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Nápady na najbližšie prázdniny! 

 

Ešte sme si ani nestihli uvedomiť, že začala 

škola, no už teraz som si pre vás pripravila 

pár nápadov na prázdniny. Najbližšie 

prázdniny tu máme tento víkend. Okrem 

toho, že v stredu oslávime Sviatok všetkých 

svätých alebo niektorý Halloween pred tým 

máme ešte štyri dni voľné.  

Jeseň je najfarebnejšie ročné obdobie. Listy 

stromov majú najrozmanitejšie farby.  

 

 

Na jesennú prechádzku niektorý čakali celý  

rok. Vybehnite si prevetrať hlavu do lesa 

alebo na lúku s kamarátmi. 

 Počas prázdnin by sme si mohli vyzdobiť 

svoje príbytky. Zájdite ku svojím starým 

rodičom a spýtajte sa na malé tekvičky. Na 

prechádzke si nazbierajte rôzne listy, šišky, 

plody...stačí kúsok kreatívnej duše a... 

.....tu máme niekoľko nápadov : 

Na jesenné svietniky budeme potrebovať: 

rôzne listy, temperové farby, zaváraninový 

pohár, špagát a štetec. Postup je veľmi jednoduchý: listy si natrieme rôznymi farbami v žltých 

a červených farbách, a otlačíme ich z vonkajšej strany na pohár. Keď nám farba zaschne, 

môžeme pohár dozdobiť mašličkou zo špagátu. 

 

 

 

                                                                                                                                                           

 

 

Júlia Hanková                                                   
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Dámska móda - oblečenie na každú príležitosť! 

 

Od voľných rekreačných odevov po 

elegantnú večernú módu - každá žena 

nájde pre seba niečo na rozličné udalosti. 

Dámska móda na každý deň nie je len 

praktická a pohodlná na nosenie, ale 

predovšetkým by mala odzrkadľovať tvoj 

individuálny štýl. Výber spomedzi 

najhorúcejších trendov modely ušité ako pre teba a zvýrazni všetky svoje silné stránky. 

Štýlová pánska móda  

Objavte bohatú ponuku pánskeho 

oblečenia, v ktorom budete vyzerať 

štýlovo tak počas voľna, v práci, ako 

aj na dôležitých stretnutiach. 

Oblečenie je skutočnou vizitkou 

každého z nás. Módne a ideálne 

sediace oblečenie môže poslúžiť aj 

ako afrodiziakum. Oblečte si 

elegantnú košeľu, ten správny model 

nohavíc a dobyte ženské srdcia. 

Detská móda pre tínedžerov: móda a voľnosť 

Čím staršie dieťa 

je, tým viac chce mať slovo 

čo sa týka výberu svojho 

oblečenia. Estetické 

aspekty sú na prvom 

mieste.  Móda pre 

dievčatá sa odlišuje 

zaujímavými farbami, 

originálnymi strihmi 

a najmódnejšími vzormi a 

potlačou. Mnoho nohavíc, 

blúzok, šiat a sukní je 

prispôsobených k postave 

a  je možné ich 

kombinovať na mnoho 

spôsobov s inými odevmi. 

Čo sa týka kolekcií pre 

chlapcov, sú viac športové 

a cool: džínsy, chino 

presviedčajú našitými 

vreckami a prešitiami v 

kontrastných farbách či 

módnymi pretrhnutiami. 

K tomu sa hodia dlhé 

tričká a mikiny s kapucňou 

vo výrazných farbách .  

                                                                                                                      

 

Romana Čunderlíková 
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Šport 

Janteka by mal na lavičke Prešova nahradiť Kovalec 

Trénera Miroslava Janteka by mal na lavičke futbalového 

klubu FC Tatran Prešov nahradiť Ukrajinec Sergij 

Kovalec. Vedenie aktuálne 11. tímu Fortuna ligy 

2017/2018 by malo oficiálne predstaviť nového kouča v 

priebehu pondelka, respektíve utorka. Informoval o tom 

portál profutbal.sk. 

