa túlal po meste a radšej sa sústredil na písanie. 

C.S. Lewis – plánovanie na sekundy 
 Autor jednej z najpopulárnejších fantasy sérií o rozprávkovej krajine 

„Narnia“, ktoré si nedávno našli cestu aj na filmové plátna, mal síce bujnú fantáziu, 
ale prísny  denný režim. Na dni, ktoré sa chystal zasvätiť písaniu, si vytváral presný, na 
minúty rozdelený rozvrh, ktorého sa následne posadnuto držal. V pravidlách si diktoval 
presný čas na písanie, krígeľ piva, na hygienu, návštevy priateľov, jedlo i spánok. 
Veľký fanúšik a dobrý priateľ J.R.R. Tolkiena spontánne rozhodnutia, či zmeny plánu 
neakceptoval. Jedine takto vraj dokázal maximalizovať svoj cieľ.  
 

William Wordsworth a jeho najvernejší priateľ... 
 

Anglický spisovateľ, ktorý sa zaradil k básnikom jazernej školy, sa vo svojej tvorbe držal 
romantického hesla: „Básnická pravda je pravda citu.“ Komu tieto city prejavil, nebolo až také 
podstatné. Wordsworth počas svojho života napísal mnoho ód na vychválenie svojho 
najvernejšieho psieho priateľa. Tomu často recitoval svoje hotové verše nahlas – ak sa pri 
niektorej slohe dočkal štekotu alebo zavrčania, vedel, že dielo musí prejsť opätovnou revíziou. 

 
Vladimir Nabokov – bez stoličiek 

Americký spisovateľ s ruským pôvodom sa pri písaní kontroverzného románu  
„Lolita“ ako i iných diel nedokázal posadiť. Vo svojej študovni mal namiesto písacieho 
stola dlhý vyvýšený pult, pri ktorom každé ráno trápil svoje pero a blok novými riadkami. 
Hoci spisovateľ priznal, že dlhé státie bolo namáhavé, svojej rutiny sa nevzdal ani vo 
vyššom veku. Namiesto klasických zošitov používal na písanie kartotečné lístky, ktoré mu 
dávali slobodu „pohybovať“ sledom vytvorených scén podľa jeho želaní.  
 

Gertrude Stein a jej štvorkolesová Godiva… 
 

Americká prozaička a kritička, ktorá darovala prúdu spisovateľov po 1. svetovej vojne 
názov „stratená generácia“, svoju inšpiračnú vlnu hľadala za volantom. Jednoducho nasadla do 
svojho Fordu, ktorý mal prezývku  „Godiva“,  vydala sa na cesty a keď sa jej v hlave začali tvoriť 
originálne verše, zastavila a na podložke z volantu ihneď písala. V sedadle vodiča sa vraj zrodili 
jej najlepšie básne. 

 

Honoré de Balzac a jeho kofeínová láska... 
Francúzsky spisovateľ má na svojom konte vyše 90 románov. Celý život sa snažil 

dostať do  aristokratickej spoločnosti, no pri tom ho neustále prenasledovali finančné 
ťažkosti. Aby sa dostal z dlhov, naordinoval si prísny režim písania. Pri míňaní atramentu mu 
spoločnosť robila voňavá káva. Kritici sa doteraz nedokážu zhodnúť na presnom čísle, no 
počet šálok kávy, ktoré Balzac denne vypil, sa pohyboval medzi 50 až 300. Románopisec 
uprednostňoval hlavne turecké a perzské kávové zmesi, ktoré pil počas celého dňa i noci. 
Takéto množstvo kávy sa podpísalo aj pod spisovateľovo zdravie – Balzac zomrel na otravu 
kofeínom. 



 

„Konečne viem, čo človeka najväčšmi odlišuje od zvierat: starosti s peniazmi." 
 
Renard 

Jablká na chrbte by jeJablká na chrbte by jeJablká na chrbte by jeJablká na chrbte by ježka v skutoka v skutoka v skutoka v skutočnosti zabili! nosti zabili! nosti zabili! nosti zabili!     

Je totiJe totiJe totiJe totižto mäsoto mäsoto mäsoto mäsožravec!ravec!ravec!ravec!    

 

......a potom pozbieral všetky jabĺčka 
(hrušky), ktoré popadali zo stromu...... 

 

 
 

  Aj vy si pamätáte takého rozprávkové konce? Ježka s jablkami na chrbte? Určite ste si ako 

deti zapamätali, z rôznych animovaných rozprávok, či knižiek, ježka s ovocím na chrbte. Toto nereálne 

spojenie kopírovali celé roky ďalší ilustrátori do rôznych kníh a grafík. Vždy šlo o skreslenie skutočnosti 

a priblíženie obrázkov deťom. Preto sme si stále mysleli, že jabĺčka sú to, čím sa ježkovia živia. Teraz, aj 

keď nerada, vás musím z omylu rozprávok preniesť do reálneho sveta. 

Jež je mäsožravec, v najväčšej miere však hmyzožravec. Pokojne zabije aj myš, nepozorného 

potkana, ale aj hada. Pochutí si ale hlavne na červoch, dážďovkách a rôznom hmyze. Hoci je životnému 

prostrediu prospešný ako požierač hmyzu, sám máva problémy s blchami, alebo inými parazitmi. Môže 

za to aj jeho pichliačmi posiata srsť. Pichliače sú pritom len evolúciou zhrubnuté chlpy, medzi ktorými 

môžu prežívať nerušene parazity a ježko si s nimi sám nedokáže poradiť. V každom prípade však jablko 

napichnuté na pichliačoch môže spôsobiť vážne problémy.  

