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     Tak, vitajte v škole. Keď(sa zasa) začal nový školský rok, svoju 
činnosť začal aj náš školský časopis. Hmm...asi by som vás mala uviesť 
do deja. Tak začínam. 
     Niekedy, začiatkom roka, prišla za nami, do triedy pani uč. Bučková, 
že by rada založila novinársky krúžok. Vydávali by sme noviny, školské 
noviny. Keďže sa mi táto myšlienka zapáčila, tak som sa prihlásila. 
A naozaj. Onedlho sme začali svoju činnosť. 
     Aj keď spočiatku boli problémy s dňom a časom, kedy sa budeme 
stretávať, vyriešili sme aj tento „problém“ a všetci sme sa zhodli na dni 
a čase.  
      No o chvíľu sme narazili na ďalší problém. Meno časopisu. Pamätám 
sa ako som tri dni nespala( zase táram...ako vždy) kým som nevyhútala 
meno. A nakoniec to bolo na figu. Učiteľka našla výstižnejší názov, ktorý 
sedel školskému časopisu ako uliaty. 
   Školský Reflex. 
  Reflex podľa jednej nemenovej relácie, v ktorej nájdete rôzne 
situácie v živote. No a my sme presne to isté. Ibaže v tomto časopise 
nájdete situácie zo života školy. 
     Redakčnú radu školského časopisu tvorí 11 báb. Takže, ja osobne by 
som uvítala aj nejakých chalanov. Ale my, baby ;), tvoríme skvelý tím, 
ktorí si rozumie. Budeme pre vás pripravovať také články, ktoré vás, 
dúfam, nielen potešia, ale aj zaujmú,  poučia a naučia, a pri ktorých sa 
100% zabavíte.  
   Tak sa majte a prajem vám v škole výborné výsledky ... ☺ 
  
 
                                                                                         Athriel ☺ 
 



 

Navštívil nás Mikuláš ...  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           

Mikuláš na 
námestí....  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
1. stupeň1. stupeň1. stupeň1. stupeň    
    
1. miesto1. miesto1. miesto1. miesto  3.b3.b3.b3.b  s počtom kg 215  priemer na žiaka  10,24 kg 
2. miesto2. miesto2. miesto2. miesto  1.b1.b1.b1.b  s počtom kg 196  priemer na žiaka    8,91 kg 
3. miesto3. miesto3. miesto3. miesto  4.a4.a4.a4.a  s počtom kg 221  priemer na žiaka   8,19 kg 
 

2. stupeň2. stupeň2. stupeň2. stupeň    
 
1. miesto 5.a1. miesto 5.a1. miesto 5.a1. miesto 5.a  s počtom kg 219  priemer na žiaka  10,43 kg 
2. miesto 6.b2. miesto 6.b2. miesto 6.b2. miesto 6.b  s počtom kg 111  priemer na žiaka  3,96 kg 
3. miesto 7.b3. miesto 7.b3. miesto 7.b3. miesto 7.b s počtom kg  99   priemer na žiaka   3,81 kg 
 

 
 
 
 
 
 
Mix vybíjanáMix vybíjanáMix vybíjanáMix vybíjaná    

Zápasy:        
  

5.a : 5.c 11:13  /6:5/  6.b : 5.c 17:14  /7:9/  
 5.b : 6.b 12:  5 /5:2/  6.a : 6.b 16:  6  /7:2/  
 5.c : 5.b   6:14 /3:7/  5.a : 5.b   7:10  /2:4/  
 6.a : 5.a   9:  4 /3:1/  6.b : 5.a   8:10 /4:5/  
 5.a : 6.a   7:  8 /3:4/  5.c : 6.a   7:18 /4:10/   
 
                    Poradie: 
     1.  6.a 
     2.  5.b 

    3.  5.c 
     4.  6.b 

    5.  5.a 
 

 
Mix volejbalMix volejbalMix volejbalMix volejbal    
Finálové zápasy: 
A2 : B1  2:1  /15:10, 16:18, 10:6/ 
A1 : B3 2:1 /18:16, 12:15, 11:9/ 
A3 : B2 2:0 /15:13, 16:14/ 
 
