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Editoriál 
 

 

 

Milí študenti, 

 

opäť sa Vám prihovára náš 

školský časopis. Čas letí ako 

voda a mi tu máme ďalšie číslo 

- jarné. Slniečko uţ otvára svoju 

náruč a jemne nás svojimi tep-

lými dotykmi pomaly hľadí po 

líci. Zhadzujeme kabáty a odk-

ladáme čiţmy do skrine. Oblo-

ha sa začína vyjasňovať, pri-

lietajú k nám sťahovavé vtáky 

a aj  vzduch vonia jarou. 

Tak ako v kaţdom čísle, tak aj 

v tomto nájdete plno zaujíma-

vých článkov o tom, čo sa za 

posledné mesiace udialo na 

našej škole ako boli napríklad 

fašiangy, rôzne súťaţe a akcie. 

Prajem Vám príjemné čítanie 

a dobrú náladu. ☺ 

 

- šéfredaktorka SOŠ News- 
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Barmanská súťaž 
 

Dňa 31.1.2014 sa uskutočnil 12. ročník 

barmanskej súťaţe ST.NICOLAUS CUP 

v rámci podujatia GASTRO DANUBIUS 

v bratislavskej Inchebe. 

SOŠ obchodu a sluţieb v Novej Bani sa uţ 

po druhý krát zúčastnila na tejto súťaţi. 

Tento rok  opäť našu školu reprezentoval 

Dalibor Palaj, ţiak 2. ročníka nadstavbového 

štúdia, odbor spoločné stravovanie. Pod 

vedením majsterky  odborného výcviku Bc. 

Kvaššayovej, sa intenzívne pripravoval na 

túto súťaţ. 

Súťaţ pozostávala z troch kategórií a to St. 

Nicolaus Cup Junior, v ktorej súťaţil  Da-

libor, ďalej to bola kategória ST. Nicolaus 

Cup Senior a kategória Free Style. 

Nad súťaţou dohliadali hodnotiaci komisári 

pod vedením predsedu Slovenskej bar-

manskej asociácie  Ing. Jozefa Rotha. 

 

Vo svojej kategórii Junior pripravoval mie-

šaný nápoj s názvom Mystery  Energy. 

V tejto kategórii náš ţiak Dalibor Palaj za 

účasti 63 súťaţiacich  získal krásne druhé 

miesto. 

Víťazovi srdečne blahoţeláme a prajeme mu 

veľa úspechov pri maturitách a  v barman-

skom ţivote veľa chutných a kvalitných 

miešaných nápojov. 

  

- Bc. Andrea Kvaššayová - 

 

 

Valentín  
 

Sviatok sv. Valentína pripa-

dá na 14. február. Je sviat-

kom všetkých zamilovaných 

a slávi sa uţ niekoľko 

desaťročí v rôznych kútoch 

sveta.  

Jedna z legiend vraví, ţe sv. 

Valentín bol kňaz ţijúci v 

Ríme v 3. storočí. V tom 

čase vládol cisár Claudius II, 

ktorý bol známy svojimi 

megalomanskými túţbami a 

krutými vojnovými výprava-

mi. Napadlo ho, ţe ţenatí 

muţi sú slabšími vojakmi, 

pretoţe sa musia starať o 

svoje rodiny, a tak zakázal v 

krajine manţelstvo. Sv. Va-

lentín však napriek zákazu 

ďalej zasnuboval a oddával 

zamilované páry. Keď sa to 

cisár dozvedel, za jeho snahu 

spájať ţivoty zamilovaných 

sviatosťou celoţivotnej lásky 

ho dal popraviť. 

 V dnešnej dobe sa na deň 

sv. Valentína zamilovaní ob-

darúvajú valentínkami a ďal-

šími romantickými darčekmi, 

aby vyjadrili hĺbku svojich 

ľúbostných citov. 

 

Deň svätého Valentína, 

lásky čas nám pripomína. 

Srdiečko maj otvorené, 

pre cit lásky je stvorené. 

Lásku daruj kaţdý deň, 

moţno splníš iným sen! 

 

Ţiari Ti úsmev na líčku, 

keď čítaš túto básničku, 

a čuduješ sa trošičku, 

prečo Ti píšem potíšku. 

A ja Ti rýchlo odpoviem, 

píšem Ti bo Ťa milujem.. 

Krásny Valentín.  