Takže, čo nám z toho všetkého vyplýva? Že jediný prípad, kedy sa jablko môže dostať na ježka je 

ten, keby bol ježko v nesprávnej chvíli na nesprávnom mieste a dostal náklad padavky zo stromu.☺� 
 

Jablká pre ježka nie sú, ale pre človeka sú zdrojom vlákniny a vitamínov, ale v nasledujúcej podobe sú 

najchutnejšie – „Jablká v župane“ 

suroviny postup práce 

 
�  5 ks stredne veľkých jabĺk  

�  220 g hladkej/ polohrubej múky 

�  1 ks vajce 

�  1 PL práškového cukru 

�  3 dc mlieka 

�  olej 

�  škoricový a vanilkový cukor 

Z múky, vajec, mlieka, soli a cukru vypracujeme husté cesto a necháme ho asi 

30 min oddýchnuť v chladničke 

Jablká umyjeme, ošúpeme, vydlabeme jadrá tak , aby vo vnútri vznikla dierka 

a nakrájame na kolieska, ani tenké ani hrubé. Posypeme škoricovým cukrom. 

Opatrne premiešame, jablká sa niekedy môžu polámať. Jablká obaľujeme v 

cestíčku. Vyprážame na miernej dávke oleja do zlatista. Pred podávaním 

môžeme posypať vanilkovým cukrom a škoricou. Dobrú chuť:) 

 



Top 10 naTop 10 naTop 10 naTop 10 najnebezpejnebezpejnebezpejnebezpečnejších zvierat svetanejších zvierat svetanejších zvierat svetanejších zvierat sveta    

 

Zamýšľali ste už niekedy nad tým, ktoré zvieratá sú pre nás ľudí nebezpečné? Koľko ste ich 
napočítali? Veľa? Ale, koľko je to veľa? Aké zvieratá to boli? Pozrite sa, či ste sa do niečoho „trafili.“ 

 
10. Žabky rodu Dendrobates z juhoamerických pralesov sú schopné zabiť desaťnásobok ľudí 

svojim jedom obsiahnutým v pokožke 
 

09. Byvol africký predstavuje pre svoje veľké ostré rohy a silné kopytá reálne nebezpečenstvo. 
Rozbehnuté niekoľko tisícové stádo je smrteľné pre akékoľvek zviera, nehovoriac o človeku. Africké 
savany sú na mohutný dupot tisícok kusov tohto mohutného tvora zvyknuté, iné zvieracie druhy sa vedia 
vyhnúť takýmto stádam už z diaľky. Niektoré dravce zas vedia, že čo skončí pod ich kopytami, je po ich 
odchode na jedenie bez nutnosti naháňať sa za potravou po vlastných. 
 

08. Medveď ľadový, nebezpečný a zároveň na celej zemeguli najväčšia šelma má na svedomí už 
mnoho životov. Najčastejšie išlo o zranených samcov a samice s mladými. 
 

07. Slony africké, sú síce krásne a cieľom zberateľov vo forme sošiek, no tiež majú na svsedomí 
ročne stoviek obetí medzi domorodcami v ďalekej Afrike, ale aj medzi ľuďmi snažiacimi sa im pomáhať, 
vrátane aj tých, čo sa ich snažili uloviť.  
 

06. Krokodíl morský, pokiaľ sa objaví na pobreží a v turistickej oblasti, znamená pohromu. 
Pohromu však predstavuje aj v rôznych kútoch sveta, kde sú ľudia odkázaní život na pobreží. 
 

05. Lev africký je predátor, typický predstaviteľ afrických šeliem. Pre neho neexistuje človek. 
Všetko ostatné mimo neho a ostatné šelmy je skrátka korisť. Nechápu to len ľudia a tak sa ozbrojujú 
zbraňami a k levom prichádzajú len na zabezpečených  džípoch. Nedávajú im tak šancu sa pokúsiť 
vyrovnať premnožené ľudské obyvateľstvo 
 

04. Žralok biely, aj keď je lákadlom pre niektorých potápačov milujúcich adrenalín, jeho 
niekoľko tisíc zubov v jedení papuli predstavuje už pri jednom zahryznutí veľké nebezpečenstvo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Najhorší zabijak - ten najmenší. KOMÁR , v rôznych oblastiach sveta, najmä v rozvojových, 

má na svedomí ročne milióny úmrtí. Malária je smrteľná choroba, ktorá dodnes nepatrí medzi celkom 
liečiteľné a rozširuje ju práve malý takmer neviditeľný komár. 

2. KOBRA STREDOÁZIJSKÁ  nepatrí medzi najjedovatejšie hady, no na svedomí na najviac 
obetí. Žije na pomerne rozsiahlom území v Ázií a jej domovinou sú pusté miesta. Dokonca aj ako 
neželaného návštevníka v jednoduchých príbytkoch obyvateľstva. Čierne telo s  jemným tmavým 
vzorovaním a žlté brucho sú pre ňu typickými znakmi. 

3. Medúza druhu CHIRONEX FLECKERI  je chápadlová medúza schopná svoje obete silným 
popŕhlením až zabiť. Jedna takáto medúza dokáže zabiť viac ako 50 ľudí do 1 minúty. 



Z našej „kuchyne“Z našej „kuchyne“Z našej „kuchyne“Z našej „kuchyne“    
    

Diagnóza: „učiteľ - učiteľka“! 
 

Nie je to tak dávno, čo ma cestou domov v autobuse, pobavila, ani neviem, či milá alebo nemilá 
poznámka dvoch mladých slečien (pravdepodobne študentiek), že: „Učka dostala nervy, pehaňa jedna, čo 
si o sebe myslí?“ Podobných a možno aj horších poznámok na adresu učiteľa je zaiste neskutočný počet. 
Bolo by zaujímavé, keby si to každý spisoval a viaceré výroky by vychádzali aj v knižnej podobe. Naša 
„trpiaca väčšina“ – naši študenti, svoj vzťah k učiteľom, (aj keď nám samotným učiteľom sa to častokrát  
nepáči), naznačujú aj prezývkami, ktorými sa snažia poukázať na typickú vlastnosť pedagóga alebo na 
jeho výzor. Nie vždy je to lichotivé, pretože, naši kritici sú neuveriteľne prísni. Práve preto si učitelia 
vyslúžili zaradenie svojho povolania medzi diagnózy. Myslím, že všetci mi dajú za pravdu, ak poviem, že 
paradoxne najlepším liekom na liečenie tejto diagnózy sú práve študenti, ktorí svojou mladosťou, 
fantáziou, kreativitou a neustálym optimizmom nedovolia svojim „obľúbencom“ zostarnúť. 

