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Blížil sa 28. marec 2011, ktorý  je Medzinárodným dňom učiteľov. My, 

Marika Ráczová a Zuzana Kopková, sme mysleli na našu 

milovanú triednu učiteľku pani Porubiakovú. Chceli sme 

ju prekvapiť a tak sme jej kúpili sladké prekvapenie... 

Sme veľmi rady, že sme ju mohli potešiť aj takouto 

maličkosťou. Tešíme sa, že je naša triedna učiteľka. 

Chceli by sme jej poďakovať za všetko, 

čo pre nás robila a robí. Platí to aj pre 

ostatných učiteľov a vychovávateľov. 

Dúfame, že posledných pár týždňov 

spolu vydržíme. 

Ešte raz ďakujeme – máme vás 

mocenko rady !!! 
                                                    Marika a Žužu  A 2  

 



 

 

Známy pedagóg J.A. Komenský povedal: „Nemilovať knihu znamená 

nemilovať múdrosť a nemilovať múdrosť, znamená stávať sa hlupákom.“  

Mesiac marec, ktorý práve plynie, máme už od 

školských čias v pamäti zapísaný ako Mesiac knihy. 

Možno tento prívlastok už nevnímame tak intenzívne 

ako kedysi, keď bolo oveľa menej možností 

vzdelávania a získavania informácií ako dnes, no napriek tomu má literatúra 

zaiste v bežnom i študentskom živote svoje stále miesto. Zdrojom stretnutí s 

knihami odjakživa nie sú len kníhkupectvá a vlastné domáce knižné zbierky, ale 

svoje nezastupiteľné miesto tu majú aj knižnice. 

Už tradične mesiac marec spájame nielen s 

príchodom jari, ale aj s Mesiacom knihy. Kniha, 

najväčší priateľ človeka, od vynálezu kníhtlače patrí 

medzi neodmysliteľných spoločníkov mladých či 

starých. Prečo si Mesiac knihy pripomíname práve v 

marci?  

Mesiac knihy si  pripomíname od roku 1955. Podľa 

jednej verzie sa stal Mesiacom knihy z komerčných dôvodov. Zvolili si to sami 

kníhkupci, lebo bola na jar malá návštevnosť v obchodoch. A marec práve preto, 

lebo v tomto mesiaci sa narodil a zomrel Matej 

Hrebenda, významný buditeľ, ktorý sa podieľal 

na šírení slovenskej knižnej kultúry. Knižnica  

Mateja Hrebendu sa nachádza v Rimavskej 

Sobote. 

Od rozšírenia internetu je marec nielen Mesiacom 

knihy, ale práve aj Mesiacom internetu.  

                                                                                                      Sivoková  

MAREC - MESIAC  KNIHY 



MAREC 

 

Panská láska, ženská chuť a marcové počasie nie sú stále. 

Keď chceš mať zemiaky skoro v hrnci, zasaď ich v marci. 

Kto nenasial hrachu v marci, nebude ho variť v hrnci. 

Obleč si aj kožuch, ale zemiaky v marci zasaď. 

V kožuchu sej jarinu, v košeli oziminu. 

Marcové jačmene sú najlepšie. 

Najlepšie sliepky sú marcové. 

Ide marec, poberaj sa starec. 

V marci prach, istý hrach. 

 

Lepšie, keď ťa zima chveje, než marcové slnko hreje. 

Marcový sneh jed, aprílový hnoj. 

Marcový sneh žnie chlieb. 

Marec chytí tiež za palec. 

 

Ak máš v marci lúku vytopenú, nič si z toho nerob, zaraduj sa senu. 

Daždivý marec je roľníkovo nešťastie, no suchý apríl ešte horšie. 

Jedna marcová brázda lepšia ako desať aprílových. 

Koľko je v marci rosy, toľko v máji mrazu. 

Keď je marec daždivý, bude suché leto. 

Ak v marci prší, tak bude v júni pršať. 

 

Suchý marec, mokrý apríl, studený máj, vrchovaté stodoly a sena plný háj. 

Keď je v marci veľa vetrov a v apríli veľa dažďov, nasleduje pekný máj. 

Ak marec orie a apríl je studený, mnohé vetry nesú máj krásne zelený. 

Ak v marci kukučka kuká a bocian klepotá, dočkáme sa teplého leta. 

 

Pranostiky - súčasť ľudovej slovesnosti. 

Vznikli na základe pozorovania prírodných javov, ktoré ľudia 

zovšeobecnili. 

http://www.inclick.sk/returns/redirect.php?goto=678&pr=0.1&w_id=114&tstamp=1301050926&pid=1015&cd=1e830562f29370292b2651014c061293&f=1
javascript:void(0)


   
 
 
 
 
 
   
Dňa 16.4.2011 sme ja, Nika, Marcela, 
Maja,  Juliana, Zuzka a Ľubka šli 
s pani Chodúrovou do Rimavskej Soboty 
na tvorivé dielne. Najprv sme šli do 
mesta  a potom do domu kultúry. Ja 
a Kuca sme šli drôtovať vajíčka. Bola to 
zábava, ale nebolo to také ľahké. Boli 
sme pri tom skoro hodinu a trochu sa mi 
to pokazilo. Potom sme šli vyzdobovať 
vajíčko s voskom. Najprv sme na vajíčko 
naniesli vosk, urobili všelijaké vzory a dali sme to do červenej farby. Potom sme 
to vybrali , vajíčko ohriali aby vosk zmäkol a vreckovkou sme vosk zotreli dole. 
Pekne tam ostali biele tvary. Aby sa lesklo potierali sme ho kožkou  zo slaniny.  

Vajíčko malo pekné vzory a lesklo sa. 
Robili sme aj smajlíkov alebo sme na 
paličky lepili všelijaké pozdravy. 
Veľmi ma to bavilo a bolo to pekné. 
Keď sme skončili , šli sme na nákupy. 
Potom sme šli na vlakovú stanicu. 
Keď sme sa vrátili , hneď sme šli na 
večeru. Tento deň sa mi strašne páčil 
a rada by som si ho zopakovala. 
Chcela by som poďakovať pani 
Chodúrovej, že ma zobrala a že mi 
spríjemnila túto sobotu. 

                                                                                                          Amuška A2 
 
 
 
 
 



 
V sobotu 16.4.2011 prišla pre nás pani Chodúrová a zobrala nás do Rimavskej 
Soboty na tvorivé dielne. Šli sme vlakom a mali sme ešte veľa času tak ,sme šli na 
zmrzlinu. Bol tam dobrý predavač, mal dobrú zmrzlinu a nám všetkým dal 
zadarmo. Ešte sme si pozerali kvietky pred obchodom a ja som tam videla mojich 
dvoch kamarátov. Na dielňach sme pracovali vo dvojici. Ja so Zuzkou sme robili 
so slamou. Lepili sme ju na vajíčka ,potom sme robili zo slamy košíčky. Zo 
všetkého najviac sa mi páčili práce so slamou. 
 
                                                                           S pozdravom  
                                                                          Ľubka Rišpánová A2 
 
 
16.4.2011 si pani Chodúrová vybrala 6 dievčat a zobrala ich do Rimavskej 
Soboty . Nevedeli sme ,čo sú tvorivé dielne, ale sme sa  všetky tešili . Keď sme 
prišli do mesta, zastavili sme  sa v zmrzlinárni, kde bol zlatý predavač a dal nám 
všetkým zmrzlinu zadarmo. Potom sme už išli pracovať. Robili sme tam 
zaujímavé veci. Maľovali sme vajíčka voskom, potom sme vyškrabovali vzory do 
vajíčok, drôtovali sme a robili aj košíčky zo slamy, lepili sme smajlíkov a rôzne 
pozdravy. Veľmi sa mi tam páčilo a som rada, že ma pani Chodúrová zobrala 
tiež. Potom sme si urobili nákup. Bolo super a milujem Eugena Baláža a Nikola 
je moja sestra .                                                      Ďakujem pani Chodúrovej. 
 
                                                                         
                                                                           Marcela Poláková  A 2   
 
 

 
Dňa 16. 4. 2011 sme boli so skupinou A2 v Rimavskej Sobote na tvorivých 
dielňach. Bolo tam 7 stolov a učili nás veľmi veľa pekných vecí. Naučili sme sa 
robiť košíky zo slamy a aj sme potom zdobili vajíčka. Kreslili sme si tiež voskom. 
Dali sme vajíčka do červenej farby a potom sme ich oškrabávali. Ja som bola 
spolu s Nikolkou Lackovou jeden pár a moc sa nám to darilo. Veľmi sa mi tiež 
páčilo, keď ďalšie dievčatá pracovali s vajíčkami a drôtom. Som veľmi rada, že 
som sa mohla zúčastniť na tejto akcii. Veľmi ďakujem pani Chodúrovej, že bola 
taká zlatá a zobrala nás, lebo nemusela. Ešte raz ďakujem. 
                         Marika A 2 
 



 

 

 

SUPER PIATOK... 

Dňa 15.4.2011 sme mali super zážitok, prišli 

k nám do Čerenčian vystupovať žiaci zo ŠZŠ s 

vyučovacím jazykom 

maďarským 

z Rimavskej Soboty. 

Spievali veľmi pekne  

a vystúpenie trvalo asi 2 hodiny.  Zaspievali 

nám 

maďarské, 

ale aj 

cigánske pesničky. Super sme sa zabávali. 

Chceli by sme sa týmto poďakovať  za 

super zážitok. 