Poradie: 
1. A2: Špakovská, Gažiová, Ivanová, Bartková, Bereš, Cina, Maskaľ 
2. B1: Pirová, Chomová, Berešová, Marko, Varšo, Mazár, Mitro, Fedák 
3. A1: Makarová, Sorokáčová, Moleková, Mikulová, Džado, Vedra, M. Kakoš, Adamík 
4. B3: Veľasová, Belicová, Kudravá, Ivančová, Tkáč, Tokár, Stach, T. Kakoš 
5. A3: Majerníková, Turayová, Šepeľová, Schmidtová, Kron, Mano, Piskor, Tokár, Kozár 
6. B2: Lipovská, Čajková, Kalafusová, Varga, Ciganoc, Lokšík, Dolhomut 
 
 „Silný muž“ 2006/2007 „Silný muž“ 2006/2007 „Silný muž“ 2006/2007 „Silný muž“ 2006/2007                „Super dievča“ 2006/2007„Super dievča“ 2006/2007„Super dievča“ 2006/2007„Super dievča“ 2006/2007    
    5. ročník 
1. miesto: M. Soltész 5.b    1. miesto: Z. Kovaľová  5.b 
2. miesto: A. Grigeľ 5.a    2. miesto: L. Hamašová  5.b 
3. miesto: P. Kočiš 5.c    3. miesto: M. Porvazová  5.a 
    6. ročník 
1. miesto: D. Šmaťo 5.a    1. miesto: S. Jančarová   6.a 
2. - 3. m.: M. Holej 6.a    2. miesto: Z. Škarupová  6.a 
                 M. Krišta   5.c    3. miesto: L. Poláková     6.b 
    7. ročník 
1. miesto: D. Mikloš 7.a    1. miesto: K. Majerníková  7.a 
2. miesto: M. Cimprich 7.d    2. miesto: S. Šipošová        7.c 
3. miesto: P. Stach 7.b    3. miesto: K. Harvanová    7.a 
    8. ročník 
1. miesto: J. Cina      8.b    1. miesto: Ž. Polomská  8.b 
2. miesto: I. Kapura   7.d    2. miesto: A. Polomská  8.b 
3. miesto: Š. Olšav 8.b    3. miesto: D. Čajková     8.d 
    9. ročník 
1. miesto: J. Meňovčík 9.b     1. miesto: V. Pirová       9.b 
2. miesto: G. Bereš 9.b    2. miesto: M. Špakovská  9.b 
3. miesto: R.Tokár 7.b 
 
5. ročník protidrogovej volejbalovej ligy žiakov ZŠ v5. ročník protidrogovej volejbalovej ligy žiakov ZŠ v5. ročník protidrogovej volejbalovej ligy žiakov ZŠ v5. ročník protidrogovej volejbalovej ligy žiakov ZŠ v    školskom  roku školskom  roku školskom  roku školskom  roku 

2006/20072006/20072006/20072006/2007    
1. turnaj (23.11.2006 ):       
       Poradie po 1. turnaji: 
1. ZŠ Strážske - OR Gymnázium 2:0  (13, 13)     1. ZŠ Strážske 
2. ZŠ Darg. hrd. -  ZŠ Pugačevova 2:0  (  9, 25) 2. ZŠ Darg. hrd. 
3. OR Gymnázium - ZŠ Pugačevova 2:0  (23, 23) 3. ZŠ Pugačevova 
4. ZŠ  Strážske -  ZŠ Darg. hrd. 2:0  (21, 17) 4. OR Gymnázium 
5. ZŠ Darg. hrd. -  OR Gymnázium 2:1 (12,-21, 7) 
6. ZŠ Strážske -  ZŠ Pugačevova 2:1 (19,- 21, 7) 
 

 
 



Navštívili  sme  planetáriumNavštívili  sme  planetáriumNavštívili  sme  planetáriumNavštívili  sme  planetárium    

     Vo štvrtok 26.oktobra, boli žiaci siedmeho a deviateho ročníka navštíviť Planetárium 
v Prešove. Medzi nimi som bola, aj ja. Veľmi sa mi tam páčilo. Miestnosti, v ktorej nám  
premietali  boli   veľké  kresla,  na ktorých sa pohodlne sedelo. Z veľkých kožených kresiel 
sme sa dívali na oblohu nádherne žiariacu tisíckami hviezd. Hľadali sme  Večernicu, 
hviezdu, ktorá je najbližšia k našej Zemi, sledovali sme rôzne súhvezdia. Všetko zobrazené 
na kupole v planetáriu vyzeralo ako skutočné. Človek mal pocit, že sa naozaj díva na 
nádhernú a bezoblačnú letnú oblohu. 
     Premietali nám skupinu Beatles, ktorá v šesťdesiatych až sedemdesiatych rokov bola 
najpopulárnejšia. Počúvali  sme pesničky  a premietali nám obrázky o ich živote. Bolo tam 
výborne! 
 

