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Príhovor šéfredaktorky 

Milí čitatelia, 

keďže toto je môj posledný príhovor v tomto našom časopise, chcela by som sa 

poďakovať za tú možnosť byť šéfredaktorkou. Do tohto posledného čísla sme dali 

s celou redakčnou radou srdce. Budeme radi, ak si ho prečítate. 

 Už je to tak, že vždy, keď sa niečo končí, iné sa začína. 29. júna sa končí školský rok 

2017/2018 a začínajú sa očakávané prázdniny. Žiaci dostanú vysvedčenie, ktoré by 

pre nich nemalo byť prekvapením, ale ani pre ich rodičov snažiacich sa zo svojich detí 

vychovať zodpovedných a slušných ľudí. Byť správnym rodičom je najťažšie aj 

najdôležitejšie povolanie a poslanie na svete. 

V minulosti platilo, dnes platí a v budúcnosti bude platiť: 

„Ohýbaj ma mamko, pokým som ja Janko! Neohneš ma mamo, keď ja budem Jano“                                                                             

 

Milí žiaci, nechajte sa „ohýbať“! Nie palicou, ale slovom. Veď dobré slovo nič nestojí, 

a predsa je najkrajším darom. K peknému slovu patrí milý úsmev, ktorým môže človek 

obdariť kohokoľvek, kedykoľvek a nikdy ho nie je dosť. Na smiech potrebujete prácu 

12-tich svalov, na zlostný výraz tváre prácu 14-tich svalov.  

Milí čitatelia, prajem vám príjemné prázdniny a na tvári úsmev. Dávajte si na seba 

pozor a nezabudnite, že aj cez prázdniny ste stále žiakmi.  

V časopise, ktorý práve držíte v ruke, sa dočítate o živote našej školy, o výletoch, ale 

aj niečo o našej pani učiteľke Kučerovej. Prajeme vám nerušené čítanie a pri ďalšom 

čísle nášho časopisu sa stretneme v budúcom školskom roku. Samozrejme, že s 

úsmevom.  

„Človek musí veľmi dlho žiť, aby sa stal človekom.“ 

(SAINT-EXUPÉRY) 

                                                                                                                                                                         

Barča 
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Na tomto mieste sa vám chceme poďakovať za celoročnú 

priazeň a za to, že ste si našli čas na čítanie nášho 

časopisu. Ďakujeme všetkým, ktorí svojimi nápadmi, 

úspechmi a prácami obohatili jeho stránky pretože sme mali 

o čom písať.  

Pani učiteľkám ďakujeme za organizovanie mnohých akcií 

na našej škole, o ktorých  sme mohli na stránkach časopisu 

informovať aj ostatných.. 

Všetkým žiakom, učiteľom, ale aj ostatným zamestnancom želáme pokojné leto, plné slnka, 

nových zážitkov a chvíľ oddychu strávených v zdraví a radosti! 

Redakčná rada 

https://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj4loG5wvfcAhWCZVAKHajPB4wQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fcz.123rf.com%2Fphoto_12492767_dv%25C4%259B-palmy-s-kokosy-na-pob%25C5%2599e%25C5%25BE%25C3%25AD.html&psig=AOvVaw1cdd1FMSJzppAM9tl9eSc7&ust=1534713186233498


4 
 

 

Detektívi 

... NOVÁ ZÁHADA NA ÚVOD  

TAJOMNÉ BYTOSTI SA OBJAVILI 

NA NAŠEJ ŠKOLE 

 

... náš tím detektívov opäť zisťoval nové skutočnosti o tomto 

paranormálnom jave...  

