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V čísle nájdete: 

Ø aké boli Vianoce kedysi, 

Ø aké sú Vianoce v iných krajinách, 

Ø predvianočné dni v našej škole 

zachytené fotoobjektívom, 

Ø novú rubriku Vaše naj... , 

Ø niečo z vlastnej tvorby, ... 

6. december – deň Mikuláša – naši žiaci prežili celkom netradične. 
Neskúšalo sa, neznámkovalo, nepísali sa diktáty a nepočítali príklady. 
Sólo dostali šikovné ruky, ktoré vyrábali krásne vianočné ozdoby 
a darčeky.  
Vytvorené výrobky si mohli žiaci, rodičia aj občania okolitých obcí 
pozrieť a zakúpiť na vianočných trhoch pri Obecnom úrade v Beňuši. 
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     Podľa starorímskeho vzoru, keď oslavy významných udalostí trvali niekoľko 
dní a začínali sa v predvečer hlavného sviatku, na tzv. vigíliu, aj Vianoce trvali 
oficiálne od 24. do 27. decembra a v tomto rozsahu prešli aj do kresťanského 
kalendára. 
 
     Štedrý deň. Na Štedrý deň ráno, sotva minula polnoc, ženy miesili cesto na 
vianočné pečivo. Podľa tradície malo byť obradné pečivo do východu Slnka z pece von. 
Okrem chlebov, posúchov, opekancov sa piekli koláče z kysnutého cesta ako boli baby, 
calty, štedráky, pletenáky, vianočky, neskôr plnené rožky, makovníky, tvarožníky, 
syrovníky a podobne. Dopoludnia gazdiné začali pripravovať varené jedlá, ktoré boli 
zostavené tak, aby sa na stôl dostali všetky plodiny, ktoré sa na gazdovstve pestovali. 
     Vianočný stromček má pomerne mladú tradíciu, siaha do polovice 19. storočia 
a týka sa miest. Podporoval tradíciu prítomnosti čerstvých vetvičiek alebo zelene 
v dome, a preto sa z  nemeckých oblastí rozšíril a stal sa neodmysliteľným znakom 
Vianoc. Jedličky sa najprv vešali na strop, neskôr ich osadzovali do podstavca. 
Zostávali do Troch kráľov alebo až do Hromníc. 
     Štedrý deň nazývali aj pôstnym dňom. Cez deň sa jedlo málo, výlučne bezmäsité 
pokrmy pripravené na masle alebo na oleji. Dievča, ktoré do večera vydržalo o hlade, 
malo dostať dobrého muža. Večera sa mala začať vo chvíli, keď sa na oblohe ukázala 
prvá hviezda. 
     Pred večerou sa všetci umyli a obliekli sa do čistých šiat. Večera sa začínala 
obyčajne tak, že po vypití hriatej pálenky gazda namočil prst do medu a urobil každému 
na čelo krížik ako ochranu proti zlému. Každé z jedál malo magický význam a využitie 
(jablko, orechy, hrach, šošovica, chren, ryba...) . Jedlá sa po večeri zo stola neodkladali, 
ostávali na ňom najmenej do druhého dňa, pečivo po celé sviatky. 
 
    Božie narodenie. V prvý sviatok vianočný utekal niekto z domácich po vodu. Do 
vody hodili peniaz, všetci sa v nej vyumývali a namočenou chvojinou pokropili ľudí aj 
miestnosť. Znamenalo to blahobyt, zdravie a súdržnosť. Veľkým zážitkom býval 
príchod betlehemcov (niekde na Štedrý deň, inde na Božie narodenie). Často chodili 
rôzni vinšovníci, takýto bol napríklad vinš chlapcov z okolia Brezna: 

 
 
 
 
 
 
     

     Štefan. Na druhý sviatok vianočný zavčasu ráno išli mládenci brodiť kone. Dievčatá 
si aspoň nohy namočili vo vode, aby boli po celý rok svieže v práci aj na zábave. 
Susedia a známi prichádzali na návštevu s vianočno-novoročným vinšom. Celý decem-
ber až do 1. vianočného sviatku boli zakázané zábavy, mládež preto využila hneď prvý 
možný deň a usporadúvala Štefanské zábavy. 