     

   

Načo je planetárium?Načo je planetárium?Načo je planetárium?Načo je planetárium?     

 Určite každý vie, načo je hvezdáreň. Je tam nejaký ďalekohľad, ktorým sa dá pozerať do 
"vesmíru". Presnejšie do vesmíru mimo našej Zeme, lebo aj my s našou Zemou sme 
súčasťou vesmíru. Na to však potrebujeme bezoblačnú a nepresvetlenú nočnú oblohu, alebo 
keď chceme pozorovať Slnko cez deň, musí byť tiež jasno. Hvezdárskym ďalekohľadom 
môžeme pozorovať skutočnú oblohu a pomocou prístroja planetária môžeme sledovať umelú 
dennú i nočnú oblohu nezávisle od vonkajších pozorovacích podmienok. Tak ako napríklad 
akvárium predstavuje malý vodný svet v sklenenej nádobe, tak planetárium predstavuje 
zmenšenú oblohu na kupole svojej projekčnej miestnosti. Podstatou planetária je prístroj, 
ktorý sa volá projektor planetária a ktorý umožňuje ukázať oblohu tak, ako vyzerá v 
ľubovoľnej zemepisnej šírke a v ľubovoľnom čase.  

     Planetárium je astronomické laboratórium, ktoré úspešne napomáha výučbe a 
popularizácii astronómie, prispieva k štúdiu a pochopeniu vesmíru okolo nás a je jedinečným 
miestom pre pretvorenie vedeckého poznania na emocionálny zážitok. Keďže sa astronómia 
na školách ako samostatný predmet nevyučuje, ale jej jednotlivé časti sú včlenené do iných 
predmetov (napr. do prírodovedy, zemepisu, prírodopisu, fyziky), veľkú úlohu zohráva 
planetárium, kde si žiaci doplňujú a prehlbujú svoje vedomosti, ktoré získali v škole. Pre 
školské skupiny sa pripravujú náučné a náučno-populárne audiovizuálne programy pod 
umelou hviezdnou oblohou planetária vzhľadom na to, čo sa žiaci učia na ZŠ a SŠ. Pre deti 
predškolského veku sú určené astronomické rozprávky. Do planetária chodia žiaci ZŠ a 
študenti SŠ aj kvôli esteticko-umeleckým, tzv. hudobným programom v rámci hudobnej  
výchovy, etickej výchovy resp. estetickej výchovy. Hudobné programy slúžia tiež k 
účelnému využitiu voľného času návštevníkov všetkých vekových kategórií.                      
         
        Sasa☺ 

        
    
 
 