 

Diaz po predĺžení zmluvy: Stále sa chcem zlepšovať 

Vedenie slovenského futbalového majstra MŠK 

Žilina sa dohodlo na predĺžení spolupráce s 24-

ročným argentínskym záložníkom Ivanom 

Diazom. Defenzívny stredopoliar, ktorý je v 

Žiline od marca 2016, predĺžil kontrakt so 

šošonmi do 31. decembra 2020. 

 

"V prvom rade som veľmi šťastný za 

predĺženie zmluvy a zároveň veľmi vďačný 

celému klubu a trénerom, že vo mne majú 

dôveru. Stále sa chcem zlepšovať, čo mi MŠK 

umožňuje. Ambície sa nemenia, chcem 

pomáhať tímu k víťazstvám a k ďalším 

trofejam, a tým pádom znova hrať aj 

európske poháre," povedal pre oficiálny web "šošonov" Diaz, ktorý v žilinskom drese odohral 

dokopy 62 stretnutí a strelil dva góly                                            

  

 

                                             

                                               

Veronika Matejovie  
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                                              Paulo Dybala  

  Argentínsky futbalista hrajúci za taliansky futbalový klub Juventus Turín, a za Argentínsku 

reprezentáciu. Celím menom sa volá Paulo Bruno Exequiel Dybala. Paulo má dvoch súrodonecov: 

Gustavo Dybala , Mário Dybala, rodičia: Adolfo Dybala, Alica De Dybala. Preslávil sa näjme svojim 

kreatívnym  štýlom hry a svojím typickým radovaním z gólu. 

            

 

Paulo Dybala sa narodil v Lagune Larga v argentínskej Córdobe. Jeho dedko, Bolesław Dybała, bol z 

obce Kraśniów v Poľsku; utiekol z krajiny svojho narodenia do Argentíny počas druhej svetovej vojny .  

Paulova rodina má aj taliansky pôvod prostredníctvom svojej materskej babičky, menom Da Messa, z 

provincie Neapol. Kvôli svojmu rodinnému dedičstvu získal Dybala možnosť hrať pre Poľsko a Taliansko 

, ale výslovne uviedol, že cíti Argentínu a vždy sníval o tom, 

že bude hrať v Argentíne . Dybala napriek tomu, že zapečatil 

svoje rozhodnutie zastupovať farby v Argentíne, tvrdí, že cíti 

silné spojenie s pôvodnou krajinou svojho starého otca a 

označuje ho za "krv mojej rodiny".  Jeho začiatočný klub bol 

boľ Taliansky tým Plermo s ktorého neskôr prestúpil do 

Talianskeho klubu Juventus Turín s ktorým ešte toho roku 

dostal ligový pohár. A v Juventuse sa drží doteraz. 

                                                                                                                       

 

 

                                                                                                                                                                      

Miroslav Hrbček 
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Clash Royale 

Je to free to play hra pre každého a nezáleží na rokoch. 

- Bola vydaná  2. marca 2016. 

- Výrobcovia pochádzajú z Fínska. 

O čo tam vlastne ide? 

Musíte si zostaviť deck (balík) a hrať s ním proti reálnym hráčom. Musíte zbierať poháriky (max 

6400) a dostať sa do najvyššej arény (training camp, bone pit, barbarian bowl, P.E.K.K.A.S 

playhouse, spell valley, builder workshop, royal arena, Frozen peak, Jungle arena, hog 

mountains, legendary arena) 

Karty majú 4 levely (common, rare, epic, legendary) 

   

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                            

 

Matúš Pavelka                                                                                                                                   
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                                            Shawn Mendes 

Shawn Peter Raul Mendes 

Je to jeden z najúspešnejších Kanadských spevákov 

Narodil sa 8. augusta 1998, takže tento rok oslavoval 19 rokov. Vyrástol na predmestí 

Pickering. Je synom Karen a Manuela. Jeho otec má portugalských predkov. Mendes má o 5 

rokov mladšiu sestru Aaliyah. 

Svoju hudobnú kariéru začal už ako veľmi mladý. Už v roku 2013 získal nahrávaciu zmluvu 

s Island Records.  