Ja maličký, neveličký, 
pýtam sebe do kapsičky: 
kus koláča, kus mrváča, 

vypustím vám z kapsy vtáča. 
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Poľsko 
V Poľsku po celý Štedrý deň dodržiavajú prísny pôst. Keď sa objaví prvá večerná 
hviezda, začne sa podávať dvanásť chodov jedál, ako je dvanásť mesiacov v roku (napr. 
kapor v sladkej čiernej omáčke so slivkami, boršč z červenej repy, moriak, rybacia 
polievka, kapusta s  hríbmi, biely chlieb či žemle v  mlieku dochutené makom 
a hrozienkami). 

Fínsko 
Fíni veria v Santa Clausa, dokonca celý svet verí, že Santa býva práve vo Fínsku, preto 
mu tam všetky deti posielajú vianočné priania. V tejto krajine nechýba vianočný 
stromček, Fíni pod ním tancujú, spievajú a tešia sa ako deti z darčekov, ktoré im nosí 
veľký Ukko v červenom kabátiku s dlhou bielou bradou a polmetrovou čiapkou 
s roľničkou. 

Nemecko 
V Nemecku sa začínajú rozdávať darčeky na Mikuláša. Na Štedrý deň ich nosí Ježiško 
alebo vianočný duch s ryšavými vlasmi v plášti s kapucňou, ktorý neposlušné deti 
odnáša vo vreci. Ženy pečú perníčky a pripravujú hus, pečené klobásky a šalát zo 
zemiakov. Niekedy ich vyrušia speváci kolied, ktorí klopú na dvere a na okno hádžu 
hrach. Pred čarodejnicami sa chránia  tým, že pod prahom zakopú popol z vianočného 
polena. Najväčšiu tradíciu má v Nemecku bohato vyzdobený vianočný stromček.  

Taliansko 
V Taliansku nosí darčeky Befana, lieta na metle, chodí do domácností komínom 
a povolaním je čarodejnica. Nie je krásna, ale má dobré srdce, zlatú povahu 
a pochopenie pre ľudské slabosti. Taliani sú hrdí na tradíciu Betlehemov, ktoré sa dedia 
v rodinách po niekoľko pokolení a figúrky si pamätajú nejedno storočie. 

Anglicko 
V Anglicku kedysi oslavovali Vianoce karnevalom. Dnes, len čo člen kráľovskej rodiny 
zažne na Trafalgarskom námestí v Londýne obrovskú vianočnú jedľu, Santa Claus 
začne plniť darčekmi pančuchy zavesené v krbe, gazdiná položí na stôl sladké 
bochníčky, puding a hlava rodiny začne porcovať pečeného moriaka s gaštanovou 
plnkou a s výnimočne jemným mäsom, pretože po tri dni mu domáci pán dával každé 
ráno pohárik sherry. 
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Dňa 3. a 4. novembra 2011 sa v rámci Mesiaca európskych jazykov uskutočnil 
vedomostný kvíz. Vo štvrtok súťažili žiaci druhého stupňa a v piatok žiaci prvého 
stupňa. Žiaci museli zdolať šesť vedomostných kôl. Na druhom stupni zvíťazili šiestaci 
a na prvom stupni štvrtáci. Víťazom srdečne gratulujeme! 