Všetci sme raz boli mladí, ale my – učitelia, takí v našom vnútri, vďaka našim študentom 
ostaneme „navždy“. 

Chronologický vývoj učiteľa počas školského roka: 
 

 

 

 

      Po 1. polroku         Koniec  
                                        šk. roka 

 

Začiatok šk. roka   

 

Preklepy naše každodenné (alebo, čo všetko môžeme počuť na hodinách) 
 

.....voľ nebyť, ako byť človekom..... ☺   .....Poď k tabuli a horor! ... 

.....Potom Júlia vezme Rómeovu dýku a zastrelí sa... ☺ .....Zaliata panna vo Váhu a divný Janko... 

.....je to príbeh o mladých ľuďoch, ktorí sa milujú a ..... nóóó, pani učiteľka, nezachádzajme do detailov....  
 

Pravidlá prežitia na SPARKU! 
 

Pravidlo č.1: Profesor má vždy pravdu. 
Pravidlo č.2: Profesor má pravdu, aj keď ju nemá. 
Pravidlo č.3: Profesor má pravdu vždy, aj keď učebnica hovorí niečo iné. 
Pravidlo č.4: Profesor nikdy nečíta noviny v pracovnej dobe, iba študuje nové informácie, 

ktoré chce študentom odovzdať. 
Pravidlo č.5: Za profesorom prichádzajte so svojimi nápadmi, ale odchádzate s nápadmi 

profesora, pokiaľ sú vaše nápady dobré, už nie sú vaše, ale profesorove ☺ 
Pravidlo č.6: Profesor je na hodinu vždy pripravený, dokonca aj vtedy, keď vám dá 

naštudovať látku, ako samostatnú prácu. 
Pravidlo č.7: Profesorovi na hodine nikdy nezvoní mobil, ak niečo počujete, tak vám zvoní 

v ušiach. 



13 šokujúcich faktov o našom tele13 šokujúcich faktov o našom tele13 šokujúcich faktov o našom tele13 šokujúcich faktov o našom tele    
 

Ľudské telo, to je jedna veľká záhada. Každý deň nás vedci fascinujú novými objavmi a 
výskumami, ktoré len potvrdzujú, ako málo poznáme jeho schopnosti a funkcie. Pozrite sa s nami na 
zaujímavé fakty o našom tele. 
 
Vedeli ste, že... 

	 Čím vyššie IQ máte, tým viac snívate? Vedci však upozorňujú, že pokiaľ si na sny nespomínate, 

nesvedčí to vôbec vo váš neprospech, ale je to celkom normálne. To, že si sny nepamätáte totiž 

neznamená, že ich nesnívate. 

	 Náš nos dokáže rozpoznať až 50 tisíc rôznych vôní. K tým, ktoré rozpoznávame na prvé 

čuchnutie, patrí vôňa matky, partnera a členov rodiny. 

	 Žalúdočné kyseliny by dokázali rozložiť aj žiletku. Tvrdia to vedci, podľa ktorých sú naše 

žalúdočné šťavy natoľko silné, aby dali do poriadku nielen vepřo-knedlo z nedeľného obeda, ale aj 

kov. Len to, prosím, neskúšajte na vlastnej koži. 

	 Hoci si to neuvedomujú, ženy žmurkajú až dvakrát toľko, ako muži. A predsa je to tak. Ktovie, či 

je na vine príroda, alebo ide len o ich zmysel pre flirtovanie. Všeobecne však pre obe pohlavia 

platí, že v priemere žmurkáme až 13 krát za minútu. 

	 Nie všetky nechty rastú rovnako rýchlo. Za necht, ktorý rastie najrýchlejšie, sa považuje ten na 

prostredníku. Naopak, najpomalšie rastúcim nechtom je malíčkový.  Zaujímavosťou je aj to, že 

nechty na rukách rastú až štyrikrát rýchlejšie, než tie na nohách. 

	 Jediný vlas dokáže udržať hmotnosť takmer až 100 gramov. Je taký elastický, že sa nezlomí. 

	 Tehotné ženy v prvom trimestri snívajú o skutočne zvláštnych veciach. K ich 

najfrekventovanejším obrazom v snoch patria žaby, červíky a rastliny v črepníkoch! 

	 Každé dvetisíce dieťa sa narodí už so zúbkom. Ten neskôr môže vypadnúť, alebo zostane na 

svojom mieste. 

	 Za život dokáže telo vyprodukovať toľko slín, že by naplnili dva veľké bazény. 

	 Najrizikovejším dňom pre naše srdce je pondelok. Podľa istej škótskej štúdie dostáva infarkt v 

pondelok až o 20 percent viac ľudí, než v iné dni. 

	 Až 90 percent chorôb má na svedomí stres. Či už je ich hlavnou príčinou, alebo „len“ napomohol 

k ochoreniu, v každom prípade má toho na rováši poriadne veľa. 

	 Vlasy a nechty po smrti nerastú. Napriek mýtom môže za zdanlivo dlhšími vlasmi a nechtami fakt, 

že pokožka je vysušená a scvrknutá, a tak sa vlasy zdajú byť dlhšie, než boli pred smrťou. 

	 Pečeň má až 500 rozličných funkcií. Je to najproduktívnejší a najvyťaženejší orgán nášho tela. 

Aby ste mu zbytočne nepridávali na práci, šetrite ho najbližší víkend pri „tour de bar“. 