     30.10. sa na našej škole v jedálni uskutočnila veľká slávnosť a stretnutie  
duchov a strašidiel. 
     Pre mňa to bolo, úžasné všelijaké súťaže ,  rôzne strašidla  a nesmela chýbať aj 
obľúbená diskotéka. Lovili sa jablká z vody, hádzali sa oriešky do téglikov  alebo 
perá na šnúrke do plastových fliaš. No všetko možné a na koniec bola diskotéka. 
Tancovalo sa všetko od pomalých tancov až  po tanec, ktorý ma naučil  pán  učiteľ 
Milan Ščerbovský. Celú našu Halloweensku  slávnosť moderovala naša výborná  
angličtinárka pani učiteľka Beáta Šenitková, ktorá to všetko zvládla 
a zorganizovala na veľkú 1. Na  Halloweene nesmeli chýbať pán  učiteľ 
Ščerbovský , pán učiteľ Charitun, pani  učiteľka Hudáková.  
     Masiek bolo neúrekom. Len  sa to nimi hmýrilo. Mohli  ste  tam nájsť masky 
čarodejníc , duchov , upírov , kostlivcov. Medzi všetkými týmito strašidlami sme 
boli aj my Paula , Petra, Zuzka, Paula, Nika, a Betka. Boli sme tam inkognito ako 
redaktorky z nášho nového školského časopisu  „Školský reflex“ Všetko sme si  na           
tejto party poriadne obkúkali a zhodnotili sme, že sa nám to všetko veľmi páčilo 
a že tam vládla super atmosféra.  
    Páni učiteľka Šenitková prichystala pre strašidlá niekoľko súťaží , ktorých sme 
sa zúčastnili i my. Prvou súťažou bolo hádzanie orieškov do téglikov. Komu sa to 
z určitej vzdialenosti podarilo, dostal sladkú odmenu. Ďalšou súťažou boli jablká 
v mise s vodou. Úlohou nás súťažiacich bolo vyloviť ústami bez pomoci rúk jablká 
a preniesť ich v ústach do prázdnej misy naproti. Súťažiaci boli taktiež  odmenení. 
Poslednou súťažou bolo perom, zaviazaným na šnúrke okolo pása, trafiť do otvoru 
fľaše v čo najkratšom čase. Súťaže boli  veľmi zaujímavé. Súťažiacich sme smelo 
povzbudzovali a víťazov sme odmenili milým potleskom. Po týchto súťažiach 
nasledovala nami dlho očakávaná  Halloween diskotéka , počas ktorej sme sa do 
sýtosti vybláznili a vytancovali. Nálada bola taká výborná , že k tancu strhla aj 
organizátorov celej tejto úžasnej show. Pán učiteľ  Ščerbovský nás naučil 
zaujímavé diskotékové kroky, pani učiteľke Šenitkovej sa z nás podarilo  vyrobiť  
zázračný  dlhý vlak a pani učiteľka I. Hudáková vyobšívala tancom väčšinu svojich 
žiakov. Nám, redaktorkám školského časopisu  Školský Reflex, neostáva nič iné, 
len zhodnotiť celú túto akciu za  výborne zorganizovanú a v mene celej  školy  
a všetkých zúčastnených na tejto Halloweenskei party poďakovať všetkým 
organizátorov  pod vedením skúsenej angličtinárky pani učiteľky Šenitkovej .                                  

 Ešte raz ďakujeme.  
 
 
 

Peja ☺  



 
      
 
 
  
Dňa 13. decembra oslavujeme sviatok svätej Lucie. Táto 
svätica bola uctievaná už v rannom stredoveku. Narodila 
sa v 3. storočí n.l. v Syrakúzach na Sicílii 
v jednej z bohatých rodín. Údajne bola veľmi pekná 
 a najkrajšie vraj mala oči. 

Tradície 

     Jej rodina bola pohanská,  avšak Lucia sa rozhodla pre kresťanstvo, aj keď v tých časoch 
boli kresťania ešte prenasledovaní. Mnohým z nich aj pomohla. Matka jej ale vybrala za 
ženícha  jedného mladíka, ktorý kresťanom nebol. Ten veľmi obdivoval jej nádherné oči, a 
tak si ich Lucia na znak protestu vylúpla. Božím zásahom však neostala slepá. Rozhodla sa 
ostať pannou, podľa vzoru svätej Agáty. Do jej hrobky sa Lucia chodila modliť, keď jej 
matka vážne ochorela. Tiež sa venovala dobročinnosti a chudobným rozdávala peniaze a 
nosila jedlo a vodu kresťanom, ktorí sa museli skrývať. Keďže nechcela odstúpiť od 
kresťanskej viery, bola predvolaná pred súd, kde ju najprv odsúdili do nevestinca, čo bolo v 
tej dobe bežným trestom. Boží zásah však zabránil jej väzniteľom, aby s ňou pohli z miesta. 
Nakoniec sa rozhodli, že ju obložia drevom a upália.  Po ďalšom zázraku Lucii plamene 
neublížili, a tak jej nakoniec jeden z vojakov prepichol hrdlo mečom. Lucia sa 
pravdepodobne stala jednou z obetí vlny prenasledovania kresťanov počas vlády cisára 
Diokleciána. 

Lucia vo Švédsku 

     Jednou z krajín, v ktorých je sviatok svätej Lucie veľmi obľúbený je Švédsko. Pred tisíc 
rokmi priniesli misionári do Švédska príbehy o odvážnej Lucii, ktorá sa v krajine stala  
známou pod menom Nevesta Lucia. Podľa tradícií bol oblečená v bielych šatách so 
svetelnou korunou.  

