
 
 

Veselý školský časopis Základnej školy Andreja Radlinského Kúty 
 

Číslo 7 – ročník  2015/2016  – Apríl 2016  

 
 

 

Apríl – veselý mesiac a veselý Školáčik. 

Dva mesiace pred prázdninami je opäť tu. 

Otvorte ho a prečítajte si, čo skrýva!  

 
+ POKRAČUJE VEĽKÁ SÚŤAŽ 
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Deň Zeme 
Deň Zeme je deň venovaný Zemi, ktorý sa každoročne koná 22. apríla. Tento 
sviatok je ovplyvnený pôvodnými dňami Zeme, ktoré sa konali pri oslavách 
jarnej rovnodennosti, 21. marca, a oslavovali príchod jari. V modernom poňatí ide 
o ekologicky motivovaný sviatok, upozorňujúci ľudí 
na dopady ničenia životného prostredia, a 
rozvíjajúcu diskusiu o možných riešeniach. V 
poslednej dobe bola niekoľkokrát vyslovená 
myšlienka, že by sviatok bolo lepšie posunúť na 
letný slnovrat, pretože by pekné počasie prilákalo 
viacej ľudí. Nezdá sa však pravdepodobné, že by 
sa našla vôľa meniť už zabehnutý dátum.  
 

 

 

 

Zdroj: www.wikipedia.com 

 

 

29. Apríla – Svetový deň tanca 
Medzinárodný deň tanca zastrešuje Medzinárodný divadelný ústav (ITI), Medzinárodná 

tanečná rada (CID) a UNESCO. Pripomína sa od roku 1982 a bol zvolený tento deň, kedy 

sa v roku 1727 narodil francúzsky tanečník, choreograf a tvorca moderného baletu Jean 

Georges Noverre, ktorého nazývali aj Shakespearom tanca. Posolstvom dňa je oslava 

tanca, zjednotenie jeho všetkých foriem, zvýraznenie jeho schopnosti spájať ľudí rôznych 

národností a kultúr, prekročiť tak politické, kultúrne a etnické bariéry a sprostredkovať 

bohatstvo rôznych tanečných foriem a tradícií. 

Erik Pavlovič (7.B) 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Zem
https://sk.wikipedia.org/wiki/22._apr%C3%ADl
https://sk.wikipedia.org/wiki/Rovnodennos%C5%A5
https://sk.wikipedia.org/wiki/21._marec
https://sk.wikipedia.org/wiki/Jar
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivotn%C3%A9_prostredie
https://sk.wikipedia.org/wiki/Slnovrat
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Deň Narcisov 
Deň narcisov – deň boja proti rakovine - Deň narcisov je dňom boja proti rakovine. Tento 

deň sa nesie v žltej farbe umelých a živých narcisov na podporu všetkých, ktorí čelia zákernej 

rakovine. Zakúpením tohto jarnej kvietku dobrovoľnou čiastkou každý vyjadril 

spolupatričnosť a podporu onkologickým pacientom. 

Finančná zbierka sa vracia verejnosti späť vo forme 

financovania programov a projektov na podporu 

onkologických pacientov i širokej verejnosti. 
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Milí žiaci, 

na našej škole od začiatku roka 2015/2016 funguje náš Žiacky parlament. Je 

poradným orgánom riaditeľa školy, prednášajúci záujmy žiakov. 

 

Tu je naša činnosť za tento rok: 

 Zavedenie Schránky dôvery a riešenie problémov žiakov do nej 

zverených 

 Zavedenie škatule na „nechcené“ jedlo v školskej jedálni 

 Súťaž ku Dňu vody 

 Súťaž ku Dňu Zeme 

Zároveň do konca školského roka plánujeme ďalšie aktivity. 

Ďakujeme za Vašu priazeň! 

Za Žiacky parlament Základnej školy Andreja Radlinského Kúty  

Michal Drábek (6. B)
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Laci Strike v Kútoch! 
V nedeľu 20. marca 2016 prišiel do Kútov Laci Strike na 
4-hodinový  workshop s tanečnou skupinou Pegas Kúty. 
S Lacim sme si vyskúšali rôzne hip-hopové štýly. Učili sme 
sa základy jednotlivých tanečných štýlov a na záver sme si 
dokonca vyslúžili  aj pochvalu od samotného Laciho. Taktiež 
sme sa naučili históriu hip-hopu. Tento workshop sa nám 
veľmi páčil a určite by sme Laciho v Kútoch s radosťou znova 
privítali. 
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Bojnická súťaž  

Dňa 15.4.2016 sa naši Pegasáci  zúčastnili na Bojnickej súťaži. 