 



 

Zo súkromia našich študentov 

Vieme, že v časopise by sa nemali uverejňovať veci zo súkromia našich študentov, ale každý sa 

rád nejaké tie „pikošky“ zo súkromia dozvie, tak poďme na to...:)  
 

Bianka Džudžová (15) I.A 
 

Je žiačkou prvého ročníka. Nie však každý z Vás vie, že tento 

nežný anjelik sa vie aj dosť rozohniť. Svoje pudy prejavuje vo svojom 

obľúbenom športe Kickboxe. Toto nežné stvorenie sa každý deň po 

vyučovaní chystá na svoje tréningy. Kde sa vie rozohniť.  Prednedávnom 

sa zúčastnila súťaže v Budapešti a vyhrala 2. miesto. Bianka 

gratulujeme! V najbližšej dobe ju čaká veľký zápas. Všetci ti držíme 

palce a prajeme ešte veľa úspechov.   

 

Michal Bobík (21) IV.A 
 

Tento mladý muž je veľmi ambiciózny. Zorganizoval malý  

projektový zámer (pod záštitou Iuventy a jej programu KOMPRAX) a 

podarilo sa mu získať grant, ktorý venoval na to, aby si jeho spolužiaci 

mohli spraviť náučný výlet a spoznať klenot medzi historickými 

pamiatkami Slovenska - Spišský hrad. Všetci mu ďakujú za krásnu túru a krásny výhľad. 

Tento výlet bol výborne zorganizovaný. Michale pokojne môžeš robiť viacej takýchto projektov. ☺ 

 
Martin Behun (19) IV.A 
 

Je žiakom štvrtého ročníka a len málo kto vie, akému koníčku sa venuje tento mládenec. Toto jeho 

hobby je dosť nezvyčajné a pre mnohých z Vás dokonca možno aj neznáme. Martin každý týždeň 

navštevuje svoj klub „Corvus Terra“. V tomto klube sa Martin cíti ako doma. Pýtate sa, čo tam robí? 

V tomto klube sa stretávajú milovníci umenia.  Ide o to, že  raz do roka robia veľkú larpovu akciu. Čo to 

znamená? V jednej dedine  sa všetci stretnú a každý si zahrá postavu, ktorú si vymyslel. Postava môže aj 

kúzliť, ale „herci“ to musia aj patrične zahrať. Hrajú stále akoby boli v skutočnom živote. Títo ľudia 

nikdy nevedia, čo sa stane dopredu. Martin máš krásne a nezvyčajné hobby.  

 

 

Kto sa tu objaví nabudúce záleží aj od vás, „odhaľte“ sa... 

 

 

 



 

Navždy sa zachová v pamäti... 

 

Stužková slávnosť na Slovensku patrí medzi pomerne mladé tradície. Aj naši 
maturanti sa od začiatku septembra sústredili na tento pre nich veľký deň. Museli všetko 
poriadne naplánovať. Prvý septembrový týždeň si vybrali dátum a miesto. Táto slávnosť 
sa uskutočnila 7.11.2013 v „Pube u pažravca“. Nacvičovalo sa výlučne po skončení 
vyučovania, aby sa žiadny učiteľ na nich nehneval. Skoro každý deň po vyučovaní sa 
stretávali a za pomoci profesoriek M. Čuchranovej a Nicol Molnárovej nacvičili 
bombastický program.  

Toto ich úsilie nevyšlo na zmar. Aj keď počas stužkovej slávnosti sa im niektoré veci vymkli spod 
kontroly, naši maturanti zvládli všetko s prehľadom a profesionálne. Hostia nemali šancu všimnúť si 
drobné omyly a chybičky. Všetkých nás mrzí, že sa na tejto udalosti nezúčastnili všetci žiaci triedy IV.A.  

Pani profesorka Mgr. Čuchranová si pre svojich maturantov pripravila aj malé - veľké 
prekvapenie. Na stužkovú slávnosť sa dostavil aj bývalý triedny IV.A, profesor Ing. Milan Zuza. Bez 
neho by tam stále niečo – niekto chýbal. 

Celý deň D sa naši milí štvrtáci poctivo pripravovali. Niektorí 
z nich dospávali do poobedňajších hodín, chlapci už od rána 
„chytali kondičku“, a dievčatá behali po kaderníkoch a 
kozmetičkách. Všetci sme chceli byť dokonalí. Ani sme sa 
nenazdali a prišla naša dlho očakávaná hodina, keď sme sa začali 
stretávať.  

...a prišiel na rad prvý háčik. Nie všetky veci, ktoré sme potrebovali k svojmu programu sme aj mali. 
Alebo lepšie povedané, mať sme ich mali, ale nie tam ,kde sme ich potrebovali. ☺ Avšak nestrácali sme 
hlavu. Musím uznať, že aj napriek malým nedokonalostiam, sme boli veľmi šikovní a za pár minút sme 
všetko vyriešili. No a mohol sa začať program.  

Vo svojich krásnych róbach sme vytvorili „šoru“  a začali kráčať do sály ako úplní „dospeláci“. 
Príhovory sa teda mohli začať. Náš úžasný spolužiak Miško Bobík predniesol krásny príhovor za 
všetkých maturantov. Po skončení Miško vyzval aj pani triednu profesorku, po nej sa maturantom 
prihovorila aj naša pani riaditeľka, Mgr. Irena Adamová, ktorá všetkým popriala nielen krásny večer, ale 
v prvom rade aj úspešnú maturitu. Nesmieme zabudnúť spomenúť rodičovský príhovor, ktorý nám 
predniesol pán Roman Džudžo, za čo mu veľmi pekne ďakujeme a ženská časť triedy posiela pusu. 

Začalo sa „stužkovanie“ našich maturantov. Každý z nich bol hrdý na túto stužku, prvý znak 
dospelosti a hrdosti na to, že je už maturant. ...a....prišli na rad naše obávané tance: učiteľský, rodičovský, 
partnerský...do týchto tancov sa hlavne našim chlapcom veľmi nechcelo, ale zvládli to na jednotku, však? 