Naši detektívi rozlúštili ďalšiu školskú záhadu. Už niekoľko mesiacov sa po našej škole 

pohybuje bytosť, ktorá nielen svojim vzhľadom, ale aj správaním veľmi pripomína 

Snehulienku – pracovitá, usmievavá, milá, nápomocná a miluje malých ľudkov, či už 

sú to detičky, žiaci, alebo trpaslíkovia. Jedného si dokonca vodí do našej školy každé 

ráno so sebou. Zaujíma vás, kto to je? My sme odtajnili jej totožnosť – jedná sa o našu 

pani učiteľku Mgr. Máriu Kučerovú, ktorá sa k nám vrátila po rodičovskej dovolenke. 

Prečítajte si rozhovor s našou školskou Snehulienkou o všeličom možnom a aj o jej 

trpaslíkovi: 

Kde ste pracovali predtým, než ste nastúpili do našej školy? 

Počas štúdia anglického jazyka som dva roky pôsobila v Akadémií vzdelávania v Čadci ako 
lektorka anglického jazyka.  

Kedy ste prvý krát prekročili brány našej školy? 

Akoby to bolo včera a pritom je tomu už pomaly 10 rokov. Ale všetko mám ešte v živej 
pamäti...chi, chi. Bolo to presne po ukončení bakalárskeho stupňa vzdelania, v septembri 2009. 
Rada na toto obdobie spomínam, hoci bolo náročné.  

K čomu máte bližšie? K riadnemu učeniu, alebo sa radšej venujete 

začleneným žiakom? 

Uf, ťažká otázka a ani neviem, či budem vedieť na ňu adekvátne a konkrétne odpovedať    
. Učenie ako také a najmä učenie angličtiny je mojou srdcovou záležitosťou azda už odvtedy, 
ako som prekročila brány vysokej školy. Nesmierne ma baví a doslova ma napĺňa. K špeciálnej 
pedagogike a k práci s inak obdarenými detičkami som sa dostala malou okľukou a pomyselná 
cesta do môjho srdca trvala trošku dlhšie. Ale cieľ neminula .  Dnes môžem s istotou povedať, 
že som šťastná, že mi osud a naša škola dopriala venovať sa obom sféram. O to viac, keď vidím, 
že angličtina nie je pre „moje deti“ strašiakom, alebo keď s tým ktorým žiakom dosiahneme 
pokrok, ktorý bol na začiatku terapie zdanlivo nemožný.  

Keby ste si mohli vybrať, ktorý predmet by ste chceli na našej škole učiť? 

Už ho učím . Je to určite angličtina. Okrem nej ma však bavilo učiť aj dejepis a výchovu 
umením. Každý predmet, ktorý som doposiaľ učila na našej škole, bol pre mňa výzvou a svojim 
spôsobom ma posunul ďalej. 
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Aké sú vaše záľuby? Čomu sa venujete vo voľnom čase? 

Tých je veľa .... Vždy som rada cestovala, spoznávala nové miesta, chute, vône, kultúry. Rada 
varím, pečiem, cvičím, nepohrdnem dobrou knihou, časopisom. V mojom notebooku by ste 
našli zopár rozprávočiek, či poviedok spod môjho pera. Od jari do jesene sa venujem našej 
záhrade. Popravde, od narodenia môjho synčeka je na všetko hore spomenuté žalostne málo 
času, takže  záľubou number one je práve on   . 

Aké filmy rada pozeráte a aké knižky rada čítate? 

Takže filmy... všetky slovenské a české komédie. Môžem ich pozerať stále dookola. Čo sa týka 
knižiek, preferujem nenáročnú literatúru, takú, pri ktorej si oddýchnem, zasmejem sa 
a nemusím priveľmi zaťažovať hlavu. Takže nebudem klamať, v poslednej dobe mi vyhovujú 
rozprávkové knižky môjho syna   . 

Máte rada hudbu? Akú? 

Hudbu a tanec milujem....A hoci anglo-americkým piesňam rozumiem, dobrovoľne si ich 
pustím zriedka. Aj v tejto oblasti som zástankyňou českej a slovenskej tvorby. Veď aj my máme 
kvalitnú hudbu. Často by ste u mňa v kuchyni počuli Desmod, IMT Smile, Riša Mullera, 
Fragile, Tomáša Klusa, Kandráčovcov a mnoho, mnoho ďalších.... 