Pre našich tanečníkov to bol [úspech – 1. slovo do súťaže]. Takto dopadli ich 

choreografie: 

Scénický tanec 

Lesné bytosti ....................2. miesto 

Malé choreografie 

Bábiky...............................2. miesto 

Show dance 

Rómeo a Júlia .................. 4. miesto, cena predsedu poroty 

Ide sultán Saharou ...........4. miesto, cena výraz 

 

Viktória Sobolová (7. B) 

 

 

           



• Knižné novinky 

ŠKOLÁČIK • ZŠ ANDREJA RADLINSKÉHO V KÚTOCH • ROČNÍK 2015/2016 • APRÍL 

2016  

8 

Knižné novinky! 
Zajko, ktorý chce zaspať    
Carl-Johan Forssén Ehrlin 
V príbehu budete sledovať zajka Buntoša, ktorý je veľmi unavený, ale nemôže 
zaspať. Preto sa spolu s mamou zajačicou vyberie požiadať o pomoc strýka Zívajka. 
Cestou stretávajú dobrého slimáčika Spáčika a múdru sovu Ťažkoviečku. Od oboch 
dostane Tomáš dobré rady, ako čo najrýchlejšie zaspať. Hoci je čoraz ospalejší, 
putuje ďalej. Strýko Zívajko potrie Buntoša zázračnou spánkovou tinktúrou. Buntoš 
sa ledva stihne vrátiť domov, hneď zaspí tým najtvrdším spánkom až do rána. 

 

Zostaň so mnou    
Gayle Forman 
Talentovaná violončelistka Mia má sedemnásť rokov a vlastne všetko, po čom jej 
srdce piští – trochu otravnú, ale milujúcu rodinu, priateľa rockera Adama, 
bezstarostný život. Keď ju prijmú na prestížnu umeleckú školu na opačnom konci 
krajiny, čaká ju prvé vážne rozhodnutie – láska a rodina, alebo vytúžené štúdium 
hudby? 
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Anjelská láska 
Frederica Bosco 
Mia dostala príležitosť, na ktorú odjakživa čakala – pozvali ju na prijímacie skúšky do 
Kráľovskej baletnej školy. Hoci mala splnenie životného sna na dosah ruky, dala 
prednosť slobodnému tancu bez pravidiel a obmedzení. Po tom, čo s Ninou prekonali 
všetky nedorozumenia, ktoré ich rozdeľovali, sa spoločne presťahovali do Londýna. 
Mia navštevuje tanečnú školu Brit, ktorou je nadšená, kým Nina sa zapíše na 
štúdium žurnalistiky. Londýn pre ne neznamená iba zábavu a zmenu, priateľky musia 
spoločne znášať Ninino tehotenstvo. Ako vždy im je oporou nehmotný Patrick, až 
kým jedného dňa... 

 
Zdroj: Martinus.sk                                                                                  Sára Jakubcová (7. B) 
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Najznámejšie skladby: 
1. Justin Bieber – Love Yourself 

2. Matt Simons – Catch & Release 

3. Duke Dumont - Ocean Drive 

4. Lukas Graham – 7 years 

5. X Ambassadors - Renegades 

 
6. R. City - Locked Away 

7. Dua Lipa – Be The One 

8. Adam Lambert – Ghost Town 

9. Louane – Avenir 

10. Shawn Mendes – Stitches  
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             Filmové novinky! 
Obsah: Dvojica kutilov Pat a Mat sa vracia na 
scénu a to priamo v celovečernom filme pre 
celú rodinu. Známa dvojica v roku 2016 
oslavuje 40. narodeniny a doteraz sa na 
striebornom plátne ešte nepredviedla. Pre 
kutilov ich kalibru to ale samozrejme nemôže 
byť žiaden problém. Obzvlášť, keď na povale 
majú krabice plné filmov a pod schodami 
premietačku, na ktorej svojim fanúšikom radi 
odpremietajú svoje príhody. Neboli by to ale 
oni, ak by sa nestretli s celým radom nástrah. A 
tak sa teraz stretnú so zákerným kaktusom, 
suchým stromom, alebo sa rozhodnú „zvelebiť“ 
svoj príbytok originálnymi úpravami. Ako sa im 
to podarí? 
 