sa uskutočnil 1. a 2. decembra 

 Kategória: mladšie žiačky (5. - 7. ročník), počet 
súťažiacich: 13.                                                                                                          
1. Lenka Bubelínyová (VI. trieda),                                                                     
2. Monika Divoková (VI.),                                                                              
3. Andrea Fašková (VI.). 
Kategória: mladší žiaci (5. - 7. ročník), počet súťažiacich: 19.                                                                                                             
1. Michal Košík (VII. trieda),                                                                                     
2. Richard Orovčík (VI.),                                                                                                                          
3. Lukáš Murín (VII.). 
Kategória: staršie žiačky (8. - 9. ročník), počet súťažiacich: 5.                                                                                                                    
1. Michaela Bačkovská (VIII. trieda),                                                                                                                            
2. Tatiana Bacúšanová (VIII.),                                                                                                      
3. Ingrid Gömöryová (VIII.). 
Kategória: starší žiaci (8. - 9. ročník), počet súťažiacich: 11.                                                                                                          
1. Maroš Švantner (IX. trieda),                                                                                         
2. Peter Šperka (VIII.), 
3. Jozef Dolinský (IX.).     
 

 
 

V decembri sa žiaci všetkých tried snažili, aby ich dočasné domovy boli čo najkrajšie. 
Bola totiž vyhlásená súťaž o najkrajšiu vianočnú výzdobu triedy. Rozhodovanie bolo 
ťažké, ale porota nakoniec prisúdila prvé miesta na I. stupni prvákom a siedmakom na 
II. stupni. Zvíťazili však všetci, ktorí sa o výzdobu svojich tried postarali. 
 

 
 
V decembri sa na našej škole uskutočnilo školské kole matematickej Pytagoriády. 
Súťaže sa zúčastnilo 44 šikovných žiakov. Úspešnými riešiteľmi sa stali: Anežka 
Králová (IV. trieda), Lukáš Pôbiš a  Bianka Felnerová (VI.), Nikoleta Libičová 
a Michaela Hájiková (VII.). 

- 
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V novembri sa uskutočnil 4. ročník Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. 
Na školskom kole sa zúčastnilo 13 deviatakov a ôsmakov. Súťaž sa skladala z písomnej 
časti, ktorú tvorila práca s textom a transformácia textu a z ústnej časti. Celkovo mohli 
súťažiaci získať 55 bodov. Najlepšie sa darilo: 1. Iveta Laurincová (IX. trieda): 42 
bodov, 2. Monika Kňazíková (IX.): 41 bodov, 3. Natália Kánová (IX.): 38 bodov. 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 
V decembri sa uskutočnilo školské kolo dejepisnej olympiády. Zúčastnilo sa na nej 6 
šiestakov a 8 siedmakov. Zo šiestakov sa najlepšie darilo Lukášovi Pôbišovi a na 
ďalšom mieste s rovnakým počtom bodov skončili Alexandra Zlúkyová a Samuel Král. 
Zo siedmakov najlepšie obstáli Bibiana Mikovínyová a Bronislava Piliarová. 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 
V decembri sa uskutočnila aj geografická olympiáda. V štyroch kategóriách v nej 
súťažilo 19 žiakov. Víťazi jednotlivých kategórií a postupujúci do obvodného kola:  
V. trieda – Tomáš Tréger, VI. trieda: Samuel Král, VII. trieda: Adam Felner, VIII. 
trieda: Viktória Dolinská. 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 
V tejto rubrike sa vás budem 
pýtať na vaše názory, a po-
tom urobím vyhodnotenie. 
Keďže za chvíľu sú Vianoce, 
tak som sa pýtala: Čo by vás 
viacej potešilo pod vianoč-
ným stromčekom? 
 
Možnosti boli takéto: 
1. OBLEČENIE   
    ALEBO KOZMETIKA 
2. ŠPORTOVÉ  
    VYBAVENIE 
3. ŽIVÉ ZVIERATKO 
4. MOBIL ALEBO  
    POČÍTAČ 

