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1144..  ffeebbrruuáárr......kkddee  ttoo  vvššeettkkoo  zzaaččaalloo  ??  

14. február predstavuje deň, v ktorom si dvaja ľudia užívajú vzájomnú prítomnosť. 

Samozrejme, lásku nestačí ukazovať len v tento deň. Láska predstavuje tú najkrajšiu 

a najdôležitejšiu vec v dnešnom svete.  Je krásne, ak je vo vašom živote niekto, kto s vami 

prežíva aj tie najodvážnejšie plány a nezištne vás v nich podporuje. Možno veľa z vás nevie, 

ale tento sviatok je pravdepodobne odvodený od sviatku Lupercalia, ktorý bol oslavovaný 

v starovekom Ríme. V predvečer tohto dňa boli do „urny lásky“ vložené lístočky s menami 

mladých dievčat. Každý mladý muž potom ťahal lístoček a dievča, ktorého meno si vytiahol, 

sa malo stať jeho „miláčikom“ v nasledujúcom roku. 

 

 

 

 

 

 

Legenda taktiež hovorí, že tento deň začal byť známy ako Deň svätého Valentína až vďaka 

kňazovi Valentínovi. Claudius II., vládca Ríma, zakazoval svojim vojakom, aby sa ženili 

alebo len zasnúbili. Bál sa, že by chceli zostať doma pri svojich rodinách a nešli do boja. 

Valentín vzdoroval vládcovi a tajne oddával mladé páry. Bol zatknutý a neskôr popravený  

14. februára. Sviatok Lupercalia splynul s oslavami mučeníctva sv. Valentína a vznikol 

romantický sviatok, ktorý je v súčasnosti slávený 14. februára. Takže nech už slávime tento 

deň z dôvodu prebiehajúcej lásky alebo len myšlienky na dar v podobe lásky, určite by sme 

ho mali stráviť s človekom, na ktorom nám záleží. 

Janka Štefančíková, 9. B 
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Aţ keď slnko vyhasne a more vyschne, aţ keď 

nebo spadne a mesiac sa rozpadne, 

 aţ keď všetko prestane existovať,  

aţ potom ťa moţno prestanem milovať. 
 
 
 
 
 

Kamila Csataryová, 9. B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RRoommaannttiicckkéé  vvyyzznnaanniiaa    

Máte aj vy tajnú lásku, ktorú ľúbite a on/ona o tom nevie? Čo tak jemu/jej to naznačiť na 

najromantickejší sviatok v roku? Áno, blíţi sa Valentín a ja vám chcem trochu pomôcť 

vyjadriť svoje emócie. 

 

 

 

 

 
Kráľ miluje svoju korunu, anjel kúsok neba, 

vták miluje slobodu a 

 ja zase teba. 
 

Si anjel, čo pozná vľúdne slová. Si priateľ, čo 

pred zlom ma schová. Si človek, po ktorom 

túţim. Si láska, lásku ti sľúbim. 

 

Si ako kvietok v letnom daţdi, prchavá vôňa ma 

dráţdi. Si hrejivý pocit v hrudi, myšlienka,  

čo ma zo sna budí. Si môj nesplnený sen, 

 všetko, čo práve chcem. 

 

 
 
 
 
 

Je veľa slov, čo ti chcem povedať.Najviac ma teší 

sa s tebou rozprávať. Chcem ťa stále vedľa seba 

mať a všetko, čo cítim, s tebou preţívať. 
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Valentín je sviatok zaľúbených. Na sviatok sv. Valentína sa dávajú rôzne darčeky, 

ako napríklad valentínsky náramok, náhrdelník, pohľadnica, sladká čokoláda alebo 

obálka, v ktorej je zaľúbený list. 

Ja som sa rozhodla, ţe svojich najmilších poteším „valentínkou“ venovanou 

v obálke. Viete, ako sa dá jednoducho vyrobiť valentínska obálka? Ak nie, tak si rýchlo 

prečítajte krátky návod: 

Potrebujeme:papier na návrh, farebné papiere vo formáte A4, lepidlo na papier, 

vrúbkované noţnice, mašlička. 

Postup: 

1. Na papier si nakreslíme veľké srdiečko a vystrihneme. Najprv ho nakreslíme na 

skúšobný papier pre prípad, ţe sa nám na prvýkrát nemusí podariť. 

2. Vydarené srdiečko prekreslíme na farebný papier. 

3. Srdiečko budeme skladať tak, ţe ľavý a pravý roh srdca zohneme dovnútra. 

4. Špic srdiečka zohneme dovnútra podobne ako rohy. 

5. Okraje rohov prilepíme zvnútra lepidlom na papier. Po prilepení srdce zaťaţíme, 

aby sa okraje neodlepili. Ja som pouţila štipce na bielizeň  

6. Obálku potom môţete dotvoriť podľa vlastnej fantázie. Celé srdiečko môţete 

vystrihnúť vrúbkovanými noţnicami a obálku môţete dozdobiť peknou mašličkou. 