Obsah:Hrdinom filmu je chlapec Mauglí, 
človečie mláďa vychované v džungli vlčou 
svorkou. Do džungle však prichádza 
hrozivý tiger Šér Chán, ktorý si nesie jazvy 
spôsobené človekom. Šér Chán chce zničiť 
všetko, čo vníma ako ohrozenie a Mauglí 
cíti, že už v džungli nie je vítaný. A tak 
opúšťa svoj domov a vydáva sa na 
dobrodružnú cestu plnú poznania. 
Sprevádza ho prísny mentor a veselý 
medveď Balú. Mauglí sa stretne so 
zvieratami, ktoré to s ním nemyslia vždy 
dobre. Patrí medzi ne pytón Ká, ktorej 
zvodný hlas a prenikavý pohľad 
hypnotizujú človečie mláďa, a márnivý 
kráľ Ľudovít, ktorý sa snaží Maugliho 
prehovoriť, aby mu prezradil tajomstvo prekrásneho, ale smrtonosného 
Červeného kvetu: ohňa. 
 Zdroj: www.cine-max.sk                                                                             
                                                                                              Denisa Havranová (7. B) 
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Cestovanie 

   Senegal  
Nachádza sa na pobreží Atlantického oceánu v 
západnej Afrike, na južnom okraji Sahelu - pásma savany. 
Prevažne rovinatá krajina susedí 
s Gambiou, Guineou, Guineou-
Bissau, Mali a Mauritániou. 

 

 Hlavné mesto: Dakar 

 Úradný jazyk: francúzština 

 Regionálny jazyk: Wolof 

 

 

Senegal, dlhý tvar Senegalská 

republika, je štát v Afrike. Hlavné mesto 

je Dakar, ležiaci na najzápadnejšom 

výbežku kontinentu. 

Obyvateľstvo je tvorí niekoľko etnických skupín, väčšinou zaraďovaných k 

sudánskym národom. 

Z neafrických národov sú najviac zastúpení Francúzi a Číňania.  
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                    Tip na jarný 

výlet 
Biofarma - Salaš Príroda, 

Stupava 
V areáli sa nachádza koliba, stará pekáreň, farma 

a zvieratá. 

Počas roka, najmä v letných mesiacoch denne 

využívajú areál Biofarmy učitelia základných škôl a predškolských zariadení pre 

potreby školského výletu alebo organizácie jednodňovej školy v prírode. 

Pre deti je v prípade návštevy k dispozícii areál, kde môžu vidieť ohrady so 

zvieratami, v ktorom sú bezplatné hygienické zariadenia, ohniská s posedením 

a s krytým altánkom.  

 

 

 

 

Erik Pavlovič (7. B) 
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Kamene na prechádzke 
Dnes je doba, kedy nie je problém cestovať a ľudia sa pohybujú sem a tam. 
Ale dokonca nie len ľudia! Niekedy sa aj kamene vydajú na prechádzku.  Na 
rozdiel od ľudí však svoj „diaľkový beh“ nebežia len poslednú dobu, ale 
veľmi dlho. 

 

Údolie smrti 
Kde? Dolina smrti 
(alebo Údolie smrti, 
anglicky „Death 
Valley“) je jedno 
z najnehostinejších 
miest na Zemi. 
Nachádza sa 
v Severnej Amerike. 
Je to vyprahnuté 
miesto s priemernými 
ročnými zrážkami 3 – 
4 mm/m2 a dennou 
teplotou 57°C. 
Takmer ničomu sa tu 
nechce žiť.  
Čo? Náznakom života 
sú tu však prekvapivo neživé veci – kamene. Balvany, ktoré majú hmotnosť 
700 – 800 kg križujú nížinu, niekedy dokonca do mierneho kopca! Pred sebou 
ženú akúsi „čelnú vlnu“ a za sebou nechávajú brázdu, niekedy dlhú aj 1 km. 
Spravidla je táto brázda ako-tak priama, no niekedy balvany opisujú rôzne 
„slučky“, alebo zahnú ako bežiaci zajac. Pláň, kde realizujú svoj „maratón“ 
dostala výstižné meno „Racetrack Playa“ („Pretekárska pláž“).  
Prečo? Nikto doposiaľ kamene na vandrovke neprichytil, ani nenafilmoval 
v pohybe. O zmene polohy však s istotou vieme vďaka meraniam GPS (čítaj 
/dží-pí-es/). Záhadou však zostáva aj samotná príčina pohybu. Vieme však, 
že kamene sa najradšej pohybujú v zime. Existuje niekoľko teórií: 