Jedna z najúspešnejších piesní je ,,There´snothing hold me back,, táto pesnička vyšla v roku 

2016 a nachádza sa v albume ,,Illuminate,, 

V septembri si dal urobiť nové tetovanie na prste, je to slon a presne také isté má aj jeho 

mamina. “I was trying to convinceher to get a tattoo for a while and this is really the only thing that 

she would do because she’s obsessed with elephants,” (skúšal som ju prehovoriť, aby si dala tetovanie 

slona a to naozaj maličkosť čo by mohla urobiť, pretože je posadnutá slonmi) 

 

Vie hrať na gitaru, klavír a klávesy. Na gitaru na naučil hrať keď mal 12 rokov. Okrem hrania na 

hudobných nástrojoch tiež veľmi rád číta rôzne knihy, jeho najobľúbenejšia je séria Harryho 

Pottera. Vo voľnom čase rad aj športuje, jeho obľúbenými športmi sú hokej a futbal. 

Shawn Mendes ovláda 3 jazyky a to angličtinu, francúzštinu a španielčinu  

 

Nina Baďová  
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Ako zabiť nudu cez jesenné večery 

                                  

Aj vám sa stáva, že niekedy len tak sedíte na gauči alebo posteli a nemáte čo robiť?  

V tomto článku nájdete dva tipy na zaujímavé 

vyplnenie voľného času.  

 

Tip č.1: Skúste si prečítať nejakú knihu. 

  
 Na svete je množstvo dobrých knižiek a určite si medzi 

nimi nájdete nejakú aj vy. Preto 

som sa rozhodla napísať vám 

sem zopár mojich obľúbených, 

ktoré by sa vám mohli páčiť:  

Prvý stupeň: Babkin slávny útek- 

Jeremy Strong  (detská 

literatúra-humor), Moja lenivá 

čarodejnica- Hiawym Oram 

a Sarah Warburton, a  

Traja kamoši a fakticky 

fantastický bunker- Babča B. 

Kardošová (detská literatúra)...  

Druhý stupeň: Denník Šiši Clarkovej - James Patterson, Tajný denník Adriana Mola- Sue 

Townsendová (dievčenské romány), Percy Jackson- Rick Riordan (fantasy)... 

 

Tip č.2: Doprajte si horúcu vaňu s vlastnoručne vyrobenou 

bombou do kúpeľa. Ako na to? 

 

Budeme potrebovať: jeden hrnček jedlej sódy, pol hrnčeka kukuričného 

škrobu, pol hrnčeka kyseliny citrónovej, pár kvapiek vody, misku, lyžičku, 

formičku (postačí aj košík na muffiny)+ potravinárske farbivo a nejakú arómu 

Zmiešame suché ingrediencie v miske. Pre spojenie musíme pridať TROCHU 

vody zmiešanou s ľubovoľnou farbou farbiva. Naozaj postačí len pár kvapiek 

(píšem z vlastnej skúsenosti kedy som jej pridala veľa a so zmesou sa potom nedalo nič robiť). 

Ak chceme môžeme teraz pridať dve kvapky arómy. Všetko znova premiešame a začneme 
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plniť formičky. Dajte si pozor na to aby bola zmes poriadne popritláčaná. Potom už necháme 

len uschnúť (cca hodinku) a môžeme si vychutnať kúpeľ.  
                                                                                                                                  Paula Krakovská    

                                                Everything , everything                                                                                                                      

Autor : Nicole Yoon   

Herci: Amandla Stenberg ,Nick Robinson , Anika Noni Rose ,Ana dela la Reguera 

Osemnásť ročná Madeline  je veľmi zvláštne dievča. Vlastne veľmi zvláštny je jej život. Býva 

sama s mamou a nesmie vyjsť z domu ,lebo má vraj  výnimočné ochorenie menom 

SCID,absolútny nedostatok imunity voči okoliu. Nechodí do školy –učenie prebieha cez 

internet. Madelinin život obráti naruby príchod novej rodiny do susedstva, predovšetkým 

záhadného chlapca Ollyho, oblečeného vždy v čiernom. Skontaktujú sa prostredníctvom e-

mailov a Madeline začne objavovať vonkajší svet,no aj tajomné okolnosti spojene s jej 

chorobou. Zažije veľké prekvapenie ,ale aj nebezpečné a krásne dobrodružstvo 
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Intel 8 gen  

Intel ako výrobca procesorov sa rozhodol, že kvôli absencii amd z dobrých procesorov  

prestane robiť v ich nových architektúrach viditeľné zmeny vo výkone a radšej zdvihne ceny 

ich procesorov aby viac zarobili. 