                                       

                                                                                              

                                                                                                         Žiguľa 



 

 

 

 

 

SUPERÁCKY  DEŇ 

Dňa 20.4.2011 sme s pánom Hedvigym boli na 

vystúpení v Rimavskej Sobote. Do Rimavskej 

Soboty sme išli 30 min. pešo popri Rimave a všetko 

sme stihli. Vystúpenie bolo veľmi pekné, boli tam 

brušné tance, vystúpenie s hadom a ohňom. Pekné 

boli aj spoločenské tance. Skupina, ktorá 

vystupovala, sa volala THE POWER OF RHYTHM.                                      

Všetci sa chceme poďakovať pánovi  

Hedvigymu, že nás tam zobral za odmenu, lebo 

sme si to zaslúžili .  

Bolo nám veľmi dobre: 

Miro Lisý, Vlado 

Surový, Ivan Suchý, Barbora Bobáková, Soňa 

Jirúšková, Táňa Čipková, Irena Kováčová, Viera 

Miklóšová, Žaneta Šípošová, Nikola Pustajová, 

Tonka Balážová.  

Všetci vám veľmi pekne ďakujeme.     

                                                                                 Barbora Bobáková  8.ŠZŠ 

                                     



 
 

Veľkonočné sviatky 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Už sa blíži, už sa blíži 
Veľkonočný pondelok, 
Už sa vajcia obliekajú 
Do farebných košieľok. 
Ej, krúťte sa, kolovrátky, 
Ej, krúťte sa, praslice! 
Už sa vajcia obliekajú, 
By z nich boli kraslice.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
Toto vajíčko, moje srdiečko, 
koho ja milujem, tomu ho darujem. 
Teba ja, Janíček, teba ja milujem, 
tebe toto vajíčko, tebe darujem. 

  

 
 
 
Šiby, ryby, mastné ryby, 
dávaj vajcia, vymieňaj sa! 
Ak mi nedáš dve vajíčka, 
daj mi aspoň makovníčka. 
Ešte k tomu groš, 
aby bolo dosť. 

 

 

 

 

 



 
 

VEĽKONOČNÉ   SVIATKY  

Veľkonočné sviatky patria k najstarším sviatkom vôbec. Ich základnou 
podstatou z dôb predkresťanských bolo vítanie jari, v prenesenom slova zmysle 
víťazstvo života nad smrťou. 

Veľká noc je pohyblivý sviatok, pre kresťanov jeden z najvýznamnejších. 
Predchádza mu dlhý čas príprav – štyridsaťdňový pôst, ktorý sa dodržiava už celé 
stáročia. Nevzťahoval sa len na jedlo, ale na celý spôsob života. Prestali tanečné 
zábavy, veselé spoločenské večierky, na vidieku sa skončili priadky a páračky. 
V čase pôstu každá žena priadla doma sama, umĺkol spev a ozývali sa len vážne 
pôstne piesne. Muži odložili fajku a celú dobu sa nedotkli alkoholu. Zo ženského 
kroja zmizli pestré farby a bohato zdobené súčasti. 

Predveľkonočný pôst, ktorý vystriedal obdobie vianočného hodovania 
a fašiangovej nestriedmosti, od základu zmenil stravovanie našich predkov. Ešte na 
prelome 19. a 20. storočia sa v niektorých oblastiach dôkladne vymyli hrnce, 
v ktorých sa varili tučné jedlá, a dočasne sa vyniesli na povalu. V rodinách dokonca 
vymenili riad, z ktorého jedli, a kovové lyžice nahradili drevenými. V čase pôstu sa 
často mastilo len rastlinným olejom, zväčša konopným alebo ľanovým, menej už 
maslom. 

Strava bola veľmi jednoduchá. Skladala sa z rôznych múčnych jedál, kaší, 
zemiakov, strukovín, sušeného ovocia. Varili sa jednoduché polievky a omáčky, 
veľmi sa využívala kvasená kapusta, ktorá sa jedávala aj surová s krajcom suchého 
chleba (z dnešného pohľadu ideálna kombinácia pre zdravú výživu a redukčnú 
diétu) – nielen ako desiata či olovrant, ale aj ako hlavné jedlo (obyčajne večera). 
Dospelým sa odporúčalo celkovo obmedzovať množstvo stravy počas dňa, až večer 
sa zjedlo trochu kyslej kapusty alebo ovocie a chlieb. Dnes by sme to považovali za 
ideálne kontrastné odľahčovacie dni po vianočnom a novoročnom hodovaní. 

V období pôstu nebolo dovolené jesť mäso, a to ani v nedeľu. Niekto sa 
dokonca zriekal i mlieka, syrov a vajec – teda potravín, ktoré pochádzali 
z teplokrvných zvierat. Dodržiavanie pôstu sa postupne zmierňovalo. 

K pôstnemu obdobiu patria aj typické jedlá. Vyskytujú sa najmä na pôstne 
nedele, ktoré sú štyri a o týždeň po nich nasleduje Smrtná nedeľa, keď dievčatá 
vynášajú smrtku – symbol zimy. Nasleduje Kvetná nedeľa, keď sa svätia ratolesti, 
väčšinou z vŕby, rakyty. V niektorých krajoch v tento deň ženy nepiekli z múky, aby 
„nezapiekli“ kvety ovocných stromov. 

Pôst sa končí Zeleným štvrtkom. Dodržiava sa však až do Bielej soboty, keď 
večer po slávnosti Vzkriesenia Krista z mŕtvych sa po dlhom čase objaví na stole 
mäsité jedlo. 

Na Zelený štvrtok sa obyčajne piekli tzv. judáše z kysnutého cesta. Tvarom mali 
pripomínať stočený povraz, na ktorom sa obesil zradný biblický Judáš. Podoby 
pečiva boli rôzne, ale často sa na vrch pridával med - podobne ako na Vianoce k 
oblátke. Med sa odpradávna cenil ako pochúťka i liek. Na Zelený štvrtok sa malo 
jesť vždy niečo zelené, aby bol človek zdravý, či to už bola polievka z jarných 
byliniek, špenát, alebo hlávkový šalát. 

Tradičným veľkonočným jedlom je mazanec. Sú o ňom správy už od 14. a 15. 
storočia. Ešte v 18. storočí ho plnili tvarohom, rozmiešaný tvaroh bol totiž u 
Slovanov obradným jedlom, rovnako ako zvyk jesť vajíčka, považované za symbol 
nového života a plodnosti. Na Veľkú noc sa často jedli uvarené, no nezriedka sa z 
nich pripravovali aj rôzne obradové jedlá. Najznámejšia bola praženica, jaječnica, 



 
 

pankúch alebo jedlo z vajec, z údeného mäsa a žemlí, tzv. baba, plnina, kurka, 
stratené kura a pod. V oblasti východného Slovenska je dodnes rozšírené tradičné 
obradové jedlo nazývané žolta hrudka alebo sirek, ktoré sa robí z vajec a mlieka. 
Sirek sa podáva na Veľkonočnú nedeľu všetkým členom rodiny a na Veľkonočný 
pondelok sa ním ponúkajú mládenci, ktorí chodia polievať. Vajíčka dodnes 
dostávajú chlapci aj muži za šibačku a polievačku. Časom sa z jedla stal darček 
lásky, tradícia, ba aj predmet do zbierky. 

Na väčšine nášho územia je neodmysliteľnou súčasťou veľkonočných jedál 
obradový koláč. Na východnom Slovensku sa pripravoval predovšetkým okrúhly 
koláč pod názvom paska. Pôvod má v starom rituálnom pečive, ktoré sa k nám i k 
susedným národom rozšírilo prostredníctvom kresťanstva. Okrúhly tvar pasky 
symbolizoval slnko, nový život, snahu o zabezpečenie dobrej úrody. Na strednom a 
západnom Slovensku majú koláče rôzny tvar, prevládajú podlhovasté záviny. V 
týchto oblastiach sú zaužívané hlavne názvy baba, calta, mrvaň. 

Po dlhotrvajúcom pôste boli žiadanou zmenou v jedálnom lístku i mäsité jedlá, k 
veľmi starej tradícii u nás patrí pečenie jahňaťa alebo kozľaťa. Na dedinách sa však 
najviac jedla šunka (šoudra) a klobásy zo zásob po zabíjačke. Niekedy sa mäso na 
Veľkonočnú nedeľu nahrádzalo mliečnymi výrobkami, napríklad tvarohom, syrom, 
oštiepkami. Veľkonočné jedlá dopĺňala pálenka a víno. 

K prastarým veľkonočným pokrmom patril baranček. Pretože si každý nemohol 
dovoliť skutočného barančeka, nahrádzal sa barančekom upečeným z kysnutého 
alebo treného cesta. Hotový baranček sa zdobí cukrom, jarnou zelenou vetvičkou a 
mašličkou či spiežovcami. Barančekom sa zdobí okno alebo stôl s farebnými 
kraslicami, v poslednom období sa pridáva aj trávička z rýchleného obilia. 

 
 

 

  
              



    

 

 

 

 

  
Prázdniny sa začali 20.4.2011. Tieto prázdniny som strávila tu v RC. Na skupine 

sme boli len ja, Nikola, Žaneta a Katka. Prázdniny ubehli 

veľmi rýchlo. no odchod niektorých osôb ma trápil, lebo mi 

veľmi chýbali  hlavne Nikola a Ama a ešte jedna osoba. Určite 

viete kto to je ... 