1. (Nepravdepodobne) by sa balvan mohol pohybovať podobne ako surfista. 
Pred balvanom na náveternej strane pôda rýchlejšie vysychá a pri jej 
zmršťovaní by vznikla priehlbinka. Pod balvanom je však v skutočnosti 
pôda mierne vypuklá, pretože ju skala chráni pred vyschnutím. Vzniká 
tu potom istý spád, kde sa kameň môže trhane pohybovať „ako 
húsenica“. 

2. Keďže sa kamene ochladzujú rýchlejšie ako okolitá pôda, asi by bolo 
možné, aby okolo nich vznikol maličký „ľadovec“ a maličké „jazierko“: 
Potom by sa mohli v mäkkej pôde pohybovať a zanechávať za sebou 
takéto výrazné ryhy. 

3. Alebo by možno ľad nehral až takú úlohu a na mierne premočenej pôde 
by kamene pomaličky posúval vietor. Vedel by však [dosiahnuť – 2. 
slovo do súťaže] udvihnutie tak ťažkých kameňov? 

Otázka doteraz zostáva záhadou a môžeme sa len tešiť na ďalší výskum. 
Nabudúce si povieme aj o „chodiacich“ kameňoch v Európe. 

Michal Drábek (6.B)
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Kolieskové korčule  
Ráno ma zobudili slnečné lúče dopadajúce na moju tvár. Konečne som 
sa dočkala pekného jarného dňa. Bol víkend a preto sme sa mojou 
kamarátkou Viky dohodli, že pôjdeme von. Bola som veľmi hladná, tak 
som utekala do kuchyne pripraviť si cereálie v mlieku. Jedlo som si 
zobrala do obývačky a pozerala som sa na televízor. Zrazu sa z mojej 
izby ozvalo zvonenie môjho mobilu. Rýchlo som utekala po schodoch do 
mojej izby. Volala mi Viky. „Dobré ránko! Platí to teda dnes? Mohli by 
sme jazdiť na kolieskových korčuliach.“ povedala Viky. „Áno! Už sa 
teším! Zober si aj peniaze, pôjdeme na zmrzlinu.“ „Dobre. Stretneme sa 
pred mojím domom o tretej.“ oznámila mi a zrušila hovor.  
                                                    **** 
Bolo už 14:55 a ja som ako obvykle meškala. Rýchlo som si obula 
kolieskové korčule a vyrazila som. Cesta trvala dlhšie. Keď som tam 
konečne prišla uvidela som Viky ako už ma čaká pred domom. „Prepáč 
že zase meškám! Čakala si ma dlho?“ ospravedlnila som sa. „Nie. Iba 
chvíľu. Ideme na zmrzlinu?.“ spýtala sa ma. „Jasné!“ V cukrárni bolo 
dosť ľudí, čo je pochopiteľné keďže bolo veľké teplo. Dala som si 
jahodovú zmrzlinu a Viky si dala vanilkovú. Rozhodli sme sa, že si 
zmrzlinu zoberieme so sebou. Tak sme sa korčuľovali so zmrzlinou 
v ruke. Všetko bolo v pohode až pokiaľ sa Viky nepotkla o kameň. 
Spadla na zem a zmrzlina jej spadla z ruky. „Asi som si rozbila koleno! 
Áuu! Veľmi ma to bolí!“ plakala Viky. „Neboj! To bude v pohode! Zavolám 
mame!“ povedala som jej a okamžite som vytočila číslo. Vysvetlila som 
mame situáciu. Prišla pre nás a odviezla nás k Viky. „Môžem tu ešte 
nachvíľku zostať mami?“ opýtala som sa. „Jasné! Prídem pre teba 
o siedmej.“ Prišli sme dovnútra. Viktóriin otec bol lekár, takže jej nohu 
ošetril a zaviazal. „Prepáč! Bol to môj nápad, ísť sa korčuľovať. Stalo sa 
to kvôli mne. Viky sa usmiala a povedala: „Nie je to tvoja chyba. Síce 
som si rozbila koleno ale bol to ten najlepší deň, pretože som ho strávila 
s tebou.“ povedala a objala ma. 