 

Moja obálka je uţ hotová, a čo vaša? Ţelám veľa nervov pri strihaní a veľa krásnych 

a príjemných chvíľ s kamošmi, korých máte najradšej  

 

Ela Galová, 6. C 
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Pre niekoho si ten pravý. Práve týmto heslom sa riadi Slovenský červený kríž, organizátor 

celoslovenskej akcie Valentínska kvapka krvi. Valentínska kvapka krvi je kampaň na podporu 

darcovstva krvi. Veď rozhodnutie darovať krv môže rozhodnúť o osude iného človeka 

a zachrániť jeho život. My, deti, zatiaľ nemôžeme darovať krv, keďže nie sme plnoletí. Ale 

môžeme presvedčiť našich rodičov, či plnoletých príbuzných, aby sa do tejto akcie zapojili.  

Červený kríž dokonca vyhlásil súťaž o víkendový pobyt v Budapešti. Zapojený je každý pár, 

ktorý príde a spoločne daruje krv.  

 

 Ako sa pripraviť na odber? 

 pred odberom nekonzumujte žiadne mastné jedlá, 

 nie je však vhodné, aby ste hladovali, odporúčame ľahké raňajky (netukové pečivo, 
chlieb, med, ovocie, zelenina a pod. ), v príjme tekutín sa neobmedzujte, 

 doprajte si dostatok spánku, na odber nie je vhodné prísť po ťažkej fyzickej námahe, 

 pred odberom nepite alkohol, nefajčite. 

Napriek tomu, že denne sa na Slovensku daruje veľké množstvo krvi, táto životodarná 
tekutina je stále potrebná. Ročne sa využije až 180 000 transfúznych jednotiek červených 
krviniek a stále je po nich dopyt. Obete úrazov a nehôd, ľudia podstupujúci operácie, pacienti 
liečiaci sa na leukémiu, nádorové ochorenia, ochorenia krvných buniek, tí všetci potrebujú 
krv.Celosvetovo je za jeden rok pacientom podaných viac ako 26,5 milióna jednotiek krvných 
zložiek. Darovanie krvi je ozajstným darom života. Je to naozaj veľmi prospešný, bezpečný 
a humánny krok.  

Natália Fedorjaková, 7. B 

 

kvapka krvi 
V lentínska 
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Barbora Hofierková, VI. A 

1. Najprv musíme krokodíla, prípadne aligátora, skrotiť. 

2. Priviažeme ho na obojok. 

3. Musíme mu dať niečo žrať, aby nám neodhryzol ruku. 

4. Keďže bol v jazere a smrdí, musí sa umyť. 

5. Napustíme čo najväčšiu vaňu. 

6. Odstránime obojok, ale stále dávame pozor. 

7. Pridáme zopár gumových kačičiek na kúpanie, aby sa náš aligátor nenudil. 

8. Vyberieme si hlavné hygienické pomôcky, napr.: zubnú kefku, pílingové telové mlieko 

(aby sme z krokodíla odstránili starú kožu) a huňatý froté uterák. 

9. Najprv pomocou desiatich otváračov na konzervy a jedného zveráka otvoríme 

krokodíliu papuľu a s destilátom a zubnou kefkou sa snažíme vyčistiť krokodílovi zuby. 

10. Po dentálnej hygiene vytiahneme nafukovacieho pakôňa, v ktorom bude ohrievač. 

11. Kým sa krokodíl snaží skočiť po pakôňovi, my to využijeme a pustíme ľadovú sprchu. 

12. Vytvoríme maličký bazén a pridáme vysoko koncentrované pílingové mlieko. 

13. Vytiahneme dve kefy na záchod a poriadne vydrhneme aligátora. 

14. Neskôr bude vyčerpaný, a tak ho musíme dosucha vyutierať a zabaliť do župana. 

15. Po chvíľke ho dáme do prenosného bazénika (s nosnosťou aspoň jedna tona) s 

mokrým vankúšom a plyšovou krokodílicou. 

16. Zoberieme rozprávku na dobrú noc nech sa obaja konečne dozelenana vyspia. 
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Romantickým prekvapením bola tiež obdarovaná 

ajJordinSparks, ktorá od 

svojho priateľa dostala 

10 000 červených ruží. Ktorá by  také niečo nechcela? Jason už 

minulý rok vydal skladbu „Merryme!“ ale svadba akosi stále 

neprichádza. 

Svadba sa chýstá aj u JohnnyhoDeppa, ktorý požiadal svoju 

priateľku AmberHeardovou o ruku.Pár sa 

zoznámil pri nakrúcaní filmu Rumový denník 

v roku 2010. Johnny žil so svojou ex 

VanessouParadisovou bez prsteňa štrnásť 

rokov. Čo sa zmenilo? 