Bola tu strašná nuda, nemala som s kým srandovať a smiať sa. 

Nemala som večer komu spievať- však Nikola Lacková? Boli 

sme v Rimavskej Sobote s pani Chodúrovou, urobili sme si 

nákupy a potom sme opekali. Oblievačka bola dobrá.  

No,  konečne sú tu všetci ! 

 

                                                               Viera Miklošová A 2  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Keďže bola Veľká noc a bolo veľa detí, tak som prázdniny strávil na 

dievčenskej skupine A2. 

V piatok, keď mala službu pani Chodúrová na raňajkách mi oznámila, že 

pôjdeme do Tesca. Niečo som si aj kúpil, ale cestou späť bolo už poriadne teplo. 

Poobede sme si opekali a dievčatá ma ponúkli aj malinovkou. Správal som sa 

dobre a chcel by som sa poďakovať pani Chodúrovej, že nám spravila 

prázdniny. 

 

 

                                        Denis Balažovič 1. VS 
 

                                                                                                                                             



 Odchod na prázdniny 
 

 Bolo 20.4.2011 a moc som sa tešila, že idem domov. Doma som nebola  tri  

mesiace a tešila som sa na súrodencov a môjho otca, ale aj na kamošov. Nebola 

som celkom rada, že idem preč, lebo tu ostala moja naj – kamoška Viera 

Miklošová, ktorú beriem ako segru. Je s ňou haluz, keď sa dačo stane, či už 

v dobrom  alebo zlom. Mám ju rada, lebo mi pomáha. Ešte ma hnevá, že tu ostal 

Tomáš Horský, lebo ho mám rada a hnevá ma, že máva stále problémy.              

1. apríla sme začali spolu chodiť a dnes je už 28.apríla. Ide to moc rýchlo. Bola 

som rada, že ide domov aj Kuca, lebo ju mám rada ako segru a poznáme sa 

odmalička. Dokonca sme chodili spolu aj poza školu, ale sme skončili tu 

v Čerenčanoch. Doma bolo super, supíš. Som rada, že som bola doma aspoň 

tých  šesť  dní spolu s rodinou. 

  

                                                                               Nikola Lacková alias Marta 
                                      

         

Prázdniny 
 
Volám sa Juliana Hečková a chcem porozprávať, teda napísať o mojich krásne 
prežitých  veľkonočných prázdninách. Z jednej stránky to bolo dobré a z druhej 
horšie až zle. Ale vlastne aj horšie veci sa v živote stávajú. Ako sa hovorí, čo ťa 
nezabije,  to ťa posilní. Mňa to nezabilo, mňa to skôr posilnilo a dodalo mi radu 
do života, ktorú už nesmiem zopakovať. Stalo sa to už druhýkrát, ale tretí už 
nemôže a budem sa snažiť tomu vyhnúť. Mám v hlave uloženú myšlienku, ktorú 
chcem napraviť, ale asi na to nie som dosť silná, ale pokúsim sa. Teraz prejdem 
k tým lepším veciam. Doma bolo dobre, bola som s mojou kamarátkou, prežili 
sme pekné zážitky a tak isto aj s mojou láskou, ale nakoniec to nedopadlo dobre 
kvôli tomu predávkovaniu. Rozišla som sa s nimi v horších veciach a v horšom 
období. Nakoniec by som sa chcela úprimne ospravedlniť pánovi Hedvigymu, 
veľmi ma to mrzí, čo sa stalo. Chcela by som sa poďakovať pani sociálnej za to, 
čo pre mňa robí. Veľmi si to vážim a mám ju nesmierne rada a ľúbim ju. To bude 
asi všetko. 

                                                                                           Juliana Hečková    
 
 

 

 

 

 

 



Veľkonočné prázdniny 

 
Ani sama neviem, ako mám začať. Po odchode pár osôb, ktoré mám rada, tak to 

nestálo za nič, bola nuda bez nich. Nie až taká nuda. Nemuseli sme pracovať ako cez 

týždeň. 

Na skupine nás bolo najprv päť, ale vo štvrtok odišla Maja. Marike sa to vybavilo na 

poslednú chvíľu, ale som rada, že bola doma. Pretože nás bolo málo, pridali nám 

dvoch chlapcov. 

Veľká noc bola veľmi, veľmi skvelá, pretože iba v  pondelok sa dá poriadne zabaviť. 

Bola veľká haluz. Páčilo sa mi aj s pani Chodúrovou. Po raňajkách sme šli do Tesca 

a urobili si nákupy a poobede sme si opekali. Celý deň bol pekný. Páčilo sa mi aj na 

skupine, bola sranda. 

                                                                                                                           

                                                                                                      Katka Kováčová A 2 

 

 

Cez prázdniny som ostala v RC, lebo pre mňa nikto neprišiel. Počúvali sme pesničky, 

boli sme na vychádzke. Bolo dobre aj s pánom Horváthom. Chýbala mi Zuzka, ale aj 

ostatné baby. Páčilo sa mi s Vierou, robili sme srandy, večer sme pozerali televízor.  

Boli sme aj v Tescu na nákupoch, opekali sme , na vychádzke sme si dali kofolu. 

Veľmi sa mi páčilo, keď sme chodievali von, ale radšej by som chcela ísť domov. 

 

                                                                                                      Nikola Fíziková A 2 

 

 

 

 

Moje veľkonočné prázdniny tu v ústave prebehli veľmi rýchlo a aj pekne. No tešila 

som sa ,kedy sa už konečne vrátia naše baby – Kuca a tak. Boli sme na skupine len 

štyri,bolo nám super, až na drobnosti... Bolo dobre aj to, že u nás robili aj iní 

vychovávatelia, ktorých sme mali možnosť spoznať a aj oni nás. Páčilo sa mi aj na 

nákupoch v Tescu. Mohli sme si kúpiť čo sme chceli / a mohli.../  No a k oblievačke? 

Bolo fajn, no moc také sviatky nemusím. To je k tomuto sviatku asi všetko. 

                                                                                                              

                                                                                                         Žanet Siposová A 2 

 
                         

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Na tieto veľkonočné prázdniny som sa už 

dlho tešil a v stredu to prišlo, keď ma pán 

Haluštík prišiel zavolať, že idem domov. 

A ešte radšej som bol, keď som už 

konečne sedel v aute. Cesta bola dlhá 

a ubiehala mi veľmi pomaly, pretože 

som sa tak veľmi tešil na rodinu, 

kamarátov a počítač. Keď som prišiel 

domov do Prievidze, tak som hneď išiel 

domov k rodine. V stredu večer som išiel s kamarátmi na pizzu. Cez 

Veľkonočný pondelok som išiel polievať známych a kamošky a svoju rodinu. 

Celé prázdniny mi strašne rýchlo ubehli. Musím povedať, že doma bolo veľmi 

dobre.  

                                                                                                Filip Jankula 1.VS 

 

Cez prázdniny tu bolo veľmi dobre. Až na to, že sme boli veľmi smutní, že sme 

nešli domov. Prvý deň sme prežili ako-tak. Bolo nám smutno. Na druhý deň to 

už bolo lepšie. Chodili sme von na areál a zabávali sme sa. Tešili sme sa na 

Veľkú noc. Nevedeli sme sa dočkať, až budeme polievať baby. Na Veľkonočný 

pondelok sme polievali baby, bola to dobrá zábava a bola sranda. Postavili sme 

sa pred bránu a čakali sme, kedy pani kuchárky Slávka a Lenka pôjdu. Nakoniec 

sme sa ich dočkali a nepustili sme ich. Otvorili sme dvere na aute a vytiahli ich 

von. Ivan doniesol vedro a poliali sme ich. Na ďalší deň to už nebola zábava, ale 

trápenie. Upratovali sme celú skupinu, lebo prichádzali chlapci z prázdnin. Ako 

prichádzali, tak sme ich vítali. A tak to všetko zakončím jednou vetou. 

Prázdniny boli super. 

                                                                                                             anonym 

 

 

 

Najskôr by som sa chcel poďakovať pánovi Hedvigymu za to, že ma naučil hrať 

volejbal a iné športové hry. A preto mu patrí ďakujem. Ďalšie moje ďakujem 

patrí ujovi Janovi  za to, že sa s ním dá hocikedy o všetkom porozprávať a vždy 

dá dobrú radu. Ďakujem. A ešte jednému patrí ďakujem, a to pánovi Illéšovi za 

to, že ma stále púšťa na prázdniny. 

                                                                                              Frederik György B1     

 

 



 

 

 

 

 

Ja som si myslela, že tu bude na Veľkonočné prázdniny 

zle ,ale som sa mýlila pretože mi bolo veľmi dobre. Tešila 

som sa ,že nás pán Szajko zobral na výlet do Rimavskej 

Soboty .  Bolo nám veľmi dobre. Boli sme na zákusky 

a zmrzlinu. Stretli sme aj pána Gála ,ktorý nás pofotil.  

Aj na skupine bolo veľmi dobre vôbec sme sa nehádali, 

držali sme spolu celé prázdniny. V pondelok  na šibačku 

nás ráno nemohli poliať, pretože pršalo, ale potom nám 

to chlapci s pánom Horvátom vynahradili dvojnásobne.  