Denisa Havranová (7.B) 
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Bláznivý víkend a moje narodeniny. 
Bol môj najkrajší deň. Svietilo slnko a mala som 13. narodeniny. Ako 
darček som chcela kolieskové korčule. S mojou kamoškou Laurou sme 
sa rozhodli, že tie moje korčule vyskúšame. Zavolala som jej a dohodli 
sme sa, že pôjdeme von. Ja som šla na mojich nových korčuliach a ona 
na bicykli. Šli sme smerom na Jadranskú ulicu, ale ešte pred ňou sme 
zabočili doľava k jazeru. Zistili sme, že sme nemali ísť tým smerom, 
pretože tam sú kamienky. Vtom, ako som to jej chcela povedať spadla 
a rozbila si koleno. Hneď sme sa vybrali k nim. Cestou nás stále 
otravovali včely, ale po chvíli akoby zmizli. Keď sme prišli k nim, jej 
mama jej to ošetrila a ja som už musela ísť domov. Na ďalší deň to mala 
už lepšie a mohla chodiť, tak sme sa rozhodli, že pôjdeme k nim na 
trampolínu. Zobrala som si bicykel a šla som k nej. Okolo ich trampolíny 
rástli púpavy. Lauru napadlo, že by sme si mohli z púpav venček. Keď 
sme už dokončili venček, napadlo ma, že by sme mohli ísť na bicykloch 
na zmrzlinu. Laura si zobrala bicykel a vyrazili sme. Po ceste sme sa 
stavili na školskom dvore. Chvíľu sme pozerali na chlapcov ako hrali 
futbal a potom sme šli každá domov. 

Chiara Knapová (7. A) 
 
 

Rozbité koleno :D 
Zobudil ma zvoniaci budík, ktorý som si včera zabudla vypnúť. 
Schádzala som zo schodov keď v tom som sa skotúľala dole ako klbko. 
Na šťastie sa mi nič nestalo a pokračovala som ďalej. Naraňajkovala 
som sa  a keď som išla do svojej izby pípol mi mobil. Písala mi kamoška 
Sandra . pýtala sa ma že či pôjdem von na korčuliach. Odpísala som že 
áno a dohodli sme sa na pol tretiu. Vyšla som von ,kde nádherne svietilo 
slnko, púpavy voňali a nebo bolo bez jediného obláčika. Zobrala som 
svoje čierne korčule a išla som na zmrzlinu. Na zmrzline sme sa stretli 
a išli si ju kúpiť. Keď sme ju dojedli navrhla som že či nezájdeme 
k jazeru. Tak sme teda išli. V tom som sa potkla a spadla na zem. 
Pozrela som sa na koleno a a Sandra mi povedala že ho mám rozbité . 
Našťastie som mala pri sebe obväz a tak som si ho zaviazala. Potom 
sme išli na školský dvor . o pol o šiestej sme išli k nám sa spýtať že či 
Sandra môže u nás prespať. Mamina mi dovolila a my sme išli skákať na 
trampolíne. A keď sme skákali, pichla ma včela. Prišla som dovnútra 
a okamžite som napuchla a museli sme isť do nemocnice . TOTO BOL 
FAKT SUPER DEŇ.  
 

Viktória Sobolová (7. B)
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Jarné SMOOTHIES 
Smoothie je obľúbeným nápojom aj preto, že ho môžete pripraviť z najrôznejších 
surovín. Ak chcete pre svoje zdravie urobiť čo najviac, využívajte najmä sezónne 
druhy. Jarná zelenina vám prinesie nové zaujímavé chute, množstvo energie a najmä 
mnoho zdraviu prospešných látok. 
Tu je pár receptov: 
Jarné detoxikačné smoothie 

 zväzok mladých špenátových listov 

 hrsť mäty 

 hrsť petržlenovej vňate 

 1 malú uhorku 

 kúsok zelerovej stonky 

 lyžička citrónovej šťavy 

 Postup: Všetky ingrediencie vložte do mixéra, dôkladne rozmixujte a nalejte do pohára. 