 

Na svätého Valentína, 

stále si Ťa pripomínam, 

tvoje vlasy, oči, pery, 

ţe Ťa ľúbim, skús mi veriť.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milovať znamená správať sa 

tak, aby sme nikdy neprosili 

o odpustenie!  
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Pri príleţitosti Dňa sv. 

Valentína študentská firma 

III. A zorganizovala „Valen-

tínsky bazár“, kde si mali 

moţnosť ich spoluţiaci, uči-

telia a zamestnanci školy kú-

piť rôzne predmety s téma-

tikou sv. Valentína, ktoré 

sami vyrábali vo firme. Tak-

tieţ predávala vlastnoručne 

pečené koláčiky.☺      - red.- 

 

 

Školské kolo olympiády Mladý účtovník 
 

Dňa 25. februára 2014 sa uskutočnilo na 

našej škole školské kolo olympiády Mladý 

účtovník. Do olympiády sa zapojilo 6 ţiačok 

4. ročníka.  Ich úlohou bolo vyriešiť kom-

plexný účtovný príklad v účtovnom prog-

rame OMEGA od firmy KROS.  

Na 1.mieste sa umiestnila Silvia Krajčiová, 2. 

miesto obsadila Natália Koniarová a 3. mies-

to patrí Lenke Šubovej. 

Všetkým študentkám ďakujem za účasť a ţe-

lám veľa úspechov.  

- Ing. Erika Struhárová - 

 
 

 

 

Školské kolo v príprave jedál 
 

26. februára 2014 sa v rámci 

odborného výcviku učebné-

ho odboru mäsiar kuchár us-

kutočnilo školské kolo v 

príprave jedál, ktorého sa zú-

častnili ţiaci II. C triedy. 

Zadaním bola príprava bez-

mäsitého jedla. Ţiaci sa toho 

zhostili veľmi dobre a pripra-

vili rôzne jedlá ako napr. gri-

lovaný oštiepok, pirohy, ha-

lušky, plnené šampióny. 

Komisia hodnotila technolo-

gickú prípravu, chuť, vzhľad 

a dodrţanie časového limitu.  

1. miesto obsadila Michaela 

Harabová, ktorá pripravila 

vypráţané pirohy plnené 

slivkovým lekvárom. Na 2. 

mieste sa umiestnil Viliam 

Búry s plnenými šampiónmi 

s Nivou a jogurtovým dresin-

gom a 3. miesto získal Do-

minik Gonda s plnenými 

šampiónmi s pečenými ze-

miakmi.☺ 

- red.- 
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Fašiangy 
 

Dňa 4. 3. 2014 sa na SOŠ 

obchodu a služieb v Novej 

Bani veselo fašiangovalo. 

Tento pekný zvyk sa stal na 

našej škole uţ jej neodde-

liteľnou súčasťou a tradíciou  

a teší sa  obľube medzi ţiak-

mi a obyvateľmi mesta Nová 

Baňa.     

Na fašiangovú veselicu sa 

ţiaci nachystali uţ v pred-

stihu, pretoţe vyzdobili trie-

dy,  priestory školy a zhoto-

vovali si masky. V deň fa-

šiangovej zábavy sa ţiaci 

prezliekli do pestrofarebných 

kostýmov, hudobníci vyhrá-

vali, majstri odborného výc-

viku a ich  ţiaci pripravovali 

fašiangové špeciality a piekli 

voňavé koláče. 

Za sprievodu ľudovej hudby  

nášho šikovného harmoniká-

ra Michala Volfa , ţiaka  I. R 

triedy prechádzali masky 

z triedy do triedy, kde sa 

maskám prideľovali body. 

Keďţe počasie bolo krásne 

a slnečné, masky sa vybrali 

aj na sprievod mestom 

a zavítali u pána primátora. 

Mgr. Jána Havrana 

s fašiangovými vinšmi 

a dobrou náladou. Po 

skončení maškarného sprie-

vodu boli vyhlásené výsled-

ky a najlepšie masky boli 

ocenené hodnotnými cenami. 

Na obed mohli všetci ochut-

nať zabíjačkové špeciality 

ako pečené klobásy, jaterni-

ce, pečené mäso, zabíjačko-

vú kapustnicu, ako aj fánky, 

tvaroţníky a šišky. Tieto 

dobroty pripravili ţiaci učeb-

ných odborov pod vedením 

svojich  majstrov odborného 

výcviku. 