Na veľkú noc mi bolo veľmi dobre ,len mi chýbali 

niektorý ľudia.  Ďakujem pánovi  Szajkovi ,že nás vzal 

do RS.                                                 

                                                                                                              Barbora Bobáková A1 

 

 

Veľkonočné prázdniny som prežila v RC. S pánom 

Balajom sme išli  do Rimavskej Soboty  pozerať tenis  

a pozrieť do mesta.   Aj s pánom Szajkom sme mali 

výlet do cukrárne bolo nám veľmi dobre ,čas nám ušiel 

ani neviem ako. Bola veľká sranda. Na veľkú noc nás 

poriadne pooblievali chlapci. Pán Horváth ma chcel 

hodiť do vane ,ale som sa mu nedala. Už som čakala 

kedy príde škola, tešila som sa na ostatných. Pán 

Hedvigy ma vzal na volejbal, kde bolo veľmi dobre. 

Ďakujem zato všetko pánovi Hedvigymu. A tak isto sa chcem poďakovať všetkým ,ktorý 

nám spríjemnili veľkonočné sviatky tu v RC. Bola by som radšej keby som mohla byť doma 

ale opäť prídu letné prázdniny  a ja sa teším, že pôjdem domov.                         

                                                                                                                  Soňa Jirušková  A1  

Čo som prežila na 

Veľkonočné prázdniny 



 
 
Do kaštieľa som prišiel z 1.VS, lebo som 
chcel zistiť, ako to tam je. No neodišiel 
som z jednotky preto, lebo mi tam bolo zle, 
ale preto, lebo som chcel zistiť, ako je 
v kaštieli. No, bol som tam, a najprv som 
sa správal slušne a potom po mesiaci som 
začal byť zlý. Začal som sa zhoršovať 
a zhoršovať. No potom som si začal 
uvedomovať, že to nemôže tak 
pokračovať, ako to pokračovalo, lebo som 
sa potom zle cítil. Začal som sa dobre 
správať, snažil som sa, lebo mi chýbala moja rodina a chcel som sa dostať k nim 
a byť s nimi. Mal som tu kamarátov, ktorí sa volali Marcel Prieložný a Róbert 
Byhári. S nimi som vystrájal a to ma mrzí, lebo som sa cítil taký osamelý, keď som 
bol sám a chcel som zapadnúť do ich skupinky. Mal som aj ďalších kamarátov,  
napríklad ako je Kristián Horváth a Miro Lisý. S nimi sa mi dobre vychádzalo 
a dobre som sa s nimi bavil. Mám  vychovávateľa uja Janka Mikera, on ma vedel 
pochopiť a vedel nám všetky problémy vysvetliť. Mám aj vychovávateľa pána Illéša 
a chcem sa mu ospravedlniť za ten pokus o útek, ktorý som chcel spraviť a za to, že 
som sa zle správal. Chcem sa poďakovať pani sociálnej, ktorá nás vie tiež dobre 
pochopiť a vybavuje nám rôzne veci. Potom som sa v kaštieli začal snažiť. Po 
jednom pokusnom úteku odišli z našej skupiny moji kamaráti Robo Byhári a Marcel 
Prieložný. Marcel odišiel do Vrábľov, to ma veľmi mrzelo. Snažil som sa aj preto, aby 
som nešiel do horšieho zariadenia. Chcem pozdraviť aj dievčatá: Barboru Bobákovú, 
Zlaticu Rezmüvešovú, Tatianu Čipkovú, Laďu Oláhovú, Vieru Miklóšovú, proste 
všetky, lebo ich mám rád. Je zlé, keď sa niekto cíti osamelý. V tomto ústave mi chýba 
jedno, a to je moja rodina. Mama, sestra, bratia a všetci. Ďakujem všetkým 
zamestnancom.  
                                                                                                              Lukáš Červeňák B1 
 

Môj život sa zmenil, a to tak, že som sa zlepšil 
v učení a aj vo výchove. Našiel som si tu dobrých 
kamarátov, aj dobrého vychovávateľa uja Janka 
a pána Illéša. Keď som tu zostal, tak mám asi 
dobré správanie. Mal som veľmi ťažký život 
doma, a aj pri kamarátoch. Vždy som kradol 
a robil zle ľuďom, lebo som dal na zlých 
kamarátov. Pustili ma domov na veľkonočné 
prázdniny a veľmi ďakujem za to všetkým 
vychovávateľom a pánovi riaditeľovi. Keď sa 

dostanem domov, tak sa zlepším a chcem byť s rodičmi a súrodencami a so starkou.  
                                                                                                                       
                                                                                                                Ľudovít Kónya B1 



 

 

 

Pre mňa reprezentácia RC znamená odmenu za dobré správanie sa tu 

v RC. 

Napr. sme boli na volejbale v Rimavskej Sobote. Pán učiteľ Hedvigy nás 

trénoval pomerne často. Počas tréningov som sa cítil naozaj výborne, 

lebo sú tu celkom dobrí hráči, s ktorými je radosť hrať. Patrí medzi nich 

určite aj pán Hedvigy a tie jeho prihrávky a podania. Je na ňom vidno, 

že sa volejbalu venuje už dlhší čas. („Marek, neuveríš, ale intenzívne hrám 

volejbal odvtedy, ako som učiteľ TV, proste som talent“...    )  

Zo začiatku som volejbal nenávidel, no postupom času sa to zmenilo, hrám prakticky aktívne volejbal 

aj tu, ale aj doma za našu školu. Je to šport, ktorý ma tak veľmi zaujíma, že sa mu budem v živote tiež 

venovať. Ja viem, že to znie teraz ako taká myšlienka, ktorá nemá budúcnosť, ale z môjho hľadiska je 

to inak. Za toto všetko môžem poďakovať len jednému človeku, a ten sa volá Pavol Hedvigy, náš 

„doktorko“. Keď sme sa dostali konečne na ZŠ Clementisa, tak som mal pocit, ako keby som bol na 

Superstar pred 10000 divákmi a popritom nás tam bolo maximálne 40. Boli to dvojmetroví 

„škriatkovia“, ktorých sme len tak-tak porazili, ale potom to už bolo ľahšie. V prvom zápase sme 

porazili ZŠ Clementisa 2:1 a Ožďany 2:0. Nakoniec sme sa tešili z pohára, ktorý sme úspešne dostali až 

sem do RC. 

                                                                                                                                                   Marek Konečný B1 

 

                                    .   

 

     V prvom rade by som chcel povedať, že by som chcel RC 

reprezentovať vo futbale a dúfam, že mi to vyjde. Chodím s pánom 

Václavíkom na futbal. Berie ma do Rimavskej Soboty na zápasy, na 

tréningy a týmto sa mu chcem poďakovať za to, že ma berie na futbal. 

ĎAKUJEM.  

Teraz vám napíšem príbeh jedného 14-ročného chlapca, ktorý je v RC 

Čerenčanoch a hráva futbal. 

Bola sobota 19.3.2011 ráno o 5.20 hod. Ráno ho čakal ťažký zápas 

s Ružomberkom. Cesta do Ružomberka bola dlhá a únavná. Po 

príchode sme mali rozchod v meste. Najbližšie bolo do Tesca. Prvý 

zápas hrali starší chlapci, remizovali 0:0. Mladším žiakom sa tak nedarilo a prvý polčas chytal ten 

chlapec, o ktorom vám píšem. Ten chlapec som bol ja, Michal Krištek. Dostal som 5 gólov, prežíval 

som to veľmi zle. Zo začiatku to bolo dobré, ale keď sme dostali všetkých päť, tak sa mi chcelo plakať, 

že som sklamal pána Václavíka, a ľutujem to aj teraz. 

To je všetko. Pán Václavík, prepáčte a ďakujem.          

                                                                                                                                                     Michal Krištek B1 



PS: 25.5.11 nás čaká posledné kolo 

MVL  a potom  odchádzame na ŠH.  

Tam sa ukáže:  Kto je lepší ??? 

                           Kto je horší???  

                           Kto to vyhrá??? 

  

 

 

Dňa 28.4. sme išli do Rimavskej Soboty na volejbal. Veľmi som sa bála, že ho 

zase prehráme, ale my sme do toho dali všetku našu silu, aby sme im ukázali , 

že sme lepšie ako ony a vieme nad nimi vyhrať. Skoro sme sa rozplakali, lebo 

sme tomu ani neverili, že sme to dokázali. Jediné, čo ma trápilo, bolo to, že 

jedna baba povedala: „Aj tak je ten pohár náš!“  Dúfam, že na budúci rok bude 

vystavený u nás v skrini medzi ostatnými.  Asi si trošku namýšľam, hahaha. 

Proste volejbal milujem a nikto mi to nevytlčie z mojej hlavy. A ak tu ostanem aj 

na budúci rok, tak sa budem moc snažiť, aby ten pohár bol náš.  

                                                                                                         Ladislava Oláhová A1 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 
 

      

 

Na letné prázdniny sa veľmi teším. A viete prečo ? 

Lebo pôjdem domov, ale nemusí to byť isté. Ja sa 

hlavne teším na mamu a všetkých, čo sú doma. Najviac 

na môjho malého bračeka Alexa. S bratmi budem 

chodievať na plaváreň a na kúpalisko. Ale teším sa aj 

na šport u nás v Brezne na našom ihrisku, že si spolu 

s kamarátmi zahrám futbal. Možno pôjdem ku otcovi na 

prázdniny. Vôbec sa mi neozval za ten čas , čo som tu. 

Ale to už je jedno. Hlavne sa teším na prázdniny, ktoré si chcem užiť v plnej paráde. 