Môžete pridať aj pár kociek ľadu. 

 

 

 

Smoothie s cviklou 

Ingrediencie: 

 1 jablko 

 1 malá cvikla 

 šťava z 1/2 citróna 

 hrsť špenátových listov 

 1 hrnček vody (prípadne mandľové, alebo kokosové mlieko) 

Postup: Všetky suroviny najskôr očistite, dôkladne umyte, 

vložte do mixéra a rozmixujte na úplne tekutú konzistenciu. 

Suroviny môžete rôzne nakombinovať podľa chuti a fantázie. 

Ak obľubujete sladšie, pridajte väčší pomer ovocia. Do zmesi 

môžete pridať aj oriešky, alebo rôzne druhy semienok, 

napríklad sezamové, slnečnicové, alebo semienka chia. 
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Koláč pre lenivé :D 
 SUROVINY 

 250 g masla 

 100 g cukru 

 500 g hladkej múky 

 1 prášok do pečiva  

 cca 1 dl mlieka  

PLNKA:  

 1 kg kyslých jabĺk 

 cukor podľa chuti 

 škorica 

 1 vanilkový cukor 

 mleté vlašské orechy 

 

Jablká očistite a nastrúhajte na hrubšom strúhadle.Ochuťte cukrom a škoricou a 

nechajte chvíľu postáť. Cesto si pripravíme zmiešaním všetkých surovín.A rozdelíme 

ho na dve časti. Prvú časť rozvaľkáme na 0,5 cm a dáme na plech vyloženým 

papierom na pečenie. Cesto posypeme mletými orechmi a potom navrstvíme 

jablkovú plnku.. je dobré jablká žmýkať aby cesto nebolo vlhké.Na vrch dáme opät 

pomleté orechy. Druhú časť cesta taktiež vyvaľkáme na 0,5 cm a prenesieme na vrch 

koláčika..Je dobré vrch napichať vidličkou aby sa jablká mali kam odparovať.. 

Pečieme pri 180 °C až 200 °C cca 20 minút..Kôrka musí byť zlatožtá. 

Viktória Sobolová (7. B) 

zdroj : mnamkyrecepty.sk 
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Osviežujúce limonády 
Pripravte si jednoduché a chutné limonády, ktoré vás osviežia počas slnečných 
dní. Viete si ich pripraviť z bežne dostupných surovín a víde vás to lacnejšie, ako 
kupovanie limonád z obchodov.  

    
                           Osviežujúca melónová limonáda 

Budeme potrebovať: 1 L vody alebo minerálky, 3 citróny, 2-3 lyžice kr. cukru, 200 g 
melónu, lístky mäty 

Postup: Melón zbavíme jadierok a nakrájame ho na malé kocky, ktoré mixérom 
rozmixujeme. Pripravíme si nádoby na ľad, navrstvíme melónovú dreň a odložíme do 

mrazničky zmraziť. Citrón nakrájame na plátky a z dvoch citrónov vytlačíme šťavu. 
Pridáme minerálku alebo ľadovú vodu, lístky mäty a cukor podľa chuti. Na záver 

pridáme mrazené kocky melónovej drene a podávame. Namiesto melónu môžeme 
použiť aj iné ovocie, napríklad jahody, citrón, pomaranč. 

 

 

 

 

 

                            Čučoriedková osviežujúca 
limonáda 

Budeme potrebovať: 1/2 šálky kr. cukru, 1 
šálka čučoriedok, 3/4 šálky citrónovej šťavy, voda, ľad 

Postup: 1 šálku vody v malom hrnci zohrejeme, pridáme 1/2 šálky cukru a 
čučoriedky. Varíme na miernom ohni za stáleho miešania, kým sa cukor nerozpustí a 

hmota nezačne vrieť. Keď sa čučoriedky rozvarili, cez jemné sito prepasírujeme a 
necháme vychladnúť. Do veľkého džbánu nalejeme vodu, pridáme ľad, citrónovú 

šťavu a čučoriedkový sirup. Premiešame, pridáme nakrájaný citrón, pár čučoriedok a 
podávame. Na zdravie! 