10

15
16

9

Oblečenie
alebo

kozmetika

Športové
vybavenie 

Živé zvieratko Mobil alebo
počítač
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Ahojte spolužiaci! 
Na tieto dva mesiace sme si pre vás znova pripravili niekoľko slov, ktorých 
význam budete musieť vysvetliť. Vašu odpoveď vhoďte do škatuľky, ktorú 
nájdete na chodbe. Tu je tých  19 slov. 
šífriky, kíška, máľa/myši, zaft, gombós /gombovce, mrvänice (mrvänička)  
s bryndzovým kurčiatkom, talkne, dinstovať (dinstované kromple), haboše, 
rajtop (rajtopík), búteľa, talkniar, brôtvaň, bľacha, auzac, kandľa, kropač-
ka, šachtár, vahan.  
 A z minulej rubriky ste písali významy slov. Tu sú tie slová a ich významy: 
ľajblík – vesta, šlafrok – šaty,  kikľa – sukňa, pändeľ (pändlík) – spodnica, 
spodnička, prusliak – súčasť kroja, saténová vestička, šlajer – závoj, háby – 
oblečenie (šaty) všeobecne, šifonier – skriňa,  šuplódňa (šuplódkašňa) – 
prádelník, komoda, fjertuška (fjertuch) – zásterka, zástera, šalejka – 
súčasť kroja, veľká kvetovaná bavlnená šatka so strapcami, preväzovala sa 
cez prusliak, kosička – súčasť kroja, preväzovala sa cez prusliak, keď sa 
nedávala šalejka, zhotovená z tenkého plátna a olemovaná čipkou, šavolka – 
vlniak, hrubá vlnená šatka so strapcami, nosila sa namiesto kabáta, zakrútili 
si ňou hlavu, chrbát a hrudník (čierna, hnedá, tmavomodrá, biela – 
výnimočne, hantuch – ručník, uterák na ruky, oplecko – plátenná blúzka, 
vyšívaná a pretkávaná na bohato riasených rukávoch. 

Lampiónový sprievod sa konal v stredu 16.11.2011.  Bol zakončením Dúhového 
týždňa, ktorý bol venovaný boju proti drogám. Sprievod sa začal 
rozhlasovým vysielaním v obecnom rozhlase, ktoré pripravili ôsmaci. Pri 
obecnom úrade sa stretli všetky deti pripravené na krásny zážitok. Tešili sa 
najmä z nádherných lampiónov. Sprievod pokračoval cez miestnu časť 
Šumiac a skončil pri Coop Jednote. Deti sa pofotili a plné nových dojmov sa rozišli. 
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Tentokrát štvrtáci na tému 
Prečo sa mi páči život na dedine 

 
   Niektorí ľudia bývajú na dedine, iní v meste. Ja patrím medzi tých šťastnejších, ktorí žijú na 
dedine. 
Naša dedinka sa nachádza v krásnej horehronskej prírode a volá sa Beňuš. Nie je to veľká dedina, 
ale nájdeme tu obchody, poštu, zdravotné stredisko, školu, ba aj kaderníctvo. Na kopčeku sa 
vyníma kostolík, pri ktorom sa nachádza cintorín a dom smútku. Nechýba mi tu kino, divadlo, 
reštaurácia, pretože my máme oveľa viac. Neopísateľne krásnu prírodu! Priznávam, že hojdačky, 
preliezky, teda detské ihrisko, by nás, deti, celkom potešilo. 
Aj napriek tomu, že ich tu nemáme, sa mi život na dedine veľmi páči. 

Bibiana Kochanová 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
   Život na dedine sa mi páči preto, lebo je tu ticho, je tu prekrásna príroda, čistý vzduch a málo 
áut. Máme tu veľa poľných ciest, a teda veľmi dobré podmienky na horskú cyklistiku. Každý rok 
je zabíjačka, pri ktorej sa stretne celá rodina a vždy je na nej veselo. Pestujeme si tu zeleninu 
a kvietky. Je tu bezpečnejší život pre ľudí aj zvieratká. My, ľudia, sa všetci poznáme a pomáhame 
si. 
Ja bývam v dedine Braväcovo. Už jej meno vás musí zaujať, je nezvyčajné, nazvané podľa prvých 
obyvateľov našej obce. Ak však našu krásavicu učupenú medzi prekrásnymi lesmi navštívite, už 
nikdy nezabudnete, prenikne vám do srdca. 
Do mojej dedinky sa vždy budem vracať, lebo aj keď je maličká, je veľmi krásna. 

