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Deň detí 

• Medzinárodný deň detí (MDD) je 
sviatok detí, ktorý sa oslavuje v 
mnohých krajinách sveta. 
Medzinárodný deň detí sa zvyčajne 
(ale nie všade) oslavuje každoročne 1. 
júna. Na Slovensku a v niektorých 
ďalších krajinách sa slávi od roku 
1952. 

• -Myšlienka Medzinárodného dňa detí 
vznikla na Svetovej konferencii pre 
blaho detí v Ženeve, v Švajčiarsku v 
roku 1925. Na tejto konferencii 
zástupcovia 54 krajín schválili 
deklaráciu, ktorá sa zaoberala 
chudobou, detskou prácou, 
vzdelaním a inými otázkami 
týkajúcimi sa detí na celom svete.  

• Po konferencii viacero vlád zaviedlo v 
svojich krajinách takýto deň, s cieľom 
urobiť deťom radosť a zároveň 
poukázať na problémy týkajúce sa 
detí vo svete. Nie je úplne jasné, 
prečo práve 1. jún bol vybraný ako 
MDD. Avšak tento dátum je na svete 
najobľúbenejší, oslavuje sa vo viac 
ako 21 krajinách. 

• Deň detí sa u nás teší mimoriadnej 
obľube. Ak by ste jeho korene hľadali 
v zámorí, mýlili by ste sa. Nápad uctiť 
si najmenších vznikol v priestore na 
geografickom aj symbolickom 
pomedzí medzi Európou a Áziou. 

• V tento deň je zvykom, že sa na 
školách neskúša!!! 

• Senková,  Fliega 

 

 



Deň matiek- 12. máj  

• História tohto dňa siaha až späť 
k antike. V starovekom Grécku 
oslavovali ženy, ako osoby ktoré boli 
darcom života, už pred našim 
letopočtom. Oslavy trvali niekedy až 
tri dni, najčastejšie od 15. – 18.marca. 

•  V novodobom pomýšľaní sa Deň 
Matiek dostal do povedomia až 
začiatkom 20. storočia a to vďaka 
Anne Marie Jarvisovej. Po smrti svojej 
matky začala s kampaňou, aby 
dosiahla vyhlásenie dňa venovaného 
matkám. 

 
 

• Po uplynutí dvoch rokov sa už 
tento sviatok oslavoval v 45 
štátoch Spojených štátov 
Amerických. Táto iniciatíva 
vyústila do oficiálneho vyhlásenia 
druhej májovej nedele za Deň 
matiek. Tento dátum prijali aj 
všetky krajiny sveta. V Česko 
Slovensku sa deň matiek začal 
oslavovať v roku 1923 a to 
zásluhou dcéry prezidenta 
Masaryka, Alici. Potom boli oslavy 
dňa Matiek zrušené na nejaký čas 
a znova obnovené len po roku 
nežnej revolúcie a odvtedy sa 
tento sviatok oslavuje každú 
druhú májovú nedeľu. 



• Na Slovensku sa deň Matiek oslavuje 
rôznymi podujatiami, koncertami, 
kultúrnymi programami v mestách aj 
obciach.  

• V každodennom zhone, plnom 
povinností si veľakrát 
neuvedomujeme, ako sa striedajú dni 
so sviatkami, ale je jeden na ktorý by 
sme nemali nikdy zabudnúť a tým je 
deň našich najbližších a najdrahších 
bytostí, deň Matiek.  

• Toto slovo zaznie z úst malého 
dieťaťa často, ako prvé. 
Toto slovo dáva zmysel už aj malému 
dieťaťu aj keď mu ešte úplne jasné 
iná slová nie sú. Mama znamená 
istotu, lásku a porozumenie. Už vtedy 
je matka s ďieťaťom v harmónii, keď 
sa ešte ani nenarodilo a preto si 
uctime svoje mamy v tento dôležitý 
deň, ktorý je venovaný len im. 
Každé dieťa chce svojej mame 
vyčarovať úsmev na tvár, tie 
najmenšie vlastnoručným darčekom, 
niektoré obľúbenými kvetmi, ktoré 
potešia ich mamu. 

 

 

 

 

 

        Moravčíková, Hanková 

 



Fast Five 
• Piata časť legendárnej série s 

podtitulom Fast Five začína presne v 
bode , kde skončila „štvorka“. 
Ústredná postava Dominic Torreto ( 
Vin Diesel ) je odsúdený na 25 rokov a 
vyzerá to tak , že sága sa smutne 
zakončí. Za väzenským autobusom 
však opäť zaburáca niekoľko sto koní 
Chevroleta Camaro a Torreto sa za 
pomoci svojej sestry Mii ( Jordana 
Brewster ) a priateľa a bývalého 
agenta Briana O`Connera ( Paul 
Walker ) dostáva na slobodu. Ako to 
už obvykle býva pri kultových 
snímkach, sequely postupne strácajú 
na pôvodnej atmosfére a stávajú sa 
len akýmsi tieňom pôvodného diela. 
To nie je prípad Fast and Furious. 
Napriek čajovej štvrtej časti režisér 
Justin Lin reštartuje sériu a my sa 
znova môžeme tešiť na rýchle mašiny.  