Začal sa program. Na začiatok si naši skvelí maturanti pripravili scénku s názvom „Pokazené 
rádio“ . V tejto scénke hviezdili: Marián Kováč ako ladič, Martin Behun alias športový redaktor, Michal 
Bobík - redaktor miestnych dedinských správ (úloha mu sadla ako píp píp na šerbeľ) a Adriána Bikárová 
ako redaktorka kuchárskeho spravodajstva. Tento program sa veľmi podaril, a každý aj samotní herci sa 
výborne zabávali. 



Ďalšia scénka nám ukázala, že fyzická krása naozaj nie je pre vzťah najdôležitejšia. Ako 
šarmantní slepci sa predstavili: Roman Džudžo, Michal Bobík a Miroslav Gábor a  Adriána Bikárová, 
Dominika Holubová, Želmíra Meňšíková ako krásne, nezadané slečny. Ondrej Janičo si vyskúšal úlohu 
(možno svoju budúcu profesiu) nekompromisného vychovávateľa. Myslím, že pointu scénky, pochopil 
každý☺  

 

 

Ďalšia scénka mala názov - „Sparkička“. Hlavní aktéri: Roman 
Džudžo, František Demeter, Martin Behun a Adriána Bikárová. Ako ste asi 
pochopili už z názvu, bola to napodobenina skutočnej relácie „Parti čka“. O 
vtipné „hlášky“ nebola núdza a treba vyzdvihnúť, že táto scénka bola 
naozajstná, ale naozajstná improvizácia (maturantom sa už nechcelo písať 

text �. Chalani sa nestihli ani zohriať a doplniť tekutiny a hneď sa vrhli do 

ďalšej vtipnej scénky s názvom „Jablká“ . Scénka bola veľmi vtipná, aj keď 
jeden člen bol trošku vykoľajený a nebolo mu príjemné (alebo áno?) 
rozprávať isté veci pred svojimi rodičmi. Odkazujeme mu len jedno: „ 
zvládol si to a jednotku bol si úžasný!“. 

Nad ďalším programom by moralisti nesúhlasne krútili hlavami, ale čo nás po nich. Mužská časť 
našich maturantov ukázala, že aj má čo ukázať (hi,hi,hi). Pre triednu profesorku si pripravili exkluzívny 
erotický tanec. A bolo na čo pozerať, to nám verte! Tanečná zostava: Roman Džudžo, Martin Behun, 
Miroslav Gábor, Ferko Demeter, Majo Kováč a Michal Bobík. Chlapci boli ste se... 

Posledný a trochu nečakaný program si pripravil: Michal Bobík a Martin Behun. Bol to úplný top 
celého večera. Občas sme sa vďaka už neskorej nočnej hodine zamýšľali pri tejto scénke nad tým, že či sú 
ruky Martinove a nohy Mišove, alebo naopak, alebo je to úplne inak.  

Asi Vás zaujíma komu pri „sviečkovaní“ zhasla sviečka. Vraví sa predsa, že 
ak niekomu zhasne sviečka, tak nezmaturuje. Všetci však dúfame, že našim 
chlapcom sa to nestane. A komu teda zhasla? No Martinovi a Romanovi. Chlapci, 
prajeme Vám veľa šťastia☺, ale pre istotu by ste sa už mali začať poriadne učiť. 

Nesmiem zabudnúť na prekvapenie, ktoré si spolužiaci pripravili pre svoju 
spolužiačku a kamarátku Adriánu Bikárovú, keďže v tento deň mala aj narodeniny. 
Chlapci si vzali mikrofón a  svojej oslávenkyni zaspievali a  zatancovali si s ňou. 
Adriána vôbec nič netušila, preto bola veľmi milo prekvapená. Svojim spolužiakom 
ďakuje za krásne prekvapenie a  svojmu partnerovi za darček (Čo to bolo? ) 

DJ bol výborný a celú noc nás príjemne zabával. Aj keď nášmu spolužiakovi Mirovi Gáborovi to 
nedalo a nadránom, keď už aj posledný DJ spí v teplej posteli, prevzal jeho „aparáty“ a mixoval, mixoval 
až do neskorého rána. Tak, milí štvrtáci a mne nezostáva nič iné len sa Vám poďakovať za tento večer – 
cmuk. 



.....z našej dielne......... 
Študenti našej školy sa zúčastňujú aj literárnych súťaží. Ukážeme Vám niečo z ich tvorby/samotvorby ☺ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

NAIVNÁ 

Vietor zafúkal, oči sa rozhliadli, 
vôkol seba, stál TAM. 

Srdce mi búši, pohľadom unikám, 
no nedá sa, nedá sa odísť. 

Stál tam! Videla som. 
Láska na prvý pohľad, 

no zabudla som. 
Zneužil, zničil, roztrhal a zmizol 

navždy. 
Neviem sa vrátiť, neviem prestať 

v mysli mojej ostáva. 
Pred myšlienkou nedá sa ujsť, 

hľadám východ, no nikde nie je, 
pomaly po tichu, v kúte umiera, 
srdce mi plače, myseľ zamknutá, 

nemôžem ujsť. Po rukách tečie mi, 
horúca krv, pocity sú lepšie, 

no pomaly už umieram SAMA. 
Priznávam. Posledné slová venujem ti: 

BOLA SOM NAIVNÁ. 
 

 
Viktória Hovanová, II.A 

V ČASE BÚRKY 

Na ceste dlhej a veľkej ako Sahara 
Túlam sa ako púštny kvet 

Pripomína to príbeh Avatara 
Keď sa brodil lesom obrovských riek. 

 

Dni plné sucha, ani len kvapka, 
Čo by mi dodala silu 

Teraz by som rád stretol tvojho ducha 
Ktorý by ma preniesol cez cestu búrlivú. 