Milan Srnka 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
   Žijem v jednej z malebných dediniek Nízkych Tatier. Táto dedina sa volá Braväcovo. Je 
výnimočná tým, že ňou nepremávajú vlaky a neprechádza ňou veľa áut. Preteká cez ňu malý potok 
Hlboká. Dedinku obklopujú prekrásne hory a  príroda. Ľudia v obci sa aktívne zapájajú  
a zúčastňujú kultúrnych a športových podujatí, ako napríklad Festival na Bielych Handľoch, 
divadelné predstavenia M-BRAVA, vystúpenia zboru Domovina, futbalové zápasy a ďalšie. 
Prajem ľuďom našej obce, aby nezabudli na tradície, neustále ich zveľaďovali a uchovávali si 
poklady Braväcova. Veď aj vďaka nim sa každý návštevník do našej dedinôčky zamiluje. 

Veronika Gašperanová 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
   Pochádzam z malebnej dedinky Beňuš, kde som sa narodil a vyrastám. Život na dedine sa mi 
páči práve preto, lebo celú dedinu obklopuje príroda a premávka tu nie taká rušná. Ľudia žijúci na 
dedine bývajú väčšinou v rodinných domoch, kde si môžu oddýchnuť. Môžu chovať domáce 
zvieratká, ktoré sa voľne pohybujú po dvore alebo záhrade. V záhradách a na poliach pestujú 
zeleninu a ovocie. Ja s rodinou chodím na prechádzky do prírody, kde zbierame liečivé bylinky 
a lesné plody. Aj v budúcnosti by som chcel žiť radšej na dedine. 

Radoslav Lopušný 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
   Bývam spolu s rodičmi na dedine, ktorá sa volá Beňuš. Máme domček so záhradkou, a tiež so 
psom Tarou a mačkou Murkou. Bývať na dedine sa mi veľmi páči, pretože môžem vybehnúť von 
kedy chcem. Okolo nášho domu sú listnaté a ihličnaté stromy. Príroda sa mi páči, dokonca aj huby 
nám rastú priamo nad domom. 
Bývanie na dedine by som nevymenila za mesto. 

Bronislava Bačkovská 
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Móda a kozmetika 
 
     Určite si mnohí z vás povedali, že radšej budete vonku 
mrznúť, ako by ste si mali dať čiapku. Veď čiapku nosia predsa 
len deti. Nie je to tak, v dnešnej dobe ten, kto si dá čiapku, 
vyzerá cool.  

    
     
 
 
 
 
Aké sú farebné trendy tejto sezóny 
    Dominujú telové farby, šedá, béžová a všetky odtiene hnedej farby. Stále 
ostáva populárna čierna farba. Klasika sa kombinuje s výraznejšími odtieňmi. 
Napríklad šedá  s výrazným odtieňom zelenej alebo cyklámenovej. Obľúbenou 
farbou je aj teplá oranžová, ktorá sa tiež kombinuje so šedou. 
 
Zimné číslo Školáčika sme zamerali hlavne na kozmetiku, ktorá je 
v tomto zimnom ročnom období veľmi dôležitá. 
 
Starostlivosť podľa typu pleti 
 
Normálna pleť  
     Normálna pleť je obvykle jemne a zdravo ružovkastá. Nemá sklony 
zhoršovať svoju kvalitu na základe pôsobenia vonkajších vplyvov. O takú pleť 
sa nemusíte starať žiadnym extra spôsobom, ale aj napriek tomu by ste mali 
dodržiavať niekoľko zásad, ktoré udržia vašu pleť stále krásnu. Normálna pleť 
má veľkú výhodu, pretože nie je taká citlivá ako ostatné typy pleti. Základným 
pravidlom na udržanie krásneho a sviežeho vzhľadu normálnej pleti je teda 
dostatočný príjem tekutín a vitamínov, teda udržiavanie tzv. vnútornej krásy,  
z ktorej vyviera krása vonkajšia. 
 