• Ako už bolo na začiatku naznačené , naši 
hrdinovia sa tento krát definitívne 
postavia na temnú stranu zákona. Sú 
najhľadanejšími zločincami a unikajú do 
Ria de Janeira v Brazílii. Peniaze 
dochádzajú a pod tlakom sa dostanú do 
kšefku , ktorý im má aspoň na čas zaručiť 
slušný život. Naoko jednoduchá krádež 
drahých áut sa však skomplikuje a Torreto 
s O`Connerom sa nechtiac stanú majiteľmi 
citlivých informácií o sieti najsilnejšieho 
muža Ria, Reyesa. Ten má okrem všetkých 
zločineckých aktivít v meste pod kontrolou 
aj políciu. Brian s Dominicom zacítia 
príležitosť ako to patrične využiť a 
posledným záťahom si vykúpiť slobodu. 
Dávajú dokopy partiu zloženú zo starých 
známych tvári. Na scénu príde Roman v 
podaní Tyresa Gibsona a Han z Tokyo 
Drift. Chalani pripravia odvážny plán a 
šialená jazda ulicami Ria môže začať.    
Halička, Moravčík 

 

http://www.feelingmovies.sk/wp-content/uploads/rychlo-a-zbesilo-5-film-recenzia.jpg


Golf, Futbal 

•   Golf je outdoorový šport , v ktorom 
samotný hráč alebo malá skupinka 
hrá malou golfovou loptičkou do 
jamky a používa pri tom rôzne palice. 
Pravidlá golfu definujú, že „hra 
spočíva v hraní loptičkou z odpaliska 
do jamky úderom alebo postupnými 
údermi v súlade s pravidlami 

• Futbal  je kolektívna loptová hra, 
ktorá je považovaná za 
najpopulárnejší šport na svete. 

• Podľa prieskumu, medzinárodnou 
futbalovou federáciou FIFA, hrá 
pravidelne futbal najmenej 240 
miliónov ľudí vo viac ako 220 
krajinách sveta. Dôvodom jeho 
popularity sú jednoduché pravidlá a 
minimálna náročnosť na vybavenie. 

 

 

 

 
                                                            Hrbček 



Módne trendy na leto 

2013 

• Pestrosť 60. rokov 
Deti kvetov hlásia comeback! 
Kvetinové vzory aj veľké 3D kvety 
predviedli na svojich modeloch Prada 
a Holly Fulton. Pestrým a závabným 
farbám dali vyniknúť napríklad 
Moschino či Louis Vuitton. Nebráňte 
sa preto nasledujpce leto obliecť sa 
do pestrofarebných šiat áčkového 
tvaru alebo bodkovanej minisukne. K 
tomu si jemne natupírujte hrivu, 
nasaďte čelenku a budete ako 
vystrihnutá z trendy módneho 
časopisu. 

• Nechajte vyniknúť grafiku 
Tiež vám to pripomína 60. 
roky? Na prehliadkach 
značiek Marc Jacobs aj 
Tommy Hilfiger dominovali 
na modeloch geometrické 
tvary. Od jednofarebných 
pruhov, cez štvorce, 
obdĺžniky, elipsy, kruhy a 
šachovnicové vzory v rôznych 
farebných prevedeniach. 
Nemusíte sa obávať nosiť 
pruhované šaty ani 
kockované sako, grafika bude 
IN. 

 



Športová móda 
Čo diktujú športové značky? Zrejme sa im páči štýl čokoládovej speváčky Nicki Minaj, 

pretože neónové farby budú v športovej móde cool. Kombinácie ružovej, trávovozelenej i 
kobaltovomodrej s bielou majú byť tým naštýlovejším, čo si na seba môžete obliecť. 

Či ste fanúšikom športovej elegancie alebo hippies módy, hlavné je, aby ste sa vo svojom 
outfite cítili príjemne a pohodlne. Nie je totižto nič horšie, ako sledovať nahodenú 

cicušku, ktorá je zo svojich vecí taká nervózna, že sa len napráva a ošíva. Celkový dojem z 
pekného oblečenia je tým pádom fuč. 

 

  

• Závan orientu 
Páči sa vám móda inšpirovaná 
východom? V tom prípade sa 
obliekajte tak „orientálne", ako sa len 
dá. Podobne totiž zmýšľajú tvorcovia 
u Johna Gallianiho či u Prady. Móda v 
štýle orientu bude tento rok v kurze. 
Kimono štýl, origami tvary aj obi pásy, 
to všetko sa objavilo na prehliadkach 
spomínaných významných značiek a 
teda to znamená zelenú v ich nosení 
na nadchádzajúcu sezónu. 