 

                                                                                                                   Jakub Kmecík 1.VS 

 

 

 

 

Jar je ročné obdobie, na ktoré sa každý teší, lebo idú 

prázdniny. Konečne je teplo a zase kvitnú púpavy 

a rôzne kvetinky. Nemusíme nosiť bundy, svetre 

a čiapky. Na jar je všetko pekné. Slnko svieti a nebo je 

modré. Konečne sa blížia letné prázdniny, na ktoré sa 

každý teší. Tráva rastie a je zelená, môžeme sa 

bicyklovať, športovať a nič nám v tom nezabráni. Na 

jar býva aj Veľká noc. Dievčatá utekajú pred 

chlapcami, ktorí ich chcú vyšibať a poliať.   

 

                                                                                                                  Tomáš Horský 1. VS 

 

Prebúdzanie prírody, to je ako keď sa mení ročné 

obdobie zo zimy na jar. Zo škaredého zimného 

počasia sa príroda začína pomaly prebúdzať do 

teplejšieho, krajšieho počasia. Najviac sa mi páči, keď 

je vonku pekne slnečno, je aj lepšia nálada. Ráno je 

krajší pohľad, keď svieti slnko a vonku je teplo. Hneď 

sa lepšie cítim, keď počujem, ako spievajú vtáčiky. 

Ľudia už môžu zo seba zhodiť teplé veci a obliecť sa 

do krátkych nohavíc a tričiek  

a môžu svoje zimné topánky vymeniť za ľahké papuče 

– žabky. Ľudia chodia na prechádzky do prírody 

a nesedia doma za počítačom či telkou. Ľudia majú 

najradšej leto, lebo môžu chodiť na dovolenky k moru. Chodí sa aj na kúpaliská a môžu hrať 

aj vodné športy. 

Pre mňa znamená leto a teplé počasie najlepšie obdobie v roku a myslím si, že viacero ľudí sa 

so mnou zhodne.  

                                                                                                                         Daniel Uličný B1 



POZNÁMKY  V ŽIACKEJ KNIŽKE 

  

 

Na hodine dejepisu schválne uvádza iné 

dátumy.  

 

 

Váš syn nevhodne dokazuje svoju silu na 

pracovnej výchove tým, že dievčatám 

priťahuje zveráky.  

 

 

Pozerá sa na mňa cez zelené priesvitné 

pravítko a smeje sa mi, že som zelený. 

 

 

Dáva stále pozor, či dávam pozor, a keď si 

myslí, že nedávam pozor, tak nedáva pozor. 

 

 

Bez povolenia padá zo stoličky. 

 

 

Bez vyzvania vybrala na hodine telesnej 

výchovy kozy a celá trieda cez ne skákala. 

 

Vedomosti vašej dcéry sa rovnajú nule. Pre 

postup do vyššieho ročníka je potrebné, aby ich 

minimálne zdvojnásobila. 

 

 

Zlomil zemepisnú mapu o hlavu spolužiaka. Plátno to vydržalo, je nutné opraviť 

rám. 

 

Bije spolužiačku dáždnikom, pričom nie je jeho. 



 

Pravidelne chodí do školy nepravidelne. 

 

Zjedla pomôcky na výtvarnú výchovu. 

 

Olizuje temperové farby a diví sa, že 

potom zvracia.  

 

 

Spal na hodine tak tvrdo, že ho neprebudil 

ani príchod pána riaditeľa, ktorý strašne 

dupe a funí. 

 

 

Lezie do päťmetrovej výšky na 

dvojmetrový strom. 

 

 

Nepíše si, čo hovorím, píše iba to, čo 

potrebuje. 

 

Stále sa hlási. 

 

 

Pľul na schodoch na nižšie postaveného učiteľa 

vyššieho ročníka, čím znížil jeho vážnosť. 

 

Ohrozoval spolužiakov nožíkom, ktorý potreboval 

až na tretej vyučovacej hodine.  

 

Svojím spevom úmyselne rušil hodinu spevu. 

 

 

Neustále sa smeje a odmieta mi povedať na čom. 

 



 

Počas písomky vnucuje spolužiačke správne odpovede. 

 

Rozbil okno a vyhováral sa, že nemôže 

dýchať. 

 

Hlási sa nohami. 

 

Smial sa mi do očí za chrbtom. 

 

Nedovolený vstup do školy. 

 

Napovedá nedovoleným spôsobom. 

 

Dievčatám siaha na mliečne vaky. 

 

Behá po stene. 

 

Cez prestávku silno kopal do dverí a 

keď bol napomenutý, kopol si drzo ešte 

raz. 

 

 

Smrká mi do výkladu. 

 

Nechá sa od spolužiakov obchytávať a nehlási to učiteľovi. 

 

Močí do výšky očí.  

 

Vaše dcéra opakovane fajčila na chlapčenskom záchode. 

 

 

Žiak je na hodine! 

 

 

Patril k väčšej polovici, ktorá nedávala pozor! 

 

 

Váš syn cez vyučovanie rozpráva vo svojom vymyslenom jazyku a nik mu 

nerozumie. 



 

 

 

Anonym by som chcela venovať jednej osobe, 

alebo lepšie povedané chlapcovi, ktorého veľmi 

ľúbim. Je to Jano Šajmer, v mojom srdci je to 

človek na prvom mieste, stále na neho myslím 

a chcela by som mu povedať, že je fakt OK 

chalan. Aj keď viem, že on by so mnou nikdy 

nebol, veľmi ho ľúbim.  

Posielam Ti pusinku, čo vydrží hodinku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

V sobotu sme sa vybrali s tetou  Adkou do Rimavskej soboty na plaváreň a do 

Tesca. Na plavárni bolo veľmi dobre . Keď sme sa poriadne okúpali a vybláznili,  

tak sme šli do Tesca, kde sme si spravili nákup. Cestu naspäť sme išli pešo, čas 

nám prešiel veľmi rýchlo a už bol konečne večer. Z celého dňa sme boli veľmi 

unavení, bolo veľmi dobre a týmto sa chcem poďakovať  tete Adke. 

                                                                                                                                         Tatiana Čipková A1 

 

 

 

 

 

 



                         

 

 

Večerná žiara 

Líčenie v čierno-zlatej kombinácii sa hodí nielen na všetky večierky, v 

jemnejšom variante ho pokojne použite aj na denné líčenie. 

Ako na to: Najdôležitejšie sú oči a ústa. Viečka dotiahnite tieňmi, riasy ocenia 

špirálu pre maximálny 

objem, ktorá  zároveň 

funguje aj ako regeneračná 

starostlivosť. Nechty 

prelakujte lakom v tmavom 

odtieni.  

 

 

 

V tyrkysovej 

Ako na to: Žiaru a jas dodá tvári kompaktný bronzový púder. Najvýraznejšie na 

tomto líčení musia byť oči. Okrem precízneho tieňovania si pomôžte ceruzkou s 

trblietkami  v odtieni Szaphire Pure. Riasy 

viackrát premaľujte čiernou zhusťovacou 

špirálou. Obočie dokreslite ceruzkou vo 

svetlejšom odtieni Capuccino a pery len jemne 

zvýraznite kontúrovacou ceruzkou. Nakoniec 

ich vyplňte leskom. 

. 

http://www.inclick.sk/returns/redirect.php?goto=862&pr=0.1&w_id=4448&tstamp=1302863873&pid=540&cd=43ca30810554f8948d8f633705c9e506&f=1


 

 

Ak chcete byť in, dajte si vlasy o odtieň zosvetliť a postupne zostrihať. 

Horúce vlasové trendy na sezónu jar/leto 2011 priamo z Talianska vám 

prezradí Michaela Jurčová. 

Talianky určujú celej Európe, ako vyzerať štýlovo. „Vedia sa starať o svoje 
vlasy, veľa si o tom naštudujú a konzultujú s kaderníkom. Sú náročné aj na 
vlasové produkty. Skôr, ako si nejaký kúpia, chcú ho vyskúšať. Ak nie sú 
spokojné s prípravkom, ktorý im kaderník poradil, nemajú problém 
priniesť ho naspäť a čakajú, že za to budú mať zadarmo nejakú pozornosť. 
Vlasy si do salóna chodia udržiavať pravidelne, niekedy aj dvakrát či trikrát 
týždenne“, prezrádza Michaela Jurčová, školiteľka techniky Zeo Baldi by 
Lóreál v Miláne. Michaela najskôr pracovala v Paríži ako modelka, kde svet 
krásy spoznala aj z druhej strany. „Z pozície ľudí, ktorí zabezpečujú, aby 
modelka vyzerala dobre. Napokon ma to lákalo väčšmi než predvádzanie...“ 
Presťahovala sa teda do talianskej mekky módy, kde pracuje vo 
vychytenom salóne. 

 

 

 

 

 

 

TOP strihy 

 Plné rovné strihy akejkoľvek dĺţky, nič asymetrické. 

 Ţiadne ofiny, nanajvýš pri tvári postupne ostrihané vlasy.  

 Prím hrajú svetlé odtiene.  

 Zosvetlenie vlasov by malo byť iba od polovice dĺţky ku 

koncom vlasov. Nemalo by vyzerať ako práca kaderníka, ale ako 

stopy slnka. 



  

 

 

Ak ste dlhovlasá tmavovláska a máte chudšiu tvár, máte sa na čo tešiť. 