V popoludňajších hodinách 

Fašiangy pokračovali takzva-

ným „ Pochovávaním ba-

sy,“ ktoré sa uskutočňuje 

v utorok pred Popolcovou 

(Škaredou) stredou  v pries-

toroch školského areálu.  Po 

pochovaní basy nasleduje 

tancovačka , nech sa ešte ľu-

dia vyskáču a vyšantia, lebo 

keď sa uţ basa pochová, nas-

tane dlhý, štyridsaťdňový 

pôst.  Do tanca hrala skupina 

Ideál pod vedením pána 

Blaha,  na stoloch nechýbali 

vyberané špeciality a výher-

covia tomboly boli odmene-

ní vecnými cenami.   

Na záver by sme sa chceli 

poďakovať všetkým ľuďom 

dobrej vôle, ktorí prispeli fi-

nančnou čiastkou na zbierku 

pre Jeana Baptistu Bago-

rorwu, osirelého černoš-

ského chlapca v Rwande, 

ktorého má naša škola 

v adopcii na diaľku uţ tri 

roky, ako aj sponzorom, 

ktorí svojimi príspevkami 

prispeli ku zdarnému prie-

behu tohtoročných Fašian-

gov.           

      - PaedDr. Slavomíra     

                            Gáborová, 

       Mgr. Marta Vozárová - 
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Hviezdoslavov Kubín 
 

Pri príleţitosti marca, me-

siaca knihy, sa dňa 05. 03. 

2014 ţiaci Strednej odbornej 

školy obchodu a sluţieb zú-

častnili súťaţe v prednese 

poézie a prózy Hviezdosla-

vov Kubín. Školské kolo 

súťaţe sa konalo v popo-

ludňajších hodinách v pries-

toroch  školskej kniţnice.  

Prednesu sa zúčastnilo spolu 

11 ţiakov, pričom kaţdý 

z nich svojím  prejavom pris-

pel k  umeleckej atmosfére, 

ktorá  všetkých prítomných 

zaviedla ďaleko od reality 

všedného dňa.  

Učiteľky slovenského jazyka 

a literatúry PaedDr. Slavomí-

ra Gáborová a Mgr. Marta 

Vozárová  ocenili úsilie a vý-

kony sú-

ťaţiacich. 

V predne-

se poézie 

obsadila 

1. miesto 

ţiačka 

IV.A 

triedy 

Michaela 

Lauková, 

2. miesto 

získala ţiačka triedy IV.A 

Lucia Tuţinská a o 3. miesto 

zabojovala ţiačka triedy I.N 

Patrícia Kalafúsová a ţiak 

III.A triedy Matúš Debnár. 

Prednesu prózy sa zúčastnila 

1 ţiačka  triedy III.A  Jana 

Tomagová, ktorá spolu s Mi-

chaelou Laukovou postupujú 

 

na regionálne prehliadky, 

ktoré sa budú konať v Bans-

kej Štiavnici a v Kremnici. 

Všetkým prítomným ďakuje-

me za ich odhodlanie a od-

vahu zúčastniť sa tejto súťa-

ţe a výhercom srdečne bla-

hoţeláme.  

- Mgr. Marta Vozárová - 

 

 

Medzinárodný deň žien 
 

Nápad oslavovať Medzinárodný deň ţien 

vznikol na Medzinárodnej ţenskej konfe-

rencii v roku 1910, ktorá sa konala v Kodani. 

Ako dátum tohto sviatku určili 8. marec na 

počesť veľkého štrajku 40 000 newyorkských 

krajčírok z textilných tovární, ktorý sa konal 

v roku 1908. Tieto bojovali za zrušenie de-

saťhodinového pracovného času, proti níz-

kym mzdám a zlým pracovným podmien-

kam. 

Pred prvou svetovou vojnou vytýčili ţeny 

predovšetkým tieto poţiadavky: 

 hlasovacie právo 

 osemhodinový pracovný čas 

 zlepšenie špeciálneho zákonodarstva 

V Rakúsku, Švajčiarsku, Nemecku sa prvý 

MDŢ konal uţ v roku 1911. Roku 1913 ho 

oslavovali aj v cárskom Rusku. Po ţenských 

nepokojoch a demonštráciách v Petrohrade v 

roku 1917 je  pevne ustanovený 8. marec ako 

Medzinárodný deň ţien. 