     Na Luciu sa vo švédskych rodinách najstaršia dcéra ráno oblečie do týchto bielych šiat a 
na hlave nosí korunu so sviečkami. Zhromaždenej rodine prinesie jedlo a nápoje, práve tak 
ako ho nosila svätá Lucia chudobným. Keďže mala plné ruky, tak si na cestu nemohla svietiť 
a sviečky nosila na hlave. 

     Oslavy sviatku svätej Lucie boli v minulosti spojené aj s oslavou najkratšieho dňa v roku, 
pretože skôr než došlo k zmene gregoriánskeho kalendára, vychádzal tento najkratší deň na 
13. decembra.    
    

Lucia u nás  

     V našich končinách sa sviatok svätej Lucie oslavoval inak. V rozpore so 
západnou kresťanskou tradíciou bola Lucia považovaná za bosorku, pretože v 
plameňoch nezhorela.  

     Svätá Lucia prebrala totiž u nás niektoré črty staršieho ženského božstva, 
pravdepodobne staroslovanskej bohyne Mokoš a stala sa démonickou bytosťou. 
Mokoš bola ochrankyňou ženských prác a ženy sa na ňu zvykli obracať s prosbami 
o pomoc pri najrozličnejších veštbách.  

     Dnes už samozrejme nevyháňame na Luciu ženské návštevy z domu ako 
bosorky, čo robievali naši predkovia, zachovalo sa však mnoho rituálov, ktoré ženy 
a dievčatá dodnes dodržiavajú. Napríklad si na lístočky napíšu mená chlapcov, 
ktorí sa im páčia. Každý deň až do Vianoc jeden papierik zahodia a na Štedrý deň 
ostane posledný, s menom vyvoleného. 

K sviatku svätej Lucie sa viaže aj mnoho pranostík, preto pozorne sledujte 
počasie v tento deň, môže vám mnoho napovedať. 

A ktoré pranostiky o Lucii sú najznámejšie? 

 Aké sú dni od Lucie do Vianoc, také budú aj mesiace v roku.  

Svätá Lucia je kráľovnou zimy. Lucia noci upíja, ale dňa nepridá.  

Keď príde Lucia, nájde ju už zima. 

 Keď si Lucia na mena háby zablatí, v januári si ich bude prať... 

 

 

 

Zdroj: http://magazin.atlas.sk/oci_sem/12300/ 

 
 



 
     Dňa 6. decembra si pripomíname deň sv. Mikuláša. Svätý Mikuláš patrí medzi 
najobľúbenejších svätcov.  
Obľúbení je najmä u detí, ktoré nielen na Slovensku 6. decembra očakávajú od 
neho množstvo sladkých darčekov vo svojich vyleštených čižmičkách alebo 
topánočkách, pripravených pod oknami počas večera predchádzajúceho dňa.  

     O sv. Mikulášovi je známych viac legiend o obdarovávaní ako o jeho 
skutočnom živote. Narodil sa niekedy okolo roku 270 na južnom pobreží Malej 
Ázie, pravdepodobne v Patare. Mesto bolo vtedy súčasťou Východorímskej ríše. 
Neskôr, najmä po zániku Západorímskej ríše v roku 476 bola Východorímska ríša 
známa aj pod názvom Byzantská. Sv. Mikuláš mal pravdepodobne grécky pôvod 
alebo pochádzal z grécky hovoriacej rodiny. Už v mladosti sa stal povestný svojou 
dobročinnosťou, ktorá ešte vzrástla, keď sa stal biskupom v Myre - v dnešnej 
Dembre na juhu Turecka. Svätý Mikuláš pravdepodobne zomrel v pokročilom veku 
(približný dátum úmrtia je 6. december r. 345-351). Viacero kostolov na celom 
svete je zasvätených sv. Mikulášovi.  

     Slobodné dievčatá si ho vybrali za prosebníka, aby sa šťastne vydali. Ich 
orodovníkom sa asi stal na základe najznámejšieho príbehu z jeho života. Podľa 
tradície mal istý boháč tri dcéry. Keď schudobnel a jeho rodina trpela hladom, 
rozhodol sa, že z dievčat urobí neviestky. Dozvedel sa o tom sv. Mikuláš, zabalil 
do kusa látky zlato a vhodil ho do mužovho domu. To zopakoval trikrát, až kým im 
nezabezpečil toľko peňazí, že sa všetky tri dcéry mohli čestne a šťastne vydať. Na 
základe legendy o troch chudobných dievčatách sa zrejme odvodzuje ľudový zvyk 
v niektorých krajinách obdarúvať sa na sviatok tohto svätca drobnými darčekmi. 