Lenže AMD na začiatku roku odhalilo ich zen architektúru ktorá priniesla dobrý výkon za lacno 

no aspoň teda pre procesory lacno. 

A preto sa Intel rozhodol vydať ich 8 generáciu i3 i5 i7 a pentium procesorov skorej a preto 

5.10 intel vydal svoje procesory. Všetky naraz. 

 

Procesory sú nasledovné: i7 8700k a 8700 

                                               i5 8600k a 8400 

                                               i3 8350k a 8100 

 

a ich špecifikácie sú nasledovné:      

 

Legenda: Cores- počet jadier                          

                 TDP- tepelný výstup 

                  Price- cena v dolároch 

  



9 
 

Výkon v hrách : 

 

                                                                                                      Tomáš Klačko 

                                                           Kobra 11                                                                                                             

Je to najlepší 

seriál. Tento 

seriál určite 

každý pozná. 

V kobre 11 

vystupujú skvelí 

herci. Majú 

rešpekt pred všetkým čo robia. Robia 

úžasné veci a dobré skutky. Natáča sa 

v Nemecku. Tento program sa natáča už 

niekoľko rokov. V tomto seriáli majú 

skvelé autá napr. :BMW a MERCEDES 

BENZ. Herci v seriáli sú veľmi milý. Sú to: 

Semir, Alex, Ben , Hartmut, Andrea. 

Tento seriál sa vysiela každý deň. 

Odporúčam každému kto to bude pozerať. 

Adam Varga                                                                                                                                                                                                                                      

http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjjsMzAn-PWAhWBXhoKHczWD5oQjRwIBw&url=http://www.automag.sk/10-najneuveritelnejsich-policajnych-aut-z-celeho-sveta/ch-50278&psig=AOvVaw37jjwkVZWUrrIr9kmTirQC&ust=1507628337401733
http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi9uLWx7fTWAhVGXBQKHQn5BpYQjRwIBw&url=http://akce-kobra11.blog.cz/1303/6-partaku&psig=AOvVaw2BonwZ6CEgqtX9DpZFS-LR&ust=1508233387678202
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                            Zo života spevákov                      

Mladá 25 ročná speváčka z Texasu tohtoročné 
leto podstúpila náročnú operáciu . Jej 
fanúšikovia si všimli ,že dlhšiu dobu nebola 
aktívna na žiadnej sociálnej sieti . V polovici 
septembra Selena pridala na instagram fotku, 
pod ktorou chcela svojim fanúšikom vysvetliť 
čo sa v predchádzajúcich dvoch mesiacoch 
dialo . Pod fotku napísala :   ,,Som si vedomá 
toho ,že si to väčšina mojich fanúšikov všimla . 
Nepodporovala som moju novú hudbu na 
ktorú som neskutočne pyšná . Bolo to preto že 
som zistila , že potrebujem transplantáciu 
obličky kvôli mojej chorobe Lupus. To bolo to 
čo som musela spraviť pre moje celkové 

zdravie . Úprimne sa teším na  zdieľanie s vami 
moju cestu za posledných niekoľko mesiacov , 
ako som to vždy robila . Ešte predtým by som 
chcela verejne poďakovať mojej rodine 
a neskutočnému tímu doktorov za všetko čo 
pre mňa spravili pred ,počas a po operácii. 
A nakoniec , nemám slov ako poďakovať mojej 
nádhernej priateľke Francia Raisa . Ona mi 
dala ultimátny dar a stala sa obeťou pretože 
mi darovala svoju obličku . Som neskutočne 
šťastná . Milujem ťa sestra . Lupus je stále 
nepochopený“     Za popisom Selena pridala 
odkaz na stránku , kde bolo viac informácii 
o lupuse  

Ariana má fialové vlasy ? 

Zmena je život . Ariana pridala fotku na instagram , no na tej fotke mala fialový filter čo spôsobilo 
že si niektorí jej fanúšikovia mysleli že sa Ariana prefarbila na fialovo . 