Športujete? 

Áno, dennodenne behám za svojim synom . Na viac mi veľa času neostáva, ale ak si ho predsa 
len trošku ukradnem, rada si zaplávam, zaskáčem aerobic, s manželom a synom sa radi túlame 
po našich krásnych lesoch.  

Ste vždy pekne oblečená  a upravená. Kde sa inšpirujete a kde nakupujete? 

Jej, ďakujem, ste ma potešili. Popravde, konkrétnu inšpiráciu nevyhľadávam. Chodím 
s otvorenými očami, pozerám a kombinujem. Nie som nákupná maniačka a obchody plné 
oblečenia ma nesmierne nebavia. Preto nakupujem viac  menej v pohodlí domova a s kávičkou 
v ruke, čiže na internete .  

Ako zvládol váš synček nástup do škôlky?  

Dobrá otázka  ...Na začiatku boli moje obavy  
veľké, ale moje materinské  vnútro mi hovorilo, že 
to „dá“ . A áno, dal to s prehľadom a s úsmevom na 
tvári. Samozrejme, veľká vďaka patrí i pani 
učiteľke Klárke, ktorá si ho okamžite získala 
a i vďaka nej si škôlku zamiloval. 

Čo ho tam baví a čo naopak robí nerád? 

To je skôr otázka pre Matúška . No podľa mňa, si 
v prvom rade vychutnáva spoločnosť a hru s deťmi. 
S mamou sa už totiž očividne doma nudil. Každý 
deň prichádza zo škôlky plný zážitkov a hoci ich 
nevie ešte vyjadriť slovne, prezradia mi to jeho oči. 
A čo nemá rád? Ťažko povedať... nie je veľký jedák 
a tak niekedy „štrajkuje“ nad tanierom s jedlom . 

Ďakujeme za rozhovor! 
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Naše aktivity  

Exkurzia do Piešťan 

Ráno 15.06.2018 sa ôsmaci stretli na železničnej stanici v Čadci. O 9.00 prišli do 

Piešťan. Prvou ich zastávkou bolo Vojenské múzeum. Tam videli mnoho tankov, 

stíhačiek a  helikoptér. Dozvedeli sa aj veľa nového. Po dvojhodinovej prechádzke 

Vojenským múzeom sa presunuli na obed. Po obede navštívili Balneologické múzeum, 

kde videli živočíchy ktoré u nás žili a niektoré aj žijú doteraz. Zistili, že je u nás 

takmer 1000 minerálnych prameňov, videli kostru človeka a nástroje z dávnych dôb. 

Domčeky, v ktorých žili ľudia za starých čias boli krásne, aj napriek tomu, že boli 

malé, boli útulné. Kroje, v ktorých chodili boli krásne zdobené čipkou a volánmi. Po 

tejto výstave sa presunuli do centra mesta, kde mali rozchod v Auparku. Skoro dve 

hodiny  v nákupnom centre oddychovali a utrácali peniaze. Z Auparku sa pomaly vydali 

pomocou navigátorky Simonky na železničnú stanicu, kde čakali na vlak, ktorým sa 

dopravili do Žiliny. Zo Žiliny sa do Čadce zaviezli osobákom. Na stanici na nich už 

čakali nedočkaví rodičia.  

     

Vojenská technika a ôsmaci       Naši športovci v Katowiciach 

Medzinárodný deň športu v Katowiciach 

Dňa 16.05.2018 sa 39 žiakov našej školy od 2. do 9. ročníka zúčastnilo výletu do 

partnerskej školy v Katowiciach, aby sme si zmerali svoje sily v športových 

disciplínach s Čechmi a Poliakmi. Program začal o 9.00 hod. rozcvičkou a pokračoval 

športovými disciplínami, do ktorých sa zapojili všetci žiaci a niektorí si odniesli aj 

pekné výhry. Odmenení sme boli skoro v každej disciplíne. V behu na 60 metrov vyhrali 

prvé miesta Dávid Streďanský, Jakub Zajac a  Patrícia Fialová. V skoku do diaľky sa 

na prvom mieste umiestnili Dávid Streďanský a Tamara Dodeková. V štafetovom behu 

sme sa umiestnili na druhom mieste. Vo futbale sme obsadili taktiež druhé miesto. 