Zdroj:napadynavody 

Sára Jakubcová (7. B) 
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Svieži jarný reďkovkový šalát 
Šalát : 

čerstvé reďkovky                 6 ks 

jarná cibuľka                         2 ks 

šalátové listy                         8 ks 

vlašské orechy na posypanie    zvoliteľné 

Zálievka :  

ocot                                       2 ČL 

med/javorový sirup/ agáve     2 ČL 

olivový olej                                 2 ČL 

voda                                            4 ČL 

soľ                                                záleží na 

vás 

 

Postup : 
Zeleninu som si očistila. Reďkovky som si 

nakrájala na pásiky, hlávkový šalát taktiež a 

jarnú cibuľku na tenké kolieska. Vedľa v miske 

som si zmiešala vodu, med, ocot, olivový olej a 

dochutila soľou. Zeleninu som si vložila do 

hlbokej misky, zaliala pripravenou zálievkou. Nakoniec som primiešala podrvené 

vlašské orechy. Najlepšie chutí čerstvý. 

Dobrú chuť! :) 

 

Viktória Sobolová 7.B. 

Zdroj : fitnessguru.sk 
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V prípade, že patríte medzi tie milovníčky kozmetiky, ktoré preferujú prírodné 
alternatívy balzamov na pery, dnešný článok bude venovaný práve vám. Výroba 
vlastnej domácej kozmetiky nie je nič zložité. Stačí mať k dispozícii šikovný 
kozmetický recept, potrebné ingrediencie a pomôcky. Potom už len s chuťou do 
výroby! Dnes si prestavíme dve jednoduché varianty domácich balzamov na pery. 

S kokosovým olejom  

Budeme potrebovať: 

20 gramov včelieho kozmetického vosku 

10-12 gramov kokosového oleja (organického) 

2 priehľadné nádobky na balzam (15 ml) 

 V hrnčeku, ktorý je vložený do horúcej vody, rozpustíme vosk a následne pridáme 

kokosový olej. Ingrediencie zmiešame a vlejeme do vyčistených nádobiek. Balzam 

necháme stuhnúť, nezabudnime napísať dátum výroby a spotreby. Za ideálnych 

podmienok vydrží približne 6 i viac mesiacov.  

 
S voňavým kakaovým maslom 

Budeme potrebovať: 
10 gramov kakaového masla 
5 gramov kozmetického včelieho vosku 
10 ml mandľového oleja (alternatívou môže byť aj olivový olej) 
2 priehľadné nádobky na balzam (15 ml) 
 

V hrnčeku, ktorý je vložený do horúcej vody, rozpustíme vosk a následne pridáme 

kakaové maslo a mandľový olej. Ingrediencie zmiešame a vlejeme do vyčistených 

nádobiek. Balzam necháme stuhnúť, nezabudnime napísať dátum výroby a spotreby. 

Za ideálnych podmienok vydrží približne 6 i viac mesiacov.                                                                   

Zdroj: myzeny.sk 

Sára Jakubcová (7. B) 
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Výber šortiek je veľký, no naozaj nemusíte míňať peniaze na nové kúsky. 

Stačí zopár šikovných ťahov a zo starých džínsov pomocou 

čipky vykúzlite originálne módne kreácie. Netreba sa obávať, zvládnu to 

aj tí, ktorí majú s navliekaním ihly problémy, šitie sa dá nahradiť lepením. Tu 

je zopár nápadov… 

 kúsky čipky môžete nalepiť/našiť len na isté miesta – napr. na zadné 

alebo predné vrecká, 

 výborne vyzerajú aj šortky olemované čipkou – teda čipku použijete 

na okraje (môže akoby vykúkať spod šortiek), 

 tie odvážnejšie môžu čipkou prekryť diery alebo ju nalepiť/našich na 

boky – prekryjete ňou rázporky, 

 veľmi zaujímavo vyzerá aj čipka iba na jednej strane šortiek, 

 elegantnejšiu a jemnejšiu verziu docielite, ak na šortky našijete 

čipkové vzory (ktoré môžete hotové kúpiť v galantérii alebo si ich 

vystrihnete z kusu klasickej čipkovej látky), 

 čerešničkou na torte bude opasok z čipky. 

         
Sára Jakubcová (7. B)  

Zdroj: kreativity.sk 
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Kreatívne nápady na vyrobenie detskej pokladničky  

Veľmi dôležité je naučiť deti šetriť peniaze už v 
skorom veku. Postačí vám k tomu jednoduchá 
pokladnička vyrobená z recyklovateľného materiálu. 
Pokladničku nie je problém vyrobiť z plastovej fľaše, 
krabice od mlieka alebo zo zaváracej fľaše. Najlepšie 
je ale vyrobiť pokladničku tak, aby ju nebolo možné 
otvoriť bez rozbitia. To prinúti deti šetriť si dlhší čas a 
nevyberať si ušetrené peniaze priebežne. 