Americká speváčka ChristinaAguilera sa na 

Valentína zasnúbila s filmovým producentom 

MatthewomRutlerom, s ktorým tvoria pár už 

piaty rok. „Spýtal sa ma a ja som povedala 

áno…,“takto to okomentovala speváčka pre svojich fanúšikov. 

Február bol bohaý aj na svadby, napríklad taký Adam Brody si 

zobral známu herečku z GossipGirl.Pár tvoria od natáčania filmu 

TheOranges v roku 2011. Tak im 

držíme palce. 

Medzi nové páry sa zaradili aj 

HarryStyles s priateľkou 

KendallJenner, ale aj Ariana 

Grande a NathanSykes. 

Vráťme sa na začiatok tohto 

roka ku krásnej svadbe mladej herečky Kaley Cuoco. 

Dvadsaťosemročná hviezda seriálu 

Teória veľkého tresku  sa na 

Silvestra vydala za tenistu 

RyanaSweetinga. 

Kamila Csataryová, 9. B 
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Známy producent CalvinHarriss sa spojil s mladou a nadanou speváčkou 

EllieGoulding, čím vznikla zaujímavá, dobre počúvajúca sa skladba I NEED YOUR LOVE. 

I needyour love, teda „Potrebujem tvoju lásku“, dokonale vystihuje pocity zamilovaných 

párikov. Veď posúďte sami. 

R: Potrebujem tvoju lásku.                                        I needyour love. 

Potrebujem tvoj čas.I needyourtime. 

Keď je všetko zlé,Wheneverything'swrong, 

ty to dáš do poriadku.youmakeitright. 

Cítim sa tak silná.I feel so high. 

Ožívam.I comealive. 

Musím byť uvoľnená dnes večer s tebou.I need to befreewithyoutonight. 

Potrebujem tvoju lásku.I needyour love 

 

1. Zhlboka sa nadýchnem,I take a deepbreatheverytime, 

keď prechádzam okolo tvojich dverí.I passyour door. 

Viem, že si tam, ale už ťa nevídamI can'tseeyouanymore  

a to je dôvod, prečo si v tme.and that's there a son you're in the dark. 

Bola som cudzincom, odkedy sme sa rozišli.I've  been a stranger ever since we fell a part. 

A cítim sa tak bezmocne.                                     And I feel so helplessly. 

Sleduj moje oči, sú plné strachu.                         Watch my eyes are filled  with  fear. 

Povedz mi, že cítiš to isté.                                   Tell  me do you  feel  the  same. 

Drž ma opäť vo svojom náručí.                          Hold me in your  arms  again. 

 

2. Teraz snívam, nájdem ťa ešte?Now  I'm  dreaming, willeverfindyounow? 

Chodím v kruhoch, ale nikdy neprídem na to,     I walk in circles, but  I'll never figure  out, 

Čo pre teba znamenám, či k tebe patrím.            What I mean to you, do I belong. 

Snažím sa bojovať, ale ja viem,                           I try to fight  this , but I know,  

že nie som dosť silná.                                          I'm not that  strong. 

A cítim sa tak bezmocne.And I feel so helplessly. 

Sleduj moje oči, sú plné strachu.                       Watch my eyes are filled with  fear. 

Povedz mi, že cítiš to isté.                                 Tell  me do you  feel  the  same. 

Drž ma opäť vo svojom náručí.                        Hold  me  in  your  arms  again. 

 

3. Po všetky tie roky,All  the   years, 

po celú tú dobuall  the   times, 

si nikdy nebol na vine.You  were never been to blame. 

A teraz mám oči otvorené.And now my eyes are open 

A moje srdce je zatvorené.And now my heart  is  closing. 

A všetky tie slzy,And all  the  tears, 

všetky tie klamstvá,all  the lies, 

všetko to márnenieall  the waste 

som sa snažila zmeniť.I've  been  trying to make  it  change. 

Ale teraz mám oči otvorené.And  now  my  eyes  are  open. 

Natália Fedorjaková, 7.B 
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 Toto nie je jablko plus jablko, ale jablko krát jablko, čiže jablko na druhú.  

 

 Tvárite sa, akoby som vám po portugalsky vysvetľovala históriu Japonska.  

 

 Vy ste totálni extrémisti! 

 

 Sadni si normálne, lebo budeš vyzerať ešte horšie ako ja. 

 

Uhlík sa ...? – učiteľ 

Oxidoval. – žiak 

Lebo ...? – učiteľ 

Nemá „peneži.“ – žiak 

Čo znamená skratka DVD ?  

Dokonale vyhobľovaná doska. 

 

Marek poď odpovedať. 

Ja som bol odpovedať minule. 

Kde je napísané, že nemôžeš ísť odpovedať dvakrát za sebou ? 

Ta ja som minule nebol.  

 

Klaudia Krupková, 9. A 
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