Tradične sme obhájili prvé miesto vo florbale. V pretekoch zdatnosti sa nám ušlo 

druhé miesto. Žiaci našej školy vytvorili aj krásny projekt o našej Zemi. Po chutnom 

obede naše decká čakala cesta domov, ktorá im v dobrej nálade rýchlo ubehla.     
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A čo všetko sme zažili od vydania druhého čísla Fajnoviniek? 

Tých noviniek je strašne veľa, ale skúsime ich roztriediť a snáď na žiadnu z nich 

nezabudneme. 

Najprv spomenieme aktivity, ktoré sa uskutočnili na priamo na našej škole. Niečo nové 

o separovaní odpadov sme sa dozvedeli počas Ekoaktivít spojených s prednáškami, olympijský 

deň, nám umožnil navzájom si zmerť sily v rôznych športových disciplínach, besedovali sme 

s preventistkou  z policajného zboru SR o šikanovaní. 

      

Privítali sme lektorov z Kericu v rámci Euroweeku, predviedli sme svoj talent pri príležitosti 

oslavy Dňa matiek nielen v škole, ale aj počas kultúrneho programu organizovaného našou 

obcou, zorganizovali sme Burzu kníh a počas Čarovného popoludnia v školskej knižnici sme 

riešili úlohy a tak odkliali knihy v knižnici. Naši škôlkari a žiaci 1. A 2.ročníka sa povozili na 

koníkoch, družinári zahnali zimu a vyniesli Morenu a raz do mesiaca sme si zašportovali počas 

aktivity CVČ – Hýb sa! 

      

Samozrejme, že sme nesedeli len v škole a za mnohými zaujímavosťami a novými vedomosťami 

sme vycestovali do sveta. V rámci exkurzií a výletov sme navštívili dopravné ihrisko 

v Turzovke, Agrofarmu Timea na Olešnej, Budatínsky zámok a centrum Žiliny, Klokočovské 

skálie, skanzen v Zuberci, Oravský hrad, Liptovský Mikuláš, tri dni sme sa túlali  po Vysokých 

Tatrách. Stretli sme sa s deťmi a učiteľmi z partnerských škôl v škole v poľských 

Katowiciach počas Dňa športu, druháci a tretiaci strávili týždeň na Orave počas Školy 

v prírode. Štvrtáci sa tiež stihli naučiť plávať v rámci plaveckého výcviku. 
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Neboli sme ľahostajní ani k súťažiam a do niektorých z nich sme sa celkom úspešne zapojili: 

 

V súťaži pri príležitosti Palárikovej Rakovej - Ja a divadlo sa dievčatá z 5.A umiestnili na 

2.mieste. Do ďalších súťaží, ako bola dejepisná olympiáda, detská atletika, Lesy deťom, 

Poznáš Kysuce, Plavecký maratón, Envirootázniky sme sa len zapojili. V súťaži Moja rodná 

obec Olešná, boli ocenené Simonka Gavlasová a Valika Chabroňová za vypracovanie 

Olešňanského slovníčka a v súťaži organizovanej hasičmi – Ochrana pred požiarmi očami 

detí, boli zase ocenení Simonka Gavlasová, Lukáš Zajac, Peter Kobolka a Roman Čišecký. 
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Módne trendy na leto 

Leto nám už dýcha na chrbát a my zase postávame pred skriňou a rozmýšľame, čo na seba! Naše poznámky o tom, 

že si nemáme čo obliecť vytáčajú rodičov priam do vývrtky a internetové obchody s oblečením nás neustále 

presviedčajú o tom, že len ich zľavy sú tie najvýhodnejšie. Ale ako si vybrať z tak širokej ponuky? 