     Zvyk obdarovávať deti 6. decembra sa rozšíril predovšetkým v 
stredoeurópskych  slovanských krajinách. V ľudových predstavách je známy ako 
bielovlasý deduško s veľkou bradou. Iných krajinách zase dobrý škriatok - trpaslík 
podobného výzoru. 

     V ostatných krajinách s dominujúcim kresťanským náboženstvom je mikulášska 
tradícia predovšetkým spojená so samotnými Vianocami. V Amerike a najmä v 
ďalších anglicky hovoriacich krajinách vítajú Santa Clausa, pre fínske deti je to 
Joulupukki, vo Francúzsku poznajú Pére Noëla a v Rusku deda Mráza. Práve aj 
fínske Laponsko sa v legendách považuje za súčasný domov Sv. Mikuláša, kde sú 
adresované listy detí z celého sveta s prianím darčeka na vianočné sviatky. Práve 
odtiaľ, na záprahu ťahanom sobmi, začína rozvážať darčeky po celom svete. 

Zdroj: http://cestovanie.pravda.sk/sk_csvetom.asp?r=sk_csvetom&c=A051205_102520_sk_csvetom_p22 

 

 

 

 

 

Advent - príchod Krista, ktorý túžobne očakávame. 
V prvom rade sa pripravujeme na slávenie Vianoc, 
tajomstvo vtelenia. Advent nám pripomína, že 
Kristus prišiel, ale aj že príde. A život veriacich je 
neustálym a bdelým očakávaním toho príchodu. 
Nejde iba o to, aby sme pripomenuli historickú 
udalosť, ktorá sa stala pred 2000 rokmi v malej 
judejskej dedinke. Oveľa potrebnejšie je pochopiť, 
že celý náš život musí byť adventom, bdelým 
očakávaním nového konečného príchodu Krista. 

Prvou adventnou nedeľou sa pre kresťanov začína obdobie adventu, prípravy na 
slávenie narodenie Ježiša. Slovo advent pochádza z latinského adventus a znamená 
príchod. Symbolom adventného obdobia, ktoré trvá štyri týždne, je adventný 
veniec so štyrmi sviecami - tie sa postupne zapaľujú počas štyroch adventných 
nedieľ. Prvú zo štyroch adventných sviečok na tradičnom adventnom venci treba 
zapáliť v nedeľu 3.decembra. Postupne do Vianoc sa zapaľuje jedna sviečka za 
druhou. Najčastejšie sú sviečky tmavomodré alebo fialové symbolizujúce liturgické 
farby adventných nedieľ. 

VÝZNAM ADVENTU  

     Adventná doba nie je našťastie len časom nákupnej horúčky. Má predovšetkým 
svoj duchovný obsah. Vyzýva nás k stretnutiu s Kristom v našom každodennom 
živote a pripravuje nás na jeho slávny druhý príchod.  

     Veniec je od nepamäti symbolom víťazstva a kráľovskej dôstojnosti. Aj Biblia 
hovorí o venci ako o prejave úcty, radosti a víťazstva. Adventný veniec vzdáva 
hold tomu, kto je očakávaný a prichádza zároveň ako víťaz, kráľ a osloboditeľ. 
Rozlievajúce sa svetlo z horiacich sviec vyjadruje prichádzajúceho Krista, ktorý 
rozptyľuje temnotu a strach, pretože on je „Svetlo sveta“ (Jn, 8,12).  

Zdroj: http://www.isidorus.net/sk/modules.php?name=News&file=article&sid=118 



  

 
 

Nedokážete si predstaviť svoj Štedrý večer bez kapra a vianočného 
stromčeka? Zistite, kto nosí darčeky v zbytku sveta a čo sa objaví na 

štedrovečerných tabuliach. 