 

Teraz, keď už som tak ďaleko, 
Márne by som hľadal cestu späť 
Márne by som hľadal cestu späť 

Sám uprostred dún a nikto navôkol 
Vezmem to ako skúšobný test. 

 

Skúšobný test môjho života 
Dáva mi silu znovu vstať a ísť 
Aj keby som padol do kolien 
A napadla ma zlá temnota, 

Tú cestu prekonám, 
Aby som mohol ďalej žiť. 

 
Miroslav Mačo, II.A 

SEN 

Prišla si ku mne 
Povedala si umne 

Niečo také krásne sa azda iba vo sne môže stať, 
že ty sa mojou ženou máš stať. 

Mám sa azda báť? 
 

Čoho? 
Že azda sa verným môžem stať? 
Čo by som bol za človeka, 

Keby som láske povedal nie? 
A slnko chlácholilo svoju večne mladú pieseň 

Peje, v záhradách, po poli, po horách. 
 

Ach, aj ja ako slnko ti len jednu pieseň budem večne spievať 
Že ti chcem srdce zohrievať 

Že srdce svoje ti na dlani chcem dať 
Chcem ti spievať, že ťa mám rád. 

 
Július Krok, I.A 

 



Zábavy nikdy nie je dosť... 
 

Milí študenti, ponúkame vám jeden Einsteinov hlavolam. Pozor, nie je to žiadna sranda! Tak ukážte, čo sa 
vo vás skrýva ☺ 
 

Na ulici je rad 5 domov, pričom každý má inú farbu. V týchto domoch žije 5 ľudí rôznych národností. 
Každý z nich chová iné zviera, pije iný nápoj a fajčí iné cigary: 

1. Brit býva v červenom dome. 
2. Švéd chová psa. 
3. Dán pije čaj. 
4. Zelený dom stojí hneď vľavo od bieleho. 
5. Majite ľ zeleného domu pije kávu. 
6. Majite ľ žltého domu fajčí dunhilky. 
7. Človek z prostredného domu pije mlieko. 
8. Nór býva v prvom dome. 
9. Ten, kto fajčí blendky, býva vedľa toho, kto chová mačku. 
10. Ten kto chová kone, býva vedľa toho, kto fajčí dunhilky. 
11. Ten, kto fajčí bluemasterky, pije pivo. 
12. Nemec fajčí princky. 
13. Nór býva vedľa modrého domu. 
14. Ten, kto  fajčí blendky, má suseda, ktorý pije vodu. 

 

Otázka znie: KTO CHOVÁ RYBIČKY? 
 

1 Počítať, počítať, počítať (uhádnete koho je to výrok?)... 
    

1. Ktoré číslo doplníme namiesto otáznika?   30   ?    20     15  
2. Myslím si číslo. Keď k nemu prirátam 100 a výsledok napíšem odzadu, dostanem číslo 531. Aké číslo 

som si myslela? 
3. Aničke trvá 3 a pol dňa, kým zje 12 čokoládových tyčiniek. Koľko dní jej bude trvať, kým zje 60 

týchto tyčiniek? 
4. Z ktorého čísla dostaneš 58 po tom, ako jeho pätinu vynásobíš dvoma? 
5. Júlia má balíček karát. Keď rozdá rovnaký počet karát 4 hráčom, zostanú jej 2 karty . Keď rozdá 

rovnaký počet karát 7 hráčom, zostanú jej 4 karty. Keď rozdá 3 hráčom rovnaký počet karát, zostane 
jej 1 karty. 

 

2 Efektívne učenie! 
 

Vieš, že najlepšie sa naučíš a zapamätáš si veci, ak ich budeš vysvetľovať niekomu inému? Skús 
to a uvidíš, že ti to zlepší výsledky v škole. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

výklad    5% 
vlastné čítanie   10% 
názorná ukážka, pokus  30% 
diskusia v skupine   50% 
praktické cvičenie   70% 
učenie iných    80% 



3 Školské prešmyčky! 
 

Usporiadaj písmená a dostaneš slovo: 

AUTBAĽ PARPEI ÍDŠPEKNLY  TZIOŠ  AOVÍTPRK  IERAKD 

....vravíte, že jednoduché? OK, tak skúste toto: 

Hviez o sláve   Tramín k účinku   A krok sníva 
Osláv mi lekvár   Nedaj ranu    Má fúru slín 
Neborák L    Trúd volí tuš    Konaj kráľ 
Do dielne EFA   Ramo udri C    Fúru malín S 

 

4 Hádanky 

 Jeden hore, dvanásť dolu.  

 Štyri rohy, nebehá to, štyri rohy, nedrgá to.  

 Celý život v kostenej klietke sedí, a predsa to nie je vták.  

 Štípe, hryzie, a nemá zuby.  

 Dvaja bratia ustavične okolo jedného vŕšku behajú a vyzerajú sa, a nikdy sa vidieť nemôžu.  

 Kadekoľvek chodí, dom si so sebou vodí.  

 Na vŕbe by bolo 10 vrabcov, odstrelil by z nich 4, koľko ich ostane na vŕbe?  

 Na veži sedím, nie som vták, vo vrecku ležím, na rukách sa nosím kto som?  

 Chodí nad nami hore nohami.  

 Na čo mlyn melie?  

Správne odpovede: (mesiac, stôl, srdce, mráz, oči, slimák, ani jeden, hodiny, mucha, na hŕbu) 

5 Osemsmerovka 
 
Dve ženy sa urážajú. Prvá povie: - Ty máš také krivé nohy, že by pomedzi ne prešla aj sviňa. 
Druhá na to:...............................- TAJNIČKA –  ( 9 písmen +znamienko) 
 

 

 

HABIT, HADICA, HALUZ, HÁREM, HELIO, 

HELMA, HLADINA, HLIADKA, HLOHOVEC, 

HMOTA, HODNOTA, HOLIČ, HORA, 

HORALKA, HOREC, HOSTITELIA, HOTEL, 

HRADBA, HRADISKO, HRANICA, 

HRANOL, HRBÁČ, HRČKA, HRDINKA, 

HROBÁR, HRSTE, HRTAN, HUDBA, 

HUDOBNÍČKA, HUMNO, HUSLE. 