Všetkým zúfalým prinášame stručný prehľad toho, čo bude toto leto IN v uliciach miest, dovolenkových 

destináciách aj na pláži. 

Základné pravidlo pri nákupe oblečenia by malo platiť vždy: vyberám si kúsky, ktoré 

zodpovedajú môjmu štýlu obliekania a v čom sa budem cítiť pohodlne. Módni dizajnéri 

však toto leto stavili na eleganciu a ženskosť.  

Do popredia sa tlačia romantické šaty z ľahkých materiálov zdobené 

magickými tvarmi. Vrchol zažívajú šaty s vysokým pásom, čo opticky predĺži 

nohy a zoštíhli postavu. Ako obuv k tomuto štýlu odporúčajú topánky 

s nízkym opätkom, alebo balerínky. 

 

  Ak chceš pôsobiť naozaj elegantne, stav na štýl Dior – 

priliehavý top a dlhšia plná sukňa.  

Ak chcete vzbudiť dojem hravosti, spestrite svoj odev 

mašličkou. 

Veľmi trendy ozdobou, ktorá zvýrazní ramená sú volániky.  

 

 

V letnom šatníku určite nič nepokazíte, keď stavíte na 

oblečenie kombinované s čipkou.  

Každá, ktorá chce vyzerať roztomilo, ale zároveň aj 

koketne, mala by staviť na ľahké šaty so širokou krátkou 

sukňou.  

 

 

Nech už na internete objavíte najvychytanejšie modely, alebo sa len pokúsite vykúzliť zázrak zo 

starých skriňových zásob, prajeme vám bohatú fantáziu a skvelý pocit zo všetkého, čo si oblečiete. 
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Receptík na leto  

Mätový sirup 

Blíži sa leto a v našich záhradkách začne boj o to, ktorá rastlinka si uchmatne viac miesta 
pre život. Tí z vás, ktorí si radi vychutnáte šálku čaju určite poznáte všeliek, ktorý sa ľahko 
šíri v mnohých bylinkových záhradách a svojou vôňou si získal množstvo sŕdc. Je reč o mäte 
piepornej. Tá vďaka obsahu mentolu dokáže prevoňať a osviežiť nielen vzduch, ale aj 
unavenú myseľ. Vedeli ste však, že táto bylinka má okrem nádhernej vône aj množstvo 
blahodarných účinkov na naše zdravie? No tak si ich zhrňme: 

o posilňuje nervovú sústavu, 

o pomáha pri žalúdočných ťažkostiach – uvoľňuje kŕče, 

o utišuje bolesti žlčníka a podporuje činnosť pečene, 

o pomáha pri bolestiach hlavy a pri nespavosti, 

o pôsobí protizápalovo, 

o  inhalovanie mäty pomáha pri zápaloch dýchacích ciest, 

o  v čínskej medicíne ju dokonca využívajú na liečbu niektorých druhov rakoviny. 

Tu vám prinášame jednoduchý recept na osviežujúci mätový sirup, ktorý môžete použiť 
riedený s vodou počas letných horúcich dní, alebo v zime na dochutenie teplého 
bylinkového čaju.  

Čo na tento sirup potrebujete?  

-približne 20 ks olistených mätových stoniek dlhých asi 40 cm, 

-2 litre prevarenej a vychladnutej vody, 

-2 citróny,                                                          

¾ kg kryštálového cukru. 