Európska klasika 

     Európske oslavy Vianoc sú si v mnohých ohľadoch podobné; vo väčšine 
európskych krajín nosí darčeky buď Ježiško, alebo rôzni vianoční duchovia, 
otcovia Vianoc, škriatkovia a starčekovia. Výnimkou je Taliansko, kde dobré deti 
obdarováva čarodejnica La Befana. Napríklad nemecký Weihnachtsmann má 
hrdzavé fúzy. Svätý Nicholas, ktorý nadeľuje v Grécku a je zároveň patrónom 
námorníkov. V škandinávskych krajinách darčeky prináša vždy skupina 
piadimužíkov vedená hlavnou postavou: v Dánsku je to napríklad Julemanden, vo 
Fínsku velký Ukko a v Nórsku Julebukk. Hlavnými chodmi európskych 
štedrovečerných stolov je takmer vždy mäso rôznych druhov v rozličných 
úpravách. Zatiaľ čo Nemci siahajú vo väčšine prípadov po klobásach alebo rybách, 
Angličania si pochutnávajú na moriakovi s gaštanovou plnkou, vo Francúzsku sa 
jedia ustrice a plnený kapún, ktorý sa musí predtým minimálne stopäťdesiat dní 
kŕmiť len zrnom, aby jeho mäso bolo čo najjemnejšie. 

Južná a Stredná Amerika 

     Zatiaľ čo európske Vianoce sú v znamení zasnežených domov a horúceho 
vareného vína, Štedrý deň v Južnej a Strednej Amerike pripadá na leto. Tomu 
zodpovedá nielen napríklad zloženie sviatočného jedálnička, ale aj ďalšie 
pridružené tradície. Prakticky vo všetkých krajinách Južnej Ameriky je zvykom, že 
vďaka vysokým teplotám sa na večeru zasadá až po polnočnej omši. Večera tiež, 
vďaka počasiu, nepozostáva z príliš mnohých teplých jedál; hlavným chodom je 
obvykle pečené bravčové s fazuľami. Rovnakou časťou večere je však ovocie a 
zelenina rôzneho druhu, syry a studená šunka. Špeciálne v Argentíne a Chile sa 
štedrovečerná tabuľa neobíde bez známych miestnych vín. 

 

 

 

  Ázijské Vianoce 

     S oslavami Vianoc v Ázii je to trochu zložitejšie, pretože tu žije len malé 
percento kresťanov a omnoho dôležitejším sviatkom je tu oslava Nového roku, 
kedy deti obvykle dostávajú nové šaty a hračky, robia sa veľké hostiny a 
navštevujú sa priatelia. K pôvodne výhradne komerčnému sviatku pribudol zvyk 
moriaka ako hlavného chodu, tradícia vymieňania darčekov a Japonci si dokonca 
vytvorili aj vlastný variant Santa Clausa. Je ním jeden z dobrých duchov Hoteisho, 
ktorý disponuje párom očí vzadu na hlave, takže môže vidieť neposlušnosť či 
poslušnosť všetkých japonských detí. 

 

 

Africká exotika   

    Vianoce v Afrike pripadajú na dobu letných prázdnin a väčšina krajín ich neslávi 
v decembri, ale siedmeho januára. Oslava Vianoc je však vo väčšine afrických 
krajín pojatá hlavne z cirkevného hľadiska a vymieňanie darčekov je iba jej 
zanedbateľnou časťou. Takmer vo všetkých afrických krajinách, kde sa Vianoce 
oslavujú, začína večera až po večernej omši, ktorá napríklad v Etiópii trvá tri 
hodiny a v priebehu nej sú často muži a ženy oddelení zvlášť. V Ghane alebo v 
Juhoafrickej republike existuje tradícia vianočných sprievodov so zapálenými 
sviečkami. Sviatočné jedlo, či už je to obed alebo večera, prebieha vonku a rodina 
pri ňom sedí v kruhu na zemi. Hlavnou súčasťou sviatočného menu je väčšinou 
ryža s pečeným alebo vareným baraním a kuracím mäsom ochuteným cesnakom a 
korením, namiesto dezertu sa potom podáva ovocie. 

 

    
    
    
 
 
 
Zdroj: http://zena.centrum.sk/il1/clanek.phtml?id=100001130 
 



 

 

Pytón Pytón Pytón Pytón 

tmavýtmavýtmavýtmavý 

 

Obýva zadnú Indiu , južnú Čínu a mnohé oblasti 

Indonézie. Dorastá do dĺžky 6-8 m. Žije v nížinných 

a pahorkatých lesoch a v džungli v blízkosti jazier 

a močiarov.  

S obľubou pláva vo vode. Aktívny je za súmraku a v noci. 

Loví menšie cicavce /hlodavce/ a vtáky.  