Hitom jarnej sezóny je mierne rozstrapatená zvlnená ofina a pletený 

vrkoč, čo vašej vizáţi dodá príťaţlivú symetriu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ideálne je umývať si vlasy dva razy za týţdeň. Šampónujte si ich 

dvakrát po sebe. Ak si hlavu umývate častejšie ako dva razy do 

týţdňa, postačí vám aj jedno šampónovanie.  

 Šampón si vţdy najprv trochu zrieďte vodou, potom ho vylejte 

aspoň na štyri aţ päť miest, najmä nad čelo, po bokoch, v strede 

hlavy a pri krku.  

 Masírujte pokoţku pod vlasmi bruškami prstov.  

 Do umytých a opláchnutých vlasov vţdy naneste kondicionér, 

no iba na konce, nie ku korienkom.  

 Na záver si vlasy dobre umyte. 

 



 

 

Veronika Lisyová.   Narodila som sa 17. 

mája  1998  v Bojniciach. Mám 13 

rokov. Som tu preto, lebo som 

porušovala školský poriadok. Moje 

záľuby sú : tanec, hudba, šport.  

 

Nikolas Flekáč.  Narodil som sa 

8.6.1997 v Bojniciach. Mám 14 rokov. 

Do RC som sa dostal preto, lebo som 

mal zlé správanie v škole. Moje záľuby 

sú : futbal a počítač. 

 

 

 

 

Volám sa Daniel Uličný. Som žiakom 9. 

ročníka základnej školy. Mám 15 rokov. 

Narodil som sa  29.10.1995 v Prešove. Do 

RC som sa dostal pre záškoláctvo. Moje 

záľuby sú : basketbal, futbal, hudba. 

 

Volám sa 

Richard Gaško. 

Mám 12 rokov, 

som z Lučenca, prišiel som sem za to, lebo 

som nechodil do školy a bol som zlý. Už 

som si tu zvykol a mám sa dobre. 



 

 

Volám sa Zuzana Kopková a som z Dražkoviec v okrese Martin. 

Budem mať 16 rokov, moje záľuby sú tvorivé práce a som tu 

hlavne za školu. Zo začiatku to tu 

nebolo nič moc, nič sa mi nechcelo. 

Potom som sa už dostala do toho 

tempa, ktorým to tu ide a teraz som si 

už zvykla, hoci to stále nie je ono. 

Predsa len doma je doma. Som rada, 

že som na A2 skupine, sú tam 

v pohode dievčatá a v škole sú dobrí  

učitelia, mám ich rada. 

 

 

Volám sa Filip Jankula, mám 14 

rokov, 

pochádzam 

z Prievidze, som tu hlavne za školu. Zo 

začiatku, keď som prišiel, bolo mi smutno za 

domovom, ale veľmi rýchlo som si zvykol. 

Moje záľuby sú počítačové hry, volejbal 

a futbal. Snažím sa, aby som čím skôr 

odtiaľto mohol odísť a vrátiť sa domov. 

 

 

Volám sa Patrik Lobodáš. Prišiel 

som z Dunajskej Stredy. Mám 13 

rokov, dosť som si tu zvykol. Zatiaľ 

tu nemám nijakého veľkého 

kamoša, ale už  zopár 

kamarátov mám.  

 



                  LET´S DANCE 
                                   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanec je tá najprirodzenejšia ľudská aktivita, akú poznáme. Prináša množstvo 
výhod- prinajmenšom je to najjednoduchší spôsob, ako sa zoznámiť . 
 Mnohé ďalšie výhody sú napríklad tieto: 
 
- Tanec je úžasné, jemné a pritom dokonalé precvičenie celého tela. 
- Tanec rozvíja koordináciu myslenia a svalov. 
- Povzbudzuje dobré držanie tela bez ohľadu na vek. 
- Posilňuje telo a poskytuje radosť zo života. 
- Cibrí spoločenské správanie. 
- Pomáha udržať si mladosť a kráčať s dobou. 
- Zvyšuje sebavedomie a pocit istoty. 
- Môžete s ním začať ako šesťročný a bude vás to baviť aj v deväťdesiatich 
piatich!  

A keďže aj my chceme mať pekné držanie tela ,chceme kráčať 

s dobou  a vedieť sa spoločensky správať, začali sme sa aj my 

učiť spoločenské tance: CHA-CHA, SAMBU a skúsime aj 

TANGO!!! 

 CHA- CHA 

Pochádza z Kuby, vznikla z rumby po jej ovplyvnení džezom. Za autora je 

považovaný Enrique Jorrin (1953). Základom tanca je postupová premena (tri 

„spojené“ kroky). Názov čača vznikol údajne podľa zvuku, ktorý vydávajú 

topánky tanečníkov pri tancovaní postupovej premeny.          



  

 

 

 

 

 

 

 

Čača má asi 25 základných figúr a nespočetné množstvo zostáv a variácií. 

Hudba má 4/4 rytmus a 30-33 taktov za minútu.  

 

Samba 

 je najpopulárnejší brazílsky národný tanec. Dvojštvrťový alebo štvorštvrťový 

rytmus podkresľujú exotická nástroje ako chocalho, cobana, réco-réco a iné. 

Tieto nástroje dodávajú tancu výrazný temperamentný rytmus, ktorý sa 

prejavuje v každej, či už v pomalšej alebo rýchlejšej skladbe. Pre spoločenský 

tanec je najvhodnejšie pochodové tempo 54-60 taktov za minútu. Samba 

vznikla z brazílskeho tanca bataque. V ňom sa tancujúci formujú okolo sólistu, 

ktorý vyberá svojho zástupcu gestom nazývaním ,,semba“. 

  

 

 

 

 

 

 

 



Tango je tanec, ktorý si generácie tanečníkov odovzdávali z pokolenia na 

pokolenie a zrodil sa v slumoch a biednych uličkách Argentíny. Začiatkom 19. 

storočia sa po istých zmenách a úpravách stal v Európe veľmi obľúbený a 

módny. Hoci je to prekvapujúce, nie je ťažké naučiť sa ho tancovať. Tanečník 

veľmi ľahko zvládne základné tanečné figúry. Avšak tajomstvo zmocnenia sa 

dráhy tanga spočíva v zaujatí správneho postavenia a v dosiahnutí 

nepolapiteľného mačacieho pohybu. 

 Jeho predchodcami boli tance afrických 

černochov (nazývané tangano), ktorých 

v čase otrokárstva zavliekli do Ameriky. 

Viac ako sto rokov bolo tango 

pokladané za tanec "priveľmi hriešny" 

pre spoločenské sály, no napriek 

zákazom (pápežom, cisárom Viliamom) 

sa stalo veľmi populárnym. Vtedajšie 

tango malo len málo spoločné s 

dnešným tangom. Hudba tanga je dramatická, ohnivá, podmaňujúca a 

vzrušujúca. Tango má 30-33 taktov za minútu.  

   Ak sa nám to bude dariť aj naďalej tak ako do teraz, tak vás pozývame na naše 

malé Let´s Dance,  dátum a čas sa dozviete včas...    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               Vaša Žiguľa 



 



 



              Horoskop pre rok 2011 

 
 

                                                                             
Vodnár(21. 1. až 19. 2.)               Ryby(20. 2. až 20. 3.)                           Baran(21. 3. až 20. 4.)  

 

 

                                                                               
Býk(21. 4. až 21. 5.)                    Blíženci (22. 5. až 21. 6.)                  Rak (22. 6. až 22. 7.)  

 

 

                                                                               
Lev   (23. 7. až 23. 8.)                       Panna(24. 8. až 23. 9.)                 Váhy (24. 9. až 23. 10.)  

 

 

                                                                                 
Škorpión(24. 10. až 22. 11.)                 Strelec(23. 11. až 21. 12.)         Kozorožec (22. 12. až 20. 1.)  
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   Baran 

Planéty sú vám naklonené a niekoľko noviniek vo vašom živote vás poteší. 

Planéta času, skúšok a serióznosti, Saturn, ktorý bude v znamení Váh, preverí 

vaše diplomatické nadanie. Celoročne sa vo vašom znamení usadil i premenlivý 

Urán. Ten narušuje všetko statické a zastarané. Máte dozrieť, preto, aj keď sa to 

bude zdať kruté, preveria sa vaše životné postoje, nefunkčné názory, či vzťahy. 

Plánujte s predstihom, aby ste neboli zaskočení. 

 

Vzťahy 

Už v januári vstupuje planéta Venuša do ohnivého živlu Strelca, čo vám 

vyhovuje. 23. januára sa vracia i Jupiter, planéta úspechov, do vášho znamenia, 

čo vám donesie šťastie i do vzťahov. V apríli až do polovice mája máte na 

vzťahy najlepšie obdobie, pretože tam zavítajú všetky základné planéty: výrečný 

Merkúr, Venuša, Mars i Jupiter. Urovnajte energie vzťahov. Na jeseň, od 

septembra i v októbri však Merkúr i Venuša vstupujú do opozície. Dajte si pozor 

na nedorozumenia. November vás upokojí. V závere roka bude Venuša v 

Kozorožcovi. Vzťahy nadobudnú vecnú formu. 

 

 

                                                                           



 

           

                   Býk 
 

Prvá polovica roku 2011 bude pre vás šťastnejšia  ako druhá. Máte šancu na 

zlepšenie situácie v pracovnej i finančnej oblasti, pretože je podporovaný váš 2. 

astrologický dom, dom financií. Využite hlavne obdobie do polovice mája. 

Poraďte sa so staršími a skúsenejšími. Na začiatku roka nákupmi skrášlite 

domácnosť. Podstatné je, čo potrebujete vy. 