Suchá pleť  
     V zime je suchá pleť ohrozená najviac zo všetkých ostatných typov. Má 
sklony k precitlivenosti, k tvorbe drobných šupiniek, ktoré sa dokážu objaviť  
v priebehu dňa v tých najmenej očakávaných chvíľach. V tvári sú najčastejšie 
postihnuté oblasti očí a čela. Tomuto druhu pleti chýba pružnosť, takže je 
potrebné jej dodávať vlhkosť a tuk. Koža potrebuje vlhkosť zvnútra i zvonka.  
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• Dvakrát denne tvár opláchnite vlažnou vodou, neutierajte, ale 
nechajte vodu vsiaknuť. Potom ošetrite olejom alebo naneste jemnú 
vrstvu mastného krému. 

• Pre suchú pleť je dôležitá denná i nočná starostlivosť. Ráno a večer 
teda opäť naneste krém, ktorý by mal byť hydratačný. 

• Pozornosť pleti začnite venovať ešte predtým, ako sa sklony  
k vysúšaniu prejavia. 

Mastná pleť 
      Ak je vaša pokožka často lesklá a pôsobí nečisto, máte mastnú pleť. Pôsobí 
ako zle prekrvená a má sklon k tvorbe rozšírených pórov a vyrážok. Mastnej 
pleti sa často odporúčajú kozmetické prípravky, ktoré vysúšajú. Najprv síce 
pomôžu znížiť výskyt akné, ale pri dlhodobom používaní sa dosiahne pravý 
opak. Mazové žliazky začnú reagovať na vysúšanie, teda na odber tuku, jeho 
zosilnenou produkciou, čo situáciu podstatne zhorší. Tento typ kože potrebuje 
veľmi jemnú starostlivosť, aby sa vylučovanie mazových žliaz znormali-
zovalo. Pitný režim je nevyhnutný. Nestačí len dodržiavať pitný režim, ale tiež 
sa starať o vnútornú krásu. 
 
Zmiešaná pleť  
 Tento typ pleti sa vyskytuje len na tvári. Obvykle sa pokožka na čele, nose 
a bra-de správa ako mastná a zostávajúca časť tváre je skôr suchá a citlivá. 
Tento typ pleti potrebuje starostlivosť podobnú mastnej pleti. 

 
*************************************************************** 
 
 
Našimi radami z minulého čísla, ktoré hovorili 

o trendoch v obliekaní,  sa inšpiroval aj pán 
učiteľ Radko Kán J. 

 
 
 
 

 
 

Text a foto: Lucka 
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Znova sme vyrazili na chodby našej školy. Tentoraz sme sa vás pýtali, či 
viete, čo dôležité sa stalo v decembri, prečo sa vlastne slávia Vianoce. Vaše 
odpovede sme zaznamenali a z nich vidieť, že v tejto oblasti to máte 
väčšinou jasné J. 
 
I. trieda  
Betka : Neviem. 
Dida: Neviem.  
Jerguš: Neviem. 
Pavlínka: Aby sme sa mohli guľovať a lyžovať. 
 
II. trieda  
Lenka V.: Lebo sa narodil Ježiško. 
Saška: Ježiško pomáhal chudobným. 
Kika: Lebo sa narodil Ježiško. 
Lenka B.: Lebo dostávame darčeky. 
 
III. trieda 
Peťo: Lebo sa narodil Ježiš. 
Laura: Narodil sa Ježiško. 
Dida: Pretože sa narodil Ježiško. 
Erika: Lebo sa narodil Ježiško.  
  
IV. trieda 
Bronka:  Dostaneme darčeky a napadne veľa snehu. 
Dida: Lebo sa narodil Ježiško. 
Veronika: Lebo sa narodil Ježiš. 
Anežka: Narodil sa Pán Ježiš , preto si dávame 
darčeky. 
 