 

 

 

H A K  D A I L H  T I B A H  

O M E R Á H T O R A K Z U 

R N O K O R R R N Č P U D 

E R M T A O H A I A K  L O 

C T E U A B O L N C R A B 

E L S U H Á D K A I E H N 

Č Á B R H R N A N D C J Í 

O I L E H  D O A R A I A Č 

A I L E T I T S O  H R N K 

I M  ! O H R A D I S K O A 

A B D U H L O H O V E C H 



Slovenská gramatikaSlovenská gramatikaSlovenská gramatikaSlovenská gramatika    
    

Slovenský národ je síce považovaný za gramotný a pomerne kvalitne vzdelaný, avšak už aj v 
bežnom styku, či pri inej forme komunikácie, si môžeme všimnúť, že niektorí z nás na tom so spisovnou 
slovenčinou a gramatikou nie sú až tak dobre. V tomto teste si to môžete overiť ...  
 
Otázky:  

1. Úctihodný alebo úctyhodný? 
a) Športovkyňa Martina Moravcová opäť podala úctyhodný výkon.  
b) Športovkyňa Martina Moravcová opäť podala úctihodný výkon.  

2. Respektíve alebo respektívne? 
a) Videl som tam jeho auto, respektíve to, čo po ňom zostalo.  
b) Videl som tam jeho auto, respektívne to, čo po ňom zostalo.  

3. Vyše dve hodiny alebo vyše dvoch hodín? Ktorý pád je v tomto prípade vhodnejší? 
a) Na lietadlo sme čakali vyše dve hodiny.  
b) Na lietadlo sme čakali vyše dvoch hodín.  

4. Ziesť alebo zjesť? 
a) Počas pôstu môžeme zjesť iba nemäsité jedlá.  
b) Počas pôstu môžeme ziesť iba nemäsité jedlá.  

5. Album alebo nosič? Ktorý výraz je v tomto prípade vhodnejší? 
a) Najviac albumov v histórii, 28 miliónov, predala skupina The Eagles.  
b) Najviac nosičov v histórii, 28 miliónov, predala skupina The Eagles.  

6. Sál alebo sála? 
a) Po prevoze do nemocnice ho hneď presunuli na operačný sál.  
b) Po prevoze do nemocnice ho hneď presunuli do operačnej sály.  

7. Napadlo ho alebo napadlo mu? Ktoré zámeno je v tomto prípade vhodnejšie? 
a) Napadlo ho, že asi urobil chybu.  
b) Napadlo mu, že asi urobil chybu.  
c) Obe možnosti sú správne.  

8. Elektrická zásuvka, či zástrčka? 
a) Zapoj, prosím ťa, ten vysávač do zásuvky.  
b) Zapoj, prosím ťa, ten vysávač do zástrčky.  

9. O chvíľu, či za chvíľu? Ktorá predložka je v tomto prípade vhodnejšia? 
a) Zavolám ti za hodinu.  
b) Zavolám ti o hodinu.  
c) Obe možnosti sú správne.  

10. Nachladnúť, či prechladnúť? 
a) Poď dnu, mohol by si nachladnúť.  
b) Poď dnu, mohol by si prechladnúť.  
c) Obe možnosti sú správne.  

11. Môžte alebo môžete? 
a) Mysleli sme si, že to môžme použiť.  
b) Mysleli sme si, že to môžeme použiť.  

12. Zľadovatený alebo zľadovatelý? 
a) Je nebezpečné jazdiť po zľadovatenom povrchu vozovky.  
b) Je nebezpečné jazdiť po zľadovatelom povrchu vozovky.  

13. Vodítko alebo vôdzka? 
a) Vezmi vodítko a choď von so psom.  
b) Vezmi vôdzku a choď von so psom.  

14. Dôchodcovia alebo dôchodci? 
a) Služby zdravotníctva využívajú z veľkej časti najmä dôchodcovia.  
b) Služby zdravotníctva využívajú z veľkej časti najmä dôchodci.  

15. Skrutkovač alebo šróbovák? 
a) Povedal mi, aby som mu podal skrutkovač.  
b) Povedal mi, aby som mu podal šróbovák.  

16. Zvyšok alebo zbytok? 
a) Zbytok jedla si dojem neskôr.  
b) Zvyšok jedla si dojem neskôr.  

 



 

PríruPríruPríruPríručka ka ka ka na prena prena prena prežitieitieitieitie vvvv rokrokrokrokuuuu    2014!2014!2014!2014!    
 

1. Pi veľa vody. 
 

2. Jedz raňajky ako kráľ, obedy ako princ a večere ako žobrák. 
 

3. Jedz viac jedla, ktoré rastie na stromoch a kríkoch a jedz menej jedla, ktoré je spracovávané. 
 

4. Hraj viac hier.  
 

5. Čítaj viac kníh, ako v roku 2013. 
 

6. Seď v tichosti aspoň 10 minút každý deň. 
 

7. Spi 7 hodín. 
 

8. Prechádzaj sa 20-30 minút každý deň a usmievaj sa pri tom. 
 

9. Neporovnávaj svoj život s druhými. Vôbec nemáš tušenie, o čom je ich cesta životom. 
 

10. Neprechovávaj negatívne myšlienky alebo veci, ktoré nemôžeš kontrolovať. Namiesto toho venuj 
svoju energiu prítomným pozitívnym momentom. 