 

• Buďte zviera 
Nájde sa vo vašom šatníku zopár 
kúskov so zvieracími vzormi? Ak áno, 
odporúčame ich počet zvýšiť, ak nie, 
okamžite doplniť. Zvieratá 
transformovali do svojich kúskov 
Roberto Cavalli, Kenzo aj Alberta 
Ferretti. Zahrajte sa na ženu z 
džungle, africkej savany, morského 
sveta a nahoďte sa do moderných 
kúskov so vzormi tigra, krokodíla 
alebo hada. 

 



• Diorova puzdrová sukňa 
Všetky ženy boli v 50. rokoch 
minulého storočia vďačné 
Christianovi Diorovi za to, že priniesol 
do našich skríň obľúbenú „pencil 
skirt", teda puzdrovú sukňu. Ide o 
strih, ktorý dokonale obopína ženskú 
siluetu a siaha mierne nad alebo pod 
kolená. K jej fanúšičkám patrí 
dokonca i taká módna ikona, akou je 
Victoria Beckham. Na najbližšiu 
sezónu nechýba puzdrová sukňa v 
kolekciách Oscar de la Renta, Prada, 
Alexander McQueen a ďalších. 
Dôležité pravidlo, aby ste v nej 
vyzerali čo najlepšie - noste vysoké 
podpätky! 

• Jurigová, Baďová 

 



Pop (hudobný žáner)  

• Pop alebo pop music je hudobný 
žáner. Popové skladby sa spravidla 
skladajú zo slôh a refrénov s 
predvídateľnou štruktúrou. Texty sú 
nenáročné, opakujúce sa témy. 
Popové skladby bývajú 
komponované, nahrávané a vydávané 
obyčajne s cieľom komerčného 
úspechu. Osobitnou časťou ľudí býva 
pop niekedy odmietaný ako 
"neumelecký hudobný žáner". 

 

 

 
• Mišík 

• Významný umelci 
• ·  Prince, Britney Spears , Madonna , 

Juanes,Lady Gaga, Enrique Iglesias, 
Mariah Carey,  Duffy, Rihanna, Abba,  
Beatles, Ellie Goulding,Bee Gees, 
Elton John, Elán,Roxette, George 
Michael, Michael Jackson, Billy Joel, 

 



Shamballa náramok 
• Materiál ktorý potrebujete 

• 2x Voskovú alebo koženú šnúrku o 
hrúbke 1mm a dĺžke 2 metre. (v 
príklade červená) 

• 2x Voskovú alebo koženú šnúrku o 
hrúbke 1mm a dĺžke 1 meter. (v 
príklade čierna) 

• 7x Korálik o hrúbke 10mm v štýle 
Shamballa. 

• 2x Korálik o hrúbke 8mm v štýle 
Shamballa 

 

• Návod 

• Začneme odrezaním dvoch rovnakých 
šnúrok o dĺžke 60cm. Použijeme 
pritom dve rôzne farby v tomto 
prípade to bude čierna a červená. K 
tomu ešte odrežeme jednu červenú 
šnúrku o dĺžke 120 cm. Máme teda 
červenú a čiernu šnúrku o dĺžke 60cm 
a jednu červenú šnúrku o dĺžke 120 
cm. 

• Aby sa nám lepšie pracovalo koniec 
čiernej šnúrky pripevníme napríklad 
zicherajskou alebo špendlíkom o 
vlastné nohavice či iný oporný bod 
(podložku s klinčekom a podobne), 
tak ako je to znázornené na obrázku. 

• Čierna šnúrka bude v tomto prípade 
shamballa náramok návodu tvoriť 
jadro nášho náramku. 

 



• Ak máme čiernu šnúrku o dĺžke 60 cm 
pripevnenú, začneme pracovať s 
červenou šnúrkou, ktorú pripevníme 
motúzikom o čiernu časť šnúrky. Uzlík 
urobíme asi 20cm od bodu kde máme 
čiernu šnúrku upevnenú.  

 

 

 
• Teraz už začíname robiť motúziky a 

samotný Shamballa náramok. Ľavú 
stranu šnúrky prevlečieme pod pravú 
čast šnúrky. Viď. obrázok. 

 

• Druhú polovicu uzlu dokončíme tak, 
že pravú stranu šnúrky prevlečieme 
pod jadro (čiernu) a následne nad 
ľavú časť šnúrky. Tak nám vznikne 
pevný uzol, ktorý pevne pritiahneme 

 

 

 

 

 

• Uzlíky zopakujeme 5 až 6 krát podľa 
potreby ale v obratenom poradí. Ďalší uzol 
bude z prava na ľavo. To znamená že, 
Pravú stranu šnúrky prevlečieme pod lavú 
čast šnúrky na jadrom a následne ľavú 
stranu šnúrky prevlečieme pod jadro 
(čiernu) a následne nad pravú časť šnúrky. 
Uzol znova pevne pritiahneme. 