 

Pod fotku ale napísala ,,btw i(it is grey )“ . 

Na ďalších fotkách nám Ariana dokázala že                                                                                                

vlasy sú naozaj sivé .  

Renáta Hrbčeková  

                                                            Viktóriine vodopády 
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Afrika je druhý najväčší kontinent sveta. Má najteplejšie podnebie zo všetkých svetadielov. Po 

celý rok prší len okolo rovníka, ostatné oblasti sú takmer bez vlahy. Tu vznikajú púšte a 

polopúšte. Tie zaberajú najväčšiu časť z Afriky. Napriek tomu sa tu nachádzajú nádherné 

vodopády. 

 

Viktóriine vodopády sú 

široké 1700 metrov. 

Ostrovčekmi sú 

rozdelené na štyri hlavné 

vodopády. Voda padá do 

hĺbky 108 metrov. Kvapôčky vody vytvárajú hmlistý opar, ktorý vidno až z diaľky 80 kilometrov. 

Vďaka veľkej vlhkosti v najbližšom okolí vznikol menší dažďový prales. Vodopády objavil 

škótsky cestovateľ a misionár David Livingstone v roku 1855 a pomenoval ich na počesť 

anglickej kráľovnej 

Viktórie. Tieto  

nádherné vodopády 

navštevujú turisti 

z celého sveta. 

 

 

 

 

 

 

 

Veronika Ťapková  

Clash Royale 

TouchdownUpdate 



3 
 

 

 

Do svetoznámej hry ClashRoyale vyšiel ubdate s veľkými zmenami. 

Supercell nám pridali nový gamemode s názvom touchdown. 

 

Je to 2v2 draftchallenge. 

Princíp hry:                         

Toutchdown aréna je 

rozdelená na dve polovice. 

Jednotky ktoré si vyberiete 

môžete položiť len na svoju 

polku. Cieľom hry je aby 

vaše jednotky prešli cez 

súperovu zadnú čiaru. 

 

 

Zmena niektorých kariet: 

Sparky: Zmena poškodenia z 1300 na 1000 

a rýchlosť nabíjania sa zmenila z 5s na 4s. 

Takže sparky nedá druhého sparkyho na 1 

ranu. 

Graveyard: Skeletoni sa objavujú o jednu 

sekundu kratšie a v menšej ploche.  

Speargoblins: Hádžu kópie o 0,2s rýchlejšie. 

 

 

 

Jozef Moravčík 

                                         Prírodné katastrofy 
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Cunami alebo tsunami je jedna alebo niekoľko po sebe idúcich vĺn na hladine mora, 

ktoré vznikajú pri silnom zemetrasení pod hladinou mora, podmorskom zosune alebo 

dopade meteoritu do mora alebo jeho blízkosti.  Keď vlna dorazí k pobrežiu, jej výška rastie a 

rýchlosť klesá.  Keď vlna dorazí k pobrežiu, jej výška rastie a rýchlosť klesá. Tisícky Portugalcov, 

ktorí prežili veľké lisabonske zemetrasenie v roku 1755, zomreli krátko potom, ako dorazilo 

cunami. Keď voda ustúpila, v prístave ostali len vraky lodí. 

 

Lavína je rýchly zosun hmôt (prachový, mokrý alebo doskovitý sneh, jemnozrnný či 

hrubozrnný firn, kamene alebo ich kombinácie) po strmom, spravidla holom, svahu. Spravidla 

je spôsobená odtrhnutím sa nahromadeného snehu a je jedným z významných 

nebezpečenstiev, ktoré hrozia na horách v zime. Rozlišujeme: povrchové lavíny - zosun len 

časti snehových vrstiev,   základové lavíny - zosun všetkých vrstiev až po podložie (pôdu, 

skalu), ktoré pri tom rozrušujú. Turisti, skialpinisti a horolezci, ktorí sa pohybujú v lavínami 

ohrozenom teréne by mali ovládať náuku o snehu aby vedeli posúdiť aké riziko im 

bezprostredne hrozí a pre prípad pádu lavíny nosiť lavínový výstroj ako vyhľadávací prístroj, 

lavínovú sondu, lopatku, ABS batoh. 
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Peter Likavec  
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