Postup vôbec nie je zložitý. Do prevarenej a vychladnutej vody namočíme mätové stonky, 
vytlačíme šťavu z citrónov a ich dužinu bez šupky nakrájame na kúsky. Túto zmes môžeme 
trošku rozmixovať ponorným mixérom pre lepšie vylúhovanie a necháme stáť 24-48 hodín. 
Po vylúhovaní zmes privedieme krátko do varu. Scedíme, pridáme cukor a opäť trošku 
zohrejeme, aby sa cukor rozpustil. Sirup nalejeme do fliaš a prevrátime hore dnom, aby 
chytilo viečko. Môžeme ich prípadne na chvíľu zasterilizovať. Skladujeme na chladnom 
a tmavom mieste. Nezľaknite sa – sirup nemá krásnu zelenú farbu, tak ako to môžete vidieť 
u sirupov v obchodoch, ktoré sú prifarbované, ale je hnedý. Sirup používajte na dochutenie 
letných nápojov, alebo horúcich čajov, môžete pridať ešte citrón, grapefruit, pomaranč, 
limetku, prípadne do nápoja nakrájať kúsky melóna a na schladenie ľadové kocky, do 
ktorých ste zamrazili aj čerstvé lístky mäty. Takýto nápoj vás určite nielen osvieži, ale poteší 
aj vaše vnútorné orgány. Tak na zdravie! 
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Vône leta 

Ak vás leto zláka na prechádzku do prírody nadýchať sa čerstvého, voňavého vzduchu,  určite si všímajte 

bylinky okolo seba. Je medzi nimi mnoho tých, ktoré by vám aj počas zimy mohli dobre poslúžiť. Stačí sa len 

zohnúť a natrhať si voňavú a liečivú kyticu. 

Materina dúška    

Starí Egypťania používali materinu dúšku pri balzamovaní múmií, Rimania na čistenie svojich domovov. 

V stredoveku si ju ľudia kládli pod vankúš, aby im zaistila kľudný spánok a odohnala nočné mory. Ženy ju 

zvykli darovať rytierom a bojovníkom, lebo verili, že prináša odvahu.  

Materina dúška pôsobí dezinfekčne, je najčastejšie používaná v podobe čaju, ktorý lieči horné dýchacie cesty, 

napríklad pri zápale pľúc, suchom kašli či zápale priedušiek. Ďalej potláča nespavosť, závraty a nervovú 

slabosť. Antiseptické a protizápalové účinky sa využívajú aj zvonka – na ošetrovanie rôznych zápalových 

ochorení kože a slizníc, hnisavých rán, preležanín a vredov. Tiež odstraňuje zápach z úst. Takisto uvoľňuje 

kŕče hladkého svalstva tráviacej sústavy, čo prináša úľavu pri nadúvaní a menštruačných bolestiach. 

Stimuluje vylučovanie žalúdočnej šťavy a tráviacich enzýmov, čím zvyšuje chuť do jedla a podporuje 

trávenie. 

Rebríček obyčajný, alebo myší chvost  

Ak si rebríček chcete nazbierať do zásoby, sústreďte sa na kvety a vňať, a ak môžete, na zber si vyberte 

slnečný deň. Najmä pre ženy je to veľmi vzácna bylinka, lebo si vie poradiť s takmer každým ženským 

neduhom. S meškajúcou alebo nepravidelnou menštruáciou, bolesťami v podbruší a tiež s rôznymi zápalmi. 

Ak vás niečo z toho trápi, doprajte si dvoj- až trojtýždňovú rebríčkovú kúru. Pravidelne si pripravujte čaj z 

dvoch lyžičiek sušeného rebríčka, ktorý zalejte dvomi decilitrami vriacej vody. Nechajte lúhovať päť minút a 

popíjajte teplý dva- až trikrát denne. Rebríček si poradí aj s ťažkosťami so žlčníkom a pečeňou a dokáže vás 

zbaviť brušných kŕčov. Mávate migrény? Aj v tomto prípade by ste si čaj z tejto bylinky mali zaradiť do 

pitného režimu. Ak vás migréna znovu prepadne, vypite po dúškoch šálku veľmi teplého rebríčkového čaju. 