• Tento krok zopakujeme niekoľko krát, 
majúc na pamäti nestále striedať pravú a 
ľavú stranu. Medzi uzlíky pridáme 

shamballa korálik a pokračujeme.  

 

 



• Uzlíky a odstupy medzi jednotlivými 
korálikmi robíme v požadovanej 
dĺžke. Ak si myslíte že Váš náramok 
ma už dostatočnú dĺžku a tiež 
dostatočný počet korálikov, 
prebitočné (červené) šnúrky 
odstrihneme tesne za uzlom a konce 
upevníme lepidlom aby sa 
nerozchádali. 

• Naše jadro (čierna šnúrka) necháme 
nedotknuté. 

 

 

 

 

 

• Uzavretie Shamballa Náramku nieje 
nič náročne. Konce čiernej šnúrky 
skrížime k sebe tak aby nám vznikol 
náramok o veľkosti akej chceme keď 
je náramok stiahnutý. A začínem s 
robením uzlov tak ako na začiatku.  

 

• Pre uzatvorenie náramku použijeme 
približne 14 uzlov. Znova pri uzlíkoch 
nezabudnite na striedanie ľavej a 
pravej strany. 

• Prebytočné šnúrky znova 
odstrihneme a konce upevníme 
lepidlom. Pozor však aby sme konce 
neprilepili k jadru (čiernej šnúrke) 
pretože uzlíky sa musia po nej kĺzať, 
inak nebude možné nastaviť veľkosť 
náramku. 

 

 

 

 

 

• Posledný krok návodu Shamballa 
Náramku je pridanie malých 8 mm 
korálikov na každý koniec na našu 
čiernu šnúrku. Znova prebytočný časť 
odstrihneme a upevníme lepidlom 

 



• Poznámka: Tento Shamballa 
Náramok Návod určite nieje jediný 
spôsob ako sa dá náramok vytvoriť. 
Existuje veľké množstvo a možnosti 
ako náramok vytvoriť.  

Muchová, Zacharová 

 

 



Typi na školské výlety 

• Bojnický zámok a zoologická záhrada 

•  Jednodňový školský výlet 

• Festival duchov a strašidiel  

• Rozprávkový zámok 

• Rytierske dni 

• Historický šerm skupiny BOJNÍK a 
sokoliari AQUILA 

• 2 000 zvierat v bojnickej ZOO 

 

• Trenčiansky hrad  

• Jednodňový školský výlet               

• Kráľovstvo Matúša Čáka 
Trenčianskeho   

• Klenot Považia: história a zábava 

 



• Vodný mlyn v Jelke 

• Jednodňový školský výlet                   

•  Trojpodlažný drevený mlyn je 
pozoruhodnou  technickou 
pamiatkou  na brehu Malého Dunaja. 

 

• ZOO Zlín 

• Ak bývate v blízkosti českých hraníc alebo ak si chce 
trieda vášho dieťaťa dopriať dlhší výlet, určite by sme 
vám odporučili veľmi zaujímavé spojenie ZOO a zámku 
Lešná. Zvieratami chytíte za srdce či už tých menších 
alebo aj väčších. Miestna ZOO je štvrtá 
najnavštevovanejšia u našich susedov. Celá prehliadka 
je tematicky rozdelená podľa jednotlivých kontinentov. 
Navyše všetky výbehy sú čo najvernejšie prispôsobené 
ich prirodzeným podmienkam. V areáli si môžete 
pozrieť napríklad život slonov, medveďov, opíc, zebier, 
korytnačiek, rýb a množstva vtákov. Dokopy sa tam 
nachádza viac ako 200 druhov živočíchov. Hneď pri nej 
sa nachádza aj zámok, ktorý je vo výbornom stave a 
anglický park, ktorý je jeho súčasťou. Ako bonusovku 
môžete vziať tých menších do zábavného centra Galaxie 
v centre Zlína. Na jeho ploche nájdete kopec preliezok, 
a hier  

 

 

 

 

 

 

• Líška 



Dezerty 

• Dezert je malá porcia jedla. Preto sa 
nepodáva samostatne, ale na 
záver menu. Dezertov je veľa druhov, 
ale mali by chuťovo harmonizovať s 
ostatnými chodmi. Najčastejšie ho 
predstavuje malá porcia sladkého 
jedla ( zákusok, 
torta, zmrzlina, puding ). 

• Zákusok: 

• Torta: 

 

 

• Zmrzlinový pohár: 

 

 

 

 

 

 

• Puding: 

 

 

 

 

• Buzáková 

 