Vzťahy 

Rodinné oslavy a stretnutia s priateľmi vzťahy utužia. Najmä, ak zveľaďujete 

domácnosť, prerábate bývanie, sťahujete sa do nového, či riešite iné záležitosti 

podobného charakteru. Jeseň zvyšuje napätie vo vzťahoch. 

 

 

                                                                                          

                                                                                       

 

 



  Blíženci 

Rok 2011 preverí vašu schopnosť trpezlivosti, tolerancie a prispôsobenia sa. Váš 

astrologický patrón, planéta Merkúr, bude v opozícii. I planéta Venuša vás bude 

brzdiť svojou opozičnou energiou. Až keď v druhej polovici januára Mars vstúpi 

do znamenia Vodnára, prinesie vám to dosť síl. Prvá polovica roka bude vitálna 

vďaka energii Jupitera, planéty rozmachu. Ten bude sídliť v ohnivom živle a 

vám to dodá viac spoločenských kontaktov a priateľských vzťahov. 

Vzťahy 

Od 8. januára bude Venuša pre vás v negatívnom postavení. Nezhody môže 

podnietiť i opozičná planéta Merkúr. Nesnažte sa v tom období silou – mocou 

riešiť vzťahové problémy. Mohli by ste si, vďaka zlému odhadu, či nedostatku 

šťastia, pohoršiť. K vylepšeniu dôjde prechodom Venuše do vzdušného živlu, 

ktorý je aj váš, v marci. V júni budete mať veľkú podporu nápomocných planét 

Venuše, Marsu i Merkúra. Ideálny máte prvý týždeň júla. V júli sa zviditeľnia 

vaše resty a nedoriešené ospravedlnenia blížnym, kolegom, či rodine. Kritický 

máte november, kedy zas začnú opozičné vplyvy dôležitých planét. Vyhnite sa 

preto dopredu domácim i vzťahovým nezhodám.  

 

                                                                                        

                                                                                                     

 



 

        Rak 

V januári využite priazeň Jupitera vo vodnom živle Rýb a prelomte okovy. Apríl 

vás donúti k zmenám a prejaveniu vašich želaní. Už od mája a v júni pocítite 

úľavu od napätia. Pozitívne zmeny očakávajte v prelome júna a júla. Vtedy sa 

vám bude naozaj dariť. Nechoďte  ako rak  dozadu. Záver roku už veľké 

prekvapenia neprinesie, ale buďte i tak opatrnejší, pretože Slnko je vo vašom 

opozičnom znamení.  

Vzťahy 

V polovici januára vám opozitný Merkúr schladí vzťahy a náladu. Vaša 

komunikácia môže byť riadne zmrznutá. Až v marci príde oteplenie nielen 

vplyvom planetárnych konštelácií, ale i prebúdzajúcej sa jarnej prírody. Na vašu 

stranu sa postaví planéta aktivity Mars i Venuša, ktorá bude v citlivých Rybách. 

V septembri môže dôjsť k vyjasneniam vzťahov, vážne rozhodnutia, plánovanie 

spoločného života, či sťahovanie. Aj v októbri vám budú hviezdy priať. Na 

svadbu je pre vás najvhodnejšia doba v druhej polovici októbra, kedy sú planéty 

na vašej strane.  

 

                                                                                       

                                                                                                      

 

 



  Lev 

Pre vaše znamenie sa priaznivejšia doba roku 2011 odvíja skôr v jeho druhej 

polovici. V jesennom období skôr zvládnete problémy, ktoré ste doteraz dlhšie 

odkladali. Už od začiatku januára však nasmerujte svoju energiu na jasný cieľ. 

Budete musieť veľa zvládnuť. Donúti vás to do väčšej koncentrácie a 

dôslednosti, aj keď sa vám nebude chcieť. Čaká vás náročný rok. Už v januári 

vám trochu pomôžu planéty činorodý Merkúr a milá Venuša, ktoré sú pre vás v 

priaznivom postavení. Bojovný Mars máte, žiaľ, v napätom opozičnom 

postavení. Pocítite to únavou. Vynahradí vám to podpora planéty rastu a 

expanzie, Jupitera, ktorá vám potrvá až do začiatku júna. Február a marec budú 

ťažšie, ale aprílový čas vám už prinesie podporu planét. Prvá polovica mája 

bude lepšia. Vstupom Slnka 24.7. do vášho znamenia sa napäté situácie uvoľnia 

za podpory Venuše i Merkúra.  Až do polovice novembra budete na tom 

relatívne dobre. Záver roka vám zvoľní životné tempo.  

Vzťahy 

V januári, vo februári, ale i v marci neriešte násilne partnerské vzťahy. V marci 

nemáte dobre postavenú Venušu, preto môžete mať väčšie problémy s láskou. 

Postavenie Neptúna a Chiróna vás zahrnie emóciami, ktoré nebudú príjemné. 

Počkajte si na lepšie obdobie, ktoré sa ukazuje ku koncu apríla. V prvom 

májovom týždni už budete mať oporu Venuše, Marsu, Merkúru a Jupitera. V 

júni budete stagnovať, ale v poslednom júlovom týždni a v auguste máte na 

lásku veľmi šťastné obdobie. Niekedy v novembri sa ozve niekto, s kým si 

romanticky zaspomínate.  

                                                                                        



            Váhy 
V novom roku 2011 určite budete chcieť udržať  svoje postavenie. Nemeškajte a 

svoje novoročné predsavzatia okamžite realizujte. Do 22. januára je planéta 

rozmachu, Jupiter v znamení Rýb. Potom ale prejde do vašej opozície. Vo 

februárových dňoch vás posilní energia vitálneho a bojovného Marsu. V apríli 

vás čakajú opozičné vplyvy planét v bojovnom Baranovi. Radšej sa stiahnite, 

aby ste si nepoškodili vašu vyváženosť. Napäté obdobie potrvá až do polovice 

mája. Lepšie sa vám, vo všetkých oblastiach, začne dariť v júni. V lete si dajte 

oddych, spravte rekapituláciu a roztrieďte vaše ambície, ale nezačínajte. 

Priaznivejšia doba nastane v druhej polovici septembra a prvý októbrový týždeň. 

Začne sa vám dariť i vo finančnej sfére, takže zadeľovanie peňazí riešte vtedy. 

Realistický a trochu tvrdý Saturn po celý rok bude kontrolovať nielen vaše 

sľuby, sny a plány, ale aj ich zrealizovanie.  

 

Vzťahy 

Vo februári sa môže ukázať, že láska kvitne v každom veku a za každého 

počasia. Aj v marci, kedy vaša patrónka Venuša prestúpi do vzdušného živlu 

znamenia Vodnára, sa pripravte na možnú aktivitu vo vašom ľúbostnom živote. 

Predovšetkým ženy budú tento rok zvlášť citlivé a vnímavé. Neidealizujte si 

fyzicky silné osoby, lebo môže ísť o skrytých násilníkov. V októbri si lásku a 

sex užijete. Planéty Pluto a Venuša slobodným posunú vnímavého partnera. I v 

dlhodobých partnerstvách to znovu zaiskrí a rozjasní sa s novými aktivitami.  

                                                                                            



              Panna 

Skvelé obdobie budete mať v máji a začiatkom júna. Vzťahové otázky môžete 

riešiť v auguste. V septembri výhodne vyriešite otázky a činnosti spojené s 

prácou a kariérou. Už štart do nového roku budete mať výhodný, pretože budete 

mať podporu silnej planéty Marsu, ktorý je teraz v zemskom živle, v znamení 

vám spriazneného Kozorožca. Jarná optimistická nálada zasiahne aj vás. Budete 

mať podporu mnohých planét zas v zemskom živle, ktorý je aj váš. V znamení 

Býka bude láskyplná Venuša, pohyblivý Merkúr i odvážny Mars. Podporia vás 

vo všetkom, do čoho sa pustíte. Ich priazeň trvá i júni a zároveň sa k ním pridá i 

šťastie prinášajúci Jupiter. V lete vám dobré obdobie posilnia i Merkúr a Venuša 

vo vašom znamení. Od polovice novembra a celý december budete mať, aj 

vďaka sile Marsu, dosť energie na dokončenie predsavzatí, ktoré si teraz, na 

začiatku roka, dávate.  

Vzťahy 

Vo februári, pod silou Venuše v zamení Kozorožca, budete túžiť po legalizácii 

vzťahu. Slobodní majú pod týmto serióznym vplyvom stretnúť rozumného a 

stálejšieho partnera. V marci a v apríli hrozia hádky. Útočný Mars sa totiž 

presunie do náladových Rýb. Príde tam i Venuša a Neptún, takže neriešte 

vzťahové otázky. Nechajte sa unášať fantáziou a rozmarnosťou. Nemusí byť 

všetko len vážne. Poddajte sa chaotickej aprílovej energii. Nespoľahlivý Urán je 

stále v opozícii.  

 

                                                                                                        

 

 



     Škorpión 

 
Porozumenie bez slov vo vzťahu je pre vás tá najväčšia hodnota a zatiaľ skôr 

nesplnený sen. Škorpiónkam zaľúbenosť dáva krídla. Milostné iskrenie vás 

posilní sebavedomím a povznesenejšou náladou. Odložte na jar svoju 

príslovečnú nedôverčivosť. Obnovte a oživte i váš dlhodobejší vzťah. Partner je 

ako zrkadlo, odráža vaše nálady. Veľmi záleží na to, ako sa k nemu chováte.  