Malo by to dokonca zastaviť už rozbehnutý záchvat. Pri pravidelnom užívaní záparu sa mučivá bolesť hlavy 

môže dokonca úplne vytratiť. Úľavu však prinesie aj pri silnom pálení záhy, pri prechladnutí, bolestiach 

chrbta alebo reumatických bolestiach. V spomínaných prípadoch treba piť čaj taký horúci, aký len znesiete. 

Zápar navyše odstraňuje nechuť do jedla a výsledkom jeho popíjania môže byť aj pravidelná stolica. Čo 

poviete? Je to naozaj dosť dôvodov na to, aby ste si rebríček nazbierali do zásoby. 

 

Lipa malolistá  

Lipa sa stala naším posvätným stromom. V stredoveku slúžila pri tajomných obradoch vyháňania diabla z 

tela. Lipa obsahuje veľké množstvo antioxidačných látok ktoré prispievajú k boju s voľnými radikálmi 

a zlepšujú celkový zdravotný stav. Má tiež silné protizápalové účinky. Liečivé účinky lipového kvetu sa 

využívajú pri zápaloch dýchacích ciest, nachladnutí, angíne a nádche. Čaj z lipového kvetu znižuje teplotu, 

pôsobí diureticky (močopudne) pri chrípke. Zmierňuje bolestivé príznaky dny a artritídy. Pomáha zmierniť 

bolesti hlavy, žalúdočné ťažkosti ako je plynatosť, nechutenstvo a detské koliky. Tíši kŕče, rozpúšťa hlieny, 

odporúča sa aj pri chorobách žlčníka, pečene a obličiek. Zrieďuje krv a tak pôsobí preventívne proti 

možnému infarktu. Lipa má upokojujúce vlastnosti, pomáha zmierniť psychickú záťaž, upokojuje nervy 

a znižuje silné búšenie srdca. Ak trpíte chronickým stresom, skúste každý deň piť lipový čaj a pocítite 

rozdiel. Hlavný účinok je však potopudný. Lipový čaj z kvetov treba piť pravidelne a čo najdlhšie. Odporúča 

sa jedna čajová lyžička lipy na šálku. Suché kvety zalejeme vriacou vodou a necháme desať minút odstáť.   

Dúfame, že sme vás inšpirovali a vaše domovy budú toto leto rozvoniavať sušenými bylinkami. 

https://www.slovenskypacient.sk/zapcha-ako-sa-jej-zbavit-laxativa-prehanadla/
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Vtipy a hádanky 

 

 

Pozorne si prezri tento hlavolam.  

Dokážeš ho vyriešiť? 

 Napovieme, že 16 nie je správna odpoveď.  

Riešenie nájdeš na strane 13. 

 

 

 

Cez jednu dieru vojdeš dnu, cez dve diery vyjdeš von a keď už si cez tri diery 

vyšiel, vtedy si skutočne vnútri. Čo je to?  

            (aľešok) 

Sedí Hanka na posteli a plače. Príde k nej mamička a pýta sa jej čo sa stalo. „Škola nám 

zhorela!“ „Ale to sa ti len snívalo!“ upokojuje mamička dcérku. „No, veď práve-béééé!“ 

 

„Tati, môžem sa poobede pozerať na televízor?“   

„Môžeš Vladko, ale zapínať ho nesmieš!“ 

 

 

Chceš po sebe zanechať výrazné stopy? Nos zablatené topánky! 

 

Vedci tvrdia, že ľudský organizmus rastie len do 25 rokov. 

Ale brucho a zadok o tom nevedia.   
 

 

 

http://kryptograf.sk/wp-content/uploads/Ovoce-e1491302378460.jpg
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Precvičme si ruky 

Pre malých 

 

Pre väčších 

 

 

 Riešenie hlavolamu zo strany 12: Výsledok je 14. Všimnite si, že v poslednom riadku je len polovica kokosu a tri banány. 
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