V roku 1975 bol MDŢ oficiálne uznaný 

OSN. Prvý sviatok MDŢ v ČSR sa konal v 

roku 1921 a o rok neskôr nadobudol uţ ma-

sový charakter. Počas druhej svetovej vojny 

bol MDŢ zrušený, posledný sa konal v ro-

ku 1938. Po roku 1945 bol MDŢ znovu ob-

novený.☺ 

- red. - 
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Spájame teóriu s praxou 
 

Študenti  prvého a druhého ročníka  SOŠ ob-

chodu a sluţieb odbor obchod a podnikanie 

navštívili  v jeden pekný marcový deň výz-

namný závod v našom meste Knauf Insu-

lation s.r.o. 

Privítala nás Ing. Mária Kasanová, ktorá 

študentky v rámci prezentácie oboz-

námila s históriou i súčasnosťou závodu. 

Dozvedeli sa mnoho zaujímavých infor-

mácií o tom ţe : 

 Priemyselná výroba má v Novej Bani 

viac ako 300-ročnú tradíciu, v roku 

1630 sa totiţ datuje v obci zaloţenie 

prvej továrne – sklenej huty. Nová 

historická epocha novobanského zá-

vodu sa začala v roku 1953, kedy sa 

spustila prvá skúšobná výroba izo-

lačných materiálov na báze minerálnych 

vlákien. Na slovenskom trhu závod vys-

tupuje pod značkou Knauf Insulation od 

roku 2006, kedy medzinárodný koncern 

Knauf Insulation odkúpil skupinu 

Heraklith, ktorej súčasťou bola aj spo-

ločnosť Izomat a.s. a    s ňou aj výrobný 

závod v Novej Bani. V súčasnosti závod 

investuje prostriedky do nových výrob-

ných technológií. 

 Knauf Insulation Nová Baňa je jediným 

závodom na výrobu kamennej minerálnej 

vlny na Slovensku. Výroba v Novej Bani 

patrí do skupiny závodov Knauf Insu-

lation na výrobu kamennej, sklenej 

minerálnej vlny a drevovláknitej vlny po 

celom svete. Knauf Insulation je samos-

tatnou divíziou materskej spoločnosti 

Knauf Group, ktorá bola zaloţená 

rodinou Knauf. Značka Knauf je známa 

hlavne vďaka výrobe sadrokartonových 

riešení pre budovy. 

 Výrobný závod Nová Baňa svojou pro-

dukciou a aktivitami prispieva k zatep-

ľovaniu rodinných a bytových domov, 

administratívnych budov, verejných bu-

dov a tak presadzuje trend energetickej 

efektivity a ochrany ţivotného prostredia. 

Študentky sa však najviac tešili na výrobné 

priestory a moderné výrobné technológie. 

Vystrojené reflexnými vestami a prilbami si 

prezreli dostupné výrobné haly, skladové 

priestory, nakladacie rampy, dozvedeli sa za-

ujímavé informácie o exporte, oboznámili sa 

s výrobným sortimentom závodu,  dozvedeli 

sa čo všetko závod realizuje v rámci trvalo-

udrţateľného rozvoja.  

Praktické poznatky sú pre študentov veľmi 

potrebné, aby vedeli aplikovať teoretické 

poznatky v  praxi, aby poznali výrobný pro-

ces nielen z učebnice, ale aj reálnom ţivote. 

Touto cestou sa chcem veľmi pekne poďa-

kovať Ing. Márii Kasanovej, Ing. Miroslave 

Švecovej,  Ing. Eve Kickovej, pani Soni Bu-

dinskej, ţe si i napriek svojmu pracovnému 

vyťaţeniu  našli čas a venovali sa našim štu-

dentkám.  

Veľa sa v súčasnosti hovorí o prepojení teó-

rie s praxou, ale častokrát získať praktické 

skúsenosti pre študenta je dosť obtiaţne, pre-

to si o to viac ceníme, ţe sme mohli túto ex-

kurziu absolvovať a tieţ  to, ţe naše štu-

dentky  odboru obchod a podnikanie môţu 

absolvovať odbornú  prax v tomto závode, 

kde  je kaţdoročne  ich odborným garantom 

Ing. Mária Kasanová za čo jej patrí veľká 

vďaka. 

- Ing. Mária Lenčová - 
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Poďakovanie našim učiteľom 
 

„Komukoľvek môţeš pomôcť, pomôţ rád. 