Sára Jakubcová |  zdroj:napadynavody.sk 
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  Vyrobte si originálnu bylinkovú záhradu na balkóne      
                     alebo na parapetnej doske 
Ak máte radi čerstvé bylinky, no nemáte veľkú záhradu na ich 
pestovanie, určite nebuďte smutní. Bylinka sa dajú pestovať aj na 
balkóne alebo na parapetnej doske. Vyrobte si originálnu domácu 
bylinkovú záhradu z obyčajných plechoviek. 

Na výrobu domácej bylinkovej 
záhrady budete potrebovať: 

- staré prázdne plechovky, 
- lepidlo, 
- štetce, 

- akrylové farby, 
- substrát, 

- rôzne bylinky - bazalka, oregano, 
mäta, ..., 

- tabuľový papier a kriedu, 

                                                                 Postup: 

Plechovky očistíme a vrch obrúsime od 
ostrých hrán. Pripravíme si akrylové farby, 
štetce, vodu a plechovky natrieme na rôzne 
farby. Necháme poriadne uschnúť a ak je 
nutné, náter aplikujte aj dva alebo tri krát. 

Nafarbené plechovky naplníme do jednej 
tretiny kamienkami a zvyšok doplníme 

substrátom. Nasadíme bylinky. Môžete nasadiť aj zo semienka, trvá to dlhšie, ale 
stojí to za to. Ak nemáte čas a chcete mať bylinky hneď, posaďte klasické črepníkové 
bylinky, ktoré zakúpite v obchode.  
Na plechovky nalepíme tabuľový papier a bielou kriedou alebo špeciálnou fixou na 
tabuľový papier napíšeme názvy byliniek.
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1. Každý rád počúva ..... 

2. Jarný kvet 

3. Mesiac kníh 

4. Jarné, letné, zimné a jesenné pr....... 

5. Piaty mesiac 

6. Chutné letné červené ovocie 

7. Jarné malé zvieratká na K 

8. Pojašené zviera na O 

9. Štvrtý mesiac 

10. Letná pochúťka 

11. Druh strukoviny 

12. Prináša nám šťastie 

13. Čokoláda je ....... 
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Brat hovorí bratovi: 

„Verím na neexistujúce veci.“ 
„Napríklad na čo?“ 

„Napríklad, že máš v hlave mozog.“ 
 

Pán v reštaurácii si objedná jemne perlivú vodu. 
O chvíľu mu ju čašník prinesie. 

Pán sa ohradí: „A kde sú bublinky?“ 
Čašník zdvihne pohár, fúkne do slamky a povie: 

„Tak tu ich máte“. 
 

Mamička synčekovi na pieskovisku: 
„Nebi toho chlapčeka lopatkou po hlave, 

spotíš sa a prechladneš.“ 
 

Stretnú sa dve blondínky na zastávke 
a prvá sa pýta: 

„Na aké číslo autobusu ideš, ja idem na jednotku.“ 
„Ja na dvojku.“ 

„Aha, ide dvanástka, nejdeme spolu?“ 
 

Čo povedal hrniec vareche? 
„Nemiešaj sa do toho!“ 

 
Hrajú futbal brunetka a blondínka. 

Brunetka dá gól a kričí: „Jedna – nula!“ 
Potom dá gól blondínka a zakričí: 

„Druhá nula!“ 
 

Na Sibíri je krutá zima. 
Ivánuška príde domov a hovorí Bábuške: 

„Bábuška, čo je na obed?“ 
„Ále, zabila som kurča.“ 

„A čím ste ho zabili, Bábuška?“ 
„Ále, nad pecou visel taký bumerang.“ 

„Bábuška, ešte raz sa chytíte mojich ponožiek, 
tak ja vám zlomím deku!“ 

 
Blondínka ide autom a narazí do stromu. 

Potom nahnevane vystúpi z auta a zakričí na strom: 
„To prečo tu tak stojíš, veď som na teba trúbila!“ 

 
Michal Drábek (6. B) 
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