Vzťahy 

Do 7. januára prechádza Venuša priamo vaším znamením Škorpióna. Zvýrazní 

vaše prednosti a pridá šťastie v láske. V lete, koncom roku, ale i už v januári by 

sa mohol nejaký váš idol objaviť. Zatiaľ však, čo je naozaj isté, je to, že o 

rodinné udalosti a stretnutia nebude núdza. Nemusíte byť takí dôslední a hľadať 

len vzťah na celý život. Koncom marca a v apríli bude riešenie vzťahu zaberať 

celú vašu myseľ. V máji možno bude kvitnúť láska iným, ale vy máte opozičné 

postavenie planét, takže asi nebudete celkom pochopení. Vo vzťahoch opatrne aj 

v júni. Najkritickejší, až krízový čas, hlavne vo vzťahoch máte prvý júnový 

týždeň! K vášmu znameniu sú opozičnom postavení všetky dôležité planéty! 

Situácia sa upokojí v priebehu júna a v auguste. Venuša a Mars sa presunú na 

vašu stranu. Najlepší je pre vás október, kedy sú Merkúr, Slnko i Venuša vo 

vašom znamení. Ostatné mesiace prebehnú celkovo bez problémov.  

 

                                                                                                  

 



   Strelec 
 

 

 

Vaše najúspešnejšie obdobie roku 2011 začína práve teraz. Začnite hneď s 

prvými dňami januára. Rok budete mať komplikovaný a nasledujúce výhodné 

obdobie budete mať až v závere roka, čiže v novembri a v decembri. Začiatkom 

roku pocítite príliv energie. Dostanete chuť meniť zabehnuté veci. Pomôže vám 

pri tom i komunikatívny Merkúr, ktorý vám zvýrazní výrečnosť. Nájsť vhodné 

slová a použiť ich v správnom čase na správnom mieste vám pomôže i citlivá 

planéta Venuša. 8. januára vstúpi do vášho znamenia a jej sila bude pôsobiť na 

vás až do 4. februára. I postavenie Pluta podporí dosiahnutie vašich cieľov a 

plánov.  

Vzťahy 

Aj tí, čo vzťah nehľadajú ,naň na začiatku roka, v januári, natrafia. I jar a vplyv 

planét spravia svoje. To bude druhé obdobie možnej zaľúbenosti. Od 22. 4. do 

15. 5. vám Venuša v ohnivom znamení Barana vyšle erotické signály. V júni 

akosi začnete všetkých zanedbávať, takže sa nečudujte ich zvláštnym reakciám. 

V augustových dňoch sa k vám zas obráti priazeň hviezd. Október prinesie so 

sebou veľa nových povinností, preto sa i v októbri venujte viac práci. V 

novembri zatúžite po dobrodružstvách. Ak ich ustrážite a neskomplikujete si 

život nejakým ľúbostným hazardom, tak posledný mesiac i záver roku prežijete 

v úplnej pohode.  

                                                                                               

 



 Kozorožec 

Výrazná pracovná aktivita sa vám oplatí už od začiatku roku 2011. Vo februári 

sa venujte láske. Splnenie snov sa udeje v máji a začiatkom júna. Váš úspešný 

deň je sobota. Vládne jej a aj vám seriózna a tvrdá planéta Saturn. Postavenie 

planét tohto roku napomôže vašej intuícii. Urán v znamení pohyblivých a 

vnímavých Rýb a váš Saturn vo Váhach vás budú nútiť k vonkajším vnútorným 

zmenám. Od 14. januára je na vašej dobrej pomoci činorodá planéta Merkúr, 

ktorá prišla do vášho znamenia. Podporí vaše vystupovanie a komunikačné 

schopnosti. Toho vo februári vystrieda milá Venuša, ktorá sa vo vašom znamení 

zdrží do začiatku marca. Máte veľkú príležitosť upraviť si  alebo zlepšiť 

partnerské vzťahy. Planéta, dakedy nazývaná i veľké dobro, Jupiter sa usadí v 

znamení zemského živlu, ktorý je i váš, v Býkovi. Odtiaľ pocítite jej dobrý 

vplyv na celý tento rok 2011. Zrealizujte si svoje sny.  

Vzťahy 

Milostný zápal vám vydrží do začiatku marca. V júli vám hviezdy radia 

opatrnosť láske i v partnerstvách. Venuša je v opozícii a to môže vyprovokovať 

hádky a napätie. V auguste bude asi príliš horúco na domácej pôde. Do útoku 

prejde Mars v opozícii, Venuša i Merkúr v znamení Leva. Neveští to nič dobré. 

Po prázdninách sa emócie stlmia, ale len o trochu. Tie, ktoré ste samé, stretnete 

osobu, ktorá bude pre vás veľa znamenať buď na jar, alebo koncom roku. V 

decembri pod silou Venuše sa zažne nejeden oheň lásky. V závere roka vstúpi 

planéta lásky, Venuša, do vášho znamenia. Ak budete chcieť, tak vaše dobré 

srdce zahreje iného aj v chladnom počasí.  

 

                                                                                            



  Vodnár 
 

Váš úspešný deň je štvrtok, deň Jupitera. Váš život je rušný a máte mnoho 

cieľov a plánov. Vyberajte si, ktoré naozaj chcete zvládnuť. Na ich realizáciu 

bude vhodnejšia druhá polovica januára a celý február. V marci sa zamerajte na 

lásku a v apríli na finančný zisk. Rok 2011 nebudete mať ľahký. Dlhodobé 

tranzity Neptúna a Chiróna preveria, čo vlastne chcete. Prvá polovica januára 

bude rozpačitá. V polovici však vstúpi energický Mars do vášho znamenia a 

rozprúdi vám krv. Tento tranzit bude až do 23. februára, potom sa k nemu pridá 

i aktívna planéta Merkúr. Bude mať mnoho nápadov a zlepšení, ale ich 

realizáciu nechajte na iných. Planéty prechádzajú vašim 2. astrologickým 

domom, domom financií, čiže financie sa vám zlepšia. V apríli opustí fantázie 

milujúci Neptún vaše znamenie a vy si oddýchnete od jeho vplyvu. Začnete zas 

žiť v realite. Ďalšou pozitívnou dobou bude jún. Vtedy celá plejáda planét vstúpi 

do vzdušného, aj vášho živlu a vám nastane pokrok.  

Vzťahy 

V marci sa pravdepodobne objaví emočná búrka. Vzťahy a partnerstvá budú 

hrať vo vašom živote hlavnú rolu. V marci bude totiž lásku podporujúca planéta 

Venuša panovať vo vašom znamení Vodnára. Leto môže priniesť napätie a 

nedorozumenia. Vyplýva to z postavenia Venuše a pohyblivého Merkúra, ktorí 

budú v opozičnom znamení ohnivého Leva. Záver roka bude patriť nielen 

bilancovaniu, ale aj oživeniu lásky, pretože Venuša bude sídliť do 21. decembra 

vo vašom znamení.  

 

                                                                                                 



. Ryby 
Energie tohto roku 2011 berte s nadhľadom, veď sa hovorí, čo nezabije, to 

posilní. Štvrtky sú pre vás najvýhodnejšie. Vaše najúspešnejšie obdobie, kedy 

budete mať najviac energie na prípadné životné zmeny, je v poslednom 

februárom týždni. Vo vašom znamení je komunikatívny Merkúr a ohnivý Mars, 

ktorí aktivujú zmeny. Dariť sa vám bude i v marci. Energie lásky sa prejavia v 

marci a v apríli, lebo ich posilní vplyv planéty lásky, citov a estetiky, Venuše. 

bojíte sa síce stereotypného života, ale dlhodobá väzba Saturna a Jupitera vás 

pravdepodobne donúti legalizovať dlhotrvajúci a fungujúci vzťah. Mesiace 

marec, júl a november k tomu dávajú ideálnu príležitosť.  

Vzťahy 

Vplyv Škorpióna rozvášni Venušu na začiatku roka. I oheň lásky treba udržovať. 

Vo februári už ale môžete mať pocit obmedzenia a nedôvery. K lepšiemu 

vyjasneniu vzťahových problémov, či problémikov ,pomôže vstup Merkúra do 

vášho znamenia Rýb 22.2. O dva dni sa k nemu pridá i Mars. To posilní vašu 

odvahu povedať to, čo si myslíte, cítite a naozaj chcete. Vyhovujúcejšie energie 

pocítite koncom marca a takmer celý apríl. Darkyňa lásky, Venuša, bude 

tranzitovať znamením Rýb. V máji prehrmia domáce búrky. Behom júna a júla 

sa atmosféra upokojí. I tak sa radšej nepúšťajte do náročných debát s partnerom. 

Rýchle rozhodnutia  alebo silné slová by ste mohli neskôr oľutovať. Vaše 

postoje sa totiž zmenia  alebo skorigujú v júli, keď prejde Venuša do vodného 

živlu, ktorý máte i vy. Zacnie sa vám po rodinnom pokoji, lebo Venuša bude 

pôsobiť cez energie Raka. V jesenných dňoch, keď sa upokoja planéty 

rozmaznanej Venuše i komunikatívneho Merkúra a získajú viac diplomacie v 

znamení Váh, i vy začnete rozmýšľať diplomatickejšie. I s októbrovým vstupom 

Venuše i Merkúra do tiež vodného živlu znamenia Škorpióna sa lepšie 

zorientujete.  
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