Veď dávno sa hovorí, ţe slúţiť a pomáhať sú 

vlastnosti vznešených ľudí.“ 

Jan Amos Komenský 

 

28. marec je uţ niekoľko desaťročí spojený 

s Janom Amosom Komenským. Mnohé myš-

lienky tohto učiteľa národov ostávajú pre nás 

stálym zdrojom inšpirácie. V názoroch na ú-

lohu vzdelania v ţivote jednotlivca i spoloč-

nosti. V ţivote spoločnosti má kaţdé povo-

lanie, kaţdá profesia svoj význam. Kaţdá 

práca, ktorá sa vykonáva v prospech spoloč-

nosti, má svoju obrovskú cenu. V plnej miere 

to platí aj o učiteľskom povolaní, o práci pe-

dagógov. 

 

Váţené pani učiteľka, váţení páni učitelia, 

dovoľte nám, aby sme Vám týmto vyjadrili 

úctu a poďakovanie za Vašu náročnú a zod-

povednú prácu, ktorou dennodenne prispie-

vate k všestrannosti rozvoja nás ţiakov a aj 

našej školy. Úprimne Vám ţeláme, aby ste 

svojim osobným príkladom naďalej zvýraz-

ňovali ľudské hodnoty na ceste za vzdelava-

ním. 

-red.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veľká noc 
 

Veľká noc alebo veľkonočné 

sviatky, tieţ Pascha je naj-

významnejší kresťanský 

sviatok, ktorý pripadá na ma-

rec alebo apríl, pričom ter-

mín Veľkej noci nie je stály, 

kaţdoročne sa mení. Má 

však ustálený deň na oslavu - 

nedeľu - pretoţe Jeţiš Kris-

tus vstal z mŕtvych  podľa 

svedectva apoštolov prvý 

deň po sobote. Udalosti Veľ-

kej noci a ich interpretácia 

úzko súvisia s významným 

ţidovským sviatkom Pesach, 

ktorý sa slávi zhruba v 

rovnakej dobe na pamiatku 

oslobodenia Izraelského nár-

oda z egyptského otroctva. 

Veľkonočné oslavy sa podľa 

regiónov líšia. Pretoţe sa 

časovo zhruba prekrývajú s 

pohanskými oslavami prí-

chodu jari, ľudové tradície 

prevzali z predkresťanských 

dôb mnoho zvykov a oby-

čajov. Podobne ako mnoho 

iných kresťanských sviatkov, 

aj Veľká noc sa preniesla aj 

mimo cirkvi. Uţ od jej vzni-

ku je to čas osláv a veselia. 

Dnes je aj komerčne dô-

leţitá, pretoţe sa na ňu viaţe 

veľa zvykov, ktorých usku-

točnenie si vyţaduje nejaké 

úsilie prípadne nákup. Predá-

vajú sa napríklad veľkonoč-

né pohľadnice, ozdoby alebo 

sladkosti v podobe veľko-

nočných vajíčok, barančekov 

alebo zajačikov.  

Pred Veľkou nocou slávime 

fašiangy, ktoré sú charakte-

ristické hojnosťou jedla, 

veselia a zábav a sú zakonče-

né popolcovou stredou, od 

ktorej začína 40 dňový pôst 

aţ do Veľkej noci. Nedeľu, 

ktorá je dva týţdne pred 

Veľkou nocou, nazývame 

Smrtnou nedeľou. V tento 
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deň chodí mládeţ s Morenou 

a túto ako znak všetkého 

zlého pália a hádţu do vody, 

aby sa zbavili zimy a odo-

hnali zlé od seba. Aj spevy 

dievčeniec patrili k veľko-

nočným zvykom, spievali pri 

pálení Moreny, pri umývaní 

sa v potoku čistou, studenou 

vodou, čo znamenalo zdravie 

a krásu. Pomaly sa náš pôst 

končí a na ukončenie tohto 

obdobia sa koná tradične 

Veľkonočná zábava, kde sa 

po 40-dňovom oddychu opäť 

vytancujeme a zabavíme. 

Tradíciou je aj to, ţe chlapci 

na Veľkonočný pondelok 

chodia polievať dievčatá. 

Kedysi to bolo studenou 

vodou, dnes však dávame 

prednosť voňavkám. Niekde 

však túto tradíciu nezahodili 

a aj naďalej dievčatá skončia 

celé mokré od vody. 

A na záver jeden veľkonočný 

pozdrav: 

Korbáč, vodu, kraslíc moc, 

nech prinesie Veľká noc. 

Šťastie, zdravie, smiechu 

veľa, 

úprimne Vám všetkým ţelá 

redakcia SOŠ News. 