V. trieda 
Tomáš: Lebo sa narodil Ježiš. 
Braňo: Narodil sa Ježiš. 
Ema: Lebo sa narodil Ježiško. 
Anička: Narodil sa Ježiško.                            

  
Lucy & Zuzi 

november – december 2011 
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Baran: Je vás všade plno - škole, doma aj u kamarátov. Zistíte, že to nie je vždy to 
najlepšie. Naplánujte si víkend  osamote. Uvidíte, že sa vám uľaví. 
Šťastný deň: utorok    Nešťastný deň: nedeľa 
Býk: Máte pocit, že ste neznesiteľní. Svoje myšlienky si neviete usporiadať tak, 
ako potrebujete. Nezaťažujte sa nimi, radšej si urobte poriadok v osobných 
problémoch. 
Šťastný deň: sobota     Nešťastný deň: štvrtok 
Blíženci: Treba dať svojmu okoliu najavo, čo si myslíte a čo vás trápi. Po nejakom 
čase si to vaši blízki uvedomia a pokúsia sa niečo s tým urobiť.  
Šťastný deň: streda    Nešťastný deň: sobota 
Rak: Dobre bude, keď si zmeníte účes a doplníte šatník. Dodávajte odvahu a silu 
ostatným, aby šli za svojím cieľom, lebo nastane čas, keď ju budete potrebovať 
doplniť vy sami. 
Šťastný deň: nedeľa    Nešťastný deň: štvrtok 
Lev: Nastal čas správať sa otvorene v škole, doma aj  medzi priateľmi. Len to 
neprežeňte, aby ste po čase neľutovali. 
Šťastný deň: sobota    Nešťastný deň: pondelok 
Panna: Nesnažte sa prehnane upútavať pozornosť svojho okolia.  Ono si vás po 
čase všimne. Dobre bude, keď si zmeníte imidž, napríklad účes. A jedzte zdravé 
jedlo. 
Šťastný deň: štvrtok    Nešťastný deň: nedeľa 
Váhy: Vôbec sa vám nedarí. A vy neviete prečo. Popremýšľajte o tom, možno 
zistíte, že chyba je vo vás. Ale pozor, na obzore je veľa lásky. 
Šťastný deň: pondelok   Nešťastný deň: streda 
Škorpión: Urobte si čas aj pre seba, nevenujte sa len počítaču. Vezmite si knihu 
alebo spoločenskú hru a uvidíte, že zažijete kopec zábavy a poučenia. 
Šťastný deň: piatok    Nešťastný deň: nedeľa 
Strelec: Pozor, mohli by ste doplatiť na staré klamstvá v škole alebo by mohol 
niekto začať o vás pochybovať. Preverte si  kamarátov a nedôverujte každému. 
Šťastný deň: utorok     Nešťastný deň: štvrtok 
Kozorožec: Kúpte si oblečenie, po ktorom dávno túžite. A popri finišovaní v škole 
si niektorý víkend spríjemnite s priateľmi, ktorých ste už dlhšie nevideli. 
Šťastný deň: piatok    Nešťastný deň: pondelok 
Vodnár: Nebuďte vždy napätí. Darí sa vám v škole, vaše výsledky budú výborné. 
Odmena sa určite objaví. 
Šťastný deň: pondelok   Nešťastný deň: streda 
Ryby: V škole ste si zaslúžili uznanie, veď ste sa poriadne zlepšili.  Rodičia sa 
potešia a dovolia vám skoro všetko, čo budete chcieť. 
Šťastný deň: utorok    Nešťastný deň: piatok 

                                                                                                                 Valéria 
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O S E M S M E R O V K A     N A     V O Ľ N É     C H V Í L E 

 
Tajničku osemsmerovky tvorí 33 nevyškrtaných písmen. 

Odpoveď vpíš do kupónu, vystrihni a vhoď do schránky na chodbe. 
Vyžrebovaní sa môžu tešiť na milú odmenu. 
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