 

11.  Neprepracúvaj sa. Udržuj si svoju hranicu. 
 

12.  Neber sa tak vážne. Nikto iný ťa tak vážne neberie. :-) 
 

13.  Nemíňaj svoju vzácnu energiu na ohováranie. 
 

14. Snívaj viac, kým nespíš. 
 

15. Závisť je strata času. Už máš všetko,  čo potrebuješ. 
 

16. Zabudni na to, čo sa stalo v minulosti (odovzdaj to). Nepripomínaj svojim blízkym chyby z 
minulosti. To zničí Tvoju prítomnú radosť. 

 

17. Život je príliš krátky na to, aby sme nenávideli druhých. Prestaň nenávidieť. 
 

18. Vyrovnaj sa so svojou minulosťou, aby neovplyvňovala Tvoju prítomnosť. 
 

19. Nikto nemá moc nad Tvojou radosťou okrem TEBA. 
 

20. Usmievaj sa a smej sa viac. 
 

21. Nemusíš vyhrať každý spor. Súhlas nesúhlasu.  
 

22. Volaj často svojej rodine. 
 

23. Každý deň daj niečo dobré druhým. 
 

24. Odpusť všetkým všetko. 
 

25. Pokús sa každý deň vyčariť  úsmev na tvárach aspoň 3 ľudí. 
 

26. To čo si o Tebe myslia druhí nech ťa vôbec nezaujíma. 
 

27. Tvoja práca sa o Teba nepostará, keď si chorý. Tvoji priatelia áno. Buď s nimi   kontakte. 
 

28. Rob správne veci! 
 

29. Boh lieči všetko. 
 

30. To najlepšie ešte len príde. 
 

31. Tvoje najhlbšie ja je vždy radostné. Tak buď radostný.  



Vtipy 
 

- Viete, aké je najlepšie zamestnanie? 
- Policajt. Len kradne a kradne, a potom to hodí na nevinných ľudí.  
 
 
- Viete, prečo sa dve blondínky smejú Chuckovi Norrisovi? 
- Lebo nevedia, kto to je.... 
- Z koľkých dielov sa skladá ženské prirodzenie?  
- Z troch.  
- Je čierne ako Nigéria, rozdelené na dve časti ako Kórea a rozťahuje sa ako Sovietsky zväz. 
 
 

Príde učiteľka do triedy a pýta sa Jožka...  
Učiteľka: čo nám dáva ovečka?  
Jožko: vlnu  
Učiteľka: čo nám dáva sliepočka?  
Jožko: vajíčka  
Učiteľka: a čo nám dáva kravička?  
Jožko: domáce úlohy  

 
 
Príde Fero za sekretárkou Ančou a hovorí jej:  
- Anča, počúvaj, keď ti dám stovku, ukážeš mi prsia?  
- No dobre, zíde sa.  
A ukáže mu.  
- A počúvaj, keď ti dám päťstovku, ukážeš mi aj zadok?  
- Dobre.  
- A keď ti dám tisícku, ukážeš sa mi aj dole z predu?  
- Fíha, to je pekný peniaz, tak dobre.  
- A keď ti dám päťtisícku, pomiluješ sa so mnou?  
No prachy sa vždy zídu, tak sa s ním pomiluje a Fero odíde. 
Potom prišiel šéf a pýta sa:  
- Anča bol tu Fero?  
- Bol.  
- A dal ti výplatu?  
 

 

 



 

Významné osobnosti mesta KošiceVýznamné osobnosti mesta KošiceVýznamné osobnosti mesta KošiceVýznamné osobnosti mesta Košice    

V tomto čísle sa dozviete, aké historické skutočnosti  predchádzali názvu „Dóm  sv. Alžbety 
v Košiciach“.  

Svätá Alžbeta Uhorská (Durínska) (* 7. júl 1207, Bratislava alebo Sárospatak – † 17. november 

1231, Marburg) je uhorská svätica. Sv. Alžbeta bola dcérou uhorského kráľa Ondreja II. a jeho manželky 

Gertrúdy, pochádzajúcej z Bavorska. V Bratislave, kde sa narodila, prežila prvé štyri roky svojho života. 

Z politických dôvodov bola už ako jednoročná zasnúbená s durínskym grófom Ľudovítom IV., ktorý mal 

v čase zásnub len osem rokov. Do svojich štyroch rokov žila sv. Alžbeta na rodičovskom kráľovskom 

uhorskom dvore, odkiaľ bola v 1211 prevezená do sídla svojho snúbenca na hrad Wartburg v Durínsku. 

Po dovŕšení 14 rokov sa sv. Alžbeta zosobášila s Ľudovítom IV. Z toho manželstva pochádzajú tri deti: 

syn Hermann, neskorší nástupca Ľudovíta IV.; Sofia, neskoršia brabantská kňažná a Gertrúda, ktorá sa 

stala rehoľníčkou a je dodnes uctievaná ako blahoslavená.  Sv. Alžbeta užívala síce kniežací majetok, no 

nie pre seba, ale pre chudobných a chorých, pretože jej život bol zreteľne poznačený ideálmi jej súčasníka 

sv. Františka z Assisi. Grófovým príbuzným sa však počínanie sv. Alžbety nepáčilo. Po tom čo 

Ľudovít IV. v roku 1227 zahynul v južnom Taliansku počas križiackej výpravy, príbuzní jej manžela proti 

sv. Alžbete tvrdo zakročili. Odňali jej deti, odmietli uznať jej dedičské nároky po manželovi a vyhnali ju 

z Wartburgu. Sv. Alžbety sa našťastie ujal jej posledný spovedník, známy kazateľ Konrád z Marburgu. 

Ten pre ňu vymohol aspoň časť majetku z jej dedičského podielu. Sv. Alžbeta sa ho však vzdala 

v prospech nemocnice v Marburgu, kde až do svojej smrti v roku 1231 slúžila chorým. Už štyri roky po 

jej smrti vyhlásil pápež Gregor IX. Alžbetu Uhorskú za svätú. Je po nej pomenovaný Dóm sv. Alžbety 

v Košiciach. 
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