 

 

Súťaž v príprave minútkových 

jedál 
 

V dňoch 19. - 20. marca 2014 študenti III.C 

učebného odboru kuchár  mali moţnosť 

predviesť svoje vedomosti a najmä  zručnosti 

v školskom kole  v príprave minútkových 

jedál na tému: Minútkové jedlá z kuracieho 

mäsa. 
Ich   úlohou  bolo v časovom limite  50 minút 

pripraviť kompletné  jedlo s prílohou. Ţiaci 

mali moţnosť predviesť nielen svoje zruč-

nosti ale aj kreativitu a fantáziu. Hodnotiaca 

komisia  ich sledovala počas celej práce,  

pričom okrem chuti a vzhľadu  jedla sa 

hodnotila aj technologická príprava a hygiena 

práce ako aj dodrţanie pracovného limitu. 

Po  celkovom zhodnotení boli za najlepšie o-

hodnotené práce: 

1. 

miesto: Ivan 

Solčáni -

   Plnená kuracia rolka 

2. miesto: Kristína Pischová -   Kuracie 

stehná na grilovanej zelenine 

3. miesto: Roman Poloncy – Plnené 

kuracie taštičky 
Víťazom srdečne blahoţeláme, no nielen 

víťazné ale všetky pripravené jedlá boli 

takmer na profesionálnej úrovni, čo pozitívne 

odzrkadľuje  prácu majstrov  odborného 

výcviku a prípravu  študentov k júnovým 

záverečným skúškam, na základe ktorých 

získajú  výučný list.  

      - Ing. Katarína Garajová - 

 

Marec - mesiac knihy 
 

Mesiac knihy si pripomína-

me od roku 1955. Podľa jed-

nej verzie sa stal mesiacom 

knihy z komerčných dôvo-

dov. Zvolili si to sami kníh-

kupci, 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  

 

kniţnej kultúry. Od rozšíre-

nia internetu je marec nielen 

mesiacom knihy, ale aj me-

siacom internetu. ☺ 

- red.- 
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Vtipy 
 

Kolekcia dámskych nohavi-

čiek: Monday, Tuesday, 

Wendsday, ...  

Kolekcia pánskych slipov: 

January, February, March, ... 

 

Úvaha správneho Slováka:  

Dobré vínko po troške neu-

škodí v žiadnom množstve! 

 

Policajt zastaví podnapitého 

vodiča a pýta sa ho: 

 "Ste ochotný podrobiť sa 

skúške na alkohol?"  

"Jasné, a v ktorej krčme?" 

 

 

 

 

Kričí hosť na čašníka: 

 - Prosím vás, mám v pive 

muchu!  

- To musíte robiť taký 

rozruch kvôli jednej mu-

che? Veď ona vám toho pi-

va veľa nevypije! 

 

Aký je rozdiel medzi ša-

chistom a alkoholikom?  

Ţiadny. Obaja sú väčšinou v 

inom svete a občas na ťahu. 

 

"Čítal si o škodlivosti alko-

holu?"  

 

"Áno."  

"A prestal si piť?" 

 "Nie, čítať." 

 

Viete ako sa rozdeľuje Slo-

vensko??  

80% alkoholici a 20% 

deti do 3 rokov... 

 

Prečo kohút kikiríka tak 

zavčasu ráno? 

Lebo, keď sa zobudia sliep-

ky, už musí držať zobák! 

 

Kde chodia somálci na do-

volenku ?  

Tam kde ich vietor odveje. 

 

 

Osemsmerovky 
 

 

Ovocie, zelenina, orechy, mäso, hydina, ryby,  

cereálie, vajcia, mlieko, strukoviny sú ...............  

 

ž c z l s j b ó r s 

m e í h í o ó d m t 

a k l n r t x d e í 

g o r e a d i i ď b 

n b n s z o z u d i 

é a i j e o i a m u 

z l k v á p n i k m 

i t e h 2 o o m ž g 

u h l í k e k é l e 

m r o z t o k ch ž a 

 

ţelezo  chémia  hrdza 

vápnik  zinok  magnézium 

uhlík  síra  lítium 

nikel  kobalt  stíbium 

cín  jód  Si (kremík) 

H2O (voda) Mg (horčík) bór 

roztok  oxid 
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Príde pani Horská k astrologičke a chce horoskop pre dcéru. 

- Dobre,- vraví astrologička, - ale viete mi povedať, pod akým znamením ste ju počali? 

- No, ..........(tajnička má 32 písmen). 
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