Je to studenokrvný živočích, nemá nohy, ani pohyblivé 

viečka, ani ušné otvory. Obe polovice spodnej čelusti sú 

na brade spojené väzivom. Koža je elastická pokrytá 

šupinami. Patrí medzi škrtiče - svoju obeť najskôr zadusí. 

Korisť vyhľadáva zmyslovými jamkami, sú to detektory 

tepla a jazykom - odhaľuje pachy. Zvlieka starú kožu 1 - 

4 x do roka, najskôr sa zakalia oči a zvliekanie sa začína 

od hlavy, pomaly rastie po celý život. Rozmnožuje sa 

vajcami. Samica znáša 8-107 vajec. Mláďatá sa liahnu asi 

o 60-70 dní a sú dlhé 50-60 cm. 

Zdroj:  http://www.zoobratislava.sk/?pyton-tmavy 

 

 

 

 

 
 
 
 

  

 
 

1. časť nohy 
2. časť hornej končatiny 
3. časť ruky alebo nohy 
4. predná časť hlavy 
5. časti tváre 
6. spodná časť nohy 
7. zadná časť hlavy 
8. časť dolnej končatiny 
9. najmenší prst       

       I.H. ® 
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1. škrečok 
2. darček 
3. strom 
4. auto 
5. kľúč 
6. čokoláda 
7. hviezda 
8. ryba 
9. snehová vločka 
10. sukňa 
11. snehuliak 
12. sviečka 
13. ponožky 
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      1.            1. ryba   

   2.                 2. hviezda   

      3.            3. auto    

      4.             4. ihla    

   5.                5. sviečka   

                   

     6.            6. sekera   

    7.               7. list (rastliny) 

      8.            8. váza    

  9.                  9. ponožky   

    10.                 10. kapor   

                   

      11.               11. darček     
     12.              12. list   

    13.                13. kvety   

      14.            14. lopta   

   15.                    15. ihličnatý strom 

 16.                        16. prskavka  
                   

                   

                   

                   

                   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                 

    
Zostavenie jedálneho lístkaZostavenie jedálneho lístkaZostavenie jedálneho lístkaZostavenie jedálneho lístka    

    
Ako som tak minule jedla obed, ktorý pre mňa a pre vás pripravili naše milé 
pani kuchárky, mi napadlo, ako zostavujú jedálny lístok. Možno sú na to 
nejaké  normy, o ktorých my, obyčajní ľudia nemáme ani šajnu.  Preto som 
zašla za našou pani vedúcou a opýtala sa jej na to ☺ 
 
 
Školský reflex: Ako zostavujete jedálny lístok? 
Vedúca: Pri zostavovaní jedálneho lístka sa riadim zásadami, ktoré platia, pre 
školské stravovanie. Jedálny lístok zostavujem s hlavnou kuchárkou. V rámci 5 
stravovacích dni   jedálneho lístok  by mal obsahovať :  

-     2 hlavné jedla, mäsové 
- 1 hlavné jedlo so zníženou dávkou mäsa 
- 2 hlavné jedlá, odľahčené (1 s múčnym 

pokrmom a sladkosťou na obed  alebo 1 so  
zeleninovým pokrmom -  slané jedlo) 

Pri zostavovaní jedálneho lístka dbáme na to, aby sme dodržali predpísané 
množstvo živín, minerálnych látok a vitamínov, pestrosť pri výbere surovín, 
striedame technologické postupy. Pri príprave pokrmov uprednostňujeme 
varenie, dusenie,  zapekanie. Striedame pokrmy sytivé a ľahko stráviteľné . 
Nad zostavovaním jedálneho lístka pracujem  počas predchádzajúceho 
týždňa.  Konečne zostavenie trvá asi 4 hodiny (pozn. redakcie: uf ☺) 
 
ŠR:  Kedy nakupujete suroviny?  V akom množstve? 
Vedúca: Niektoré suroviny nakupujeme podľa našej potreby denne, mlieko 
mliečne výrobky, čerstvé; ovocie, zeleninu 2 x týždenne; niektoré potraviny ako 
napr. múku; strukoviny; cukor 2x do mesiaca. Niektoré potraviny, ktoré majú 
dlhú  dobu spotreby nakupujeme  aj do zásoby. 
 
ŠR: Ďakujeme za rozhovor, a ešte na zaver jednu otázku. Čo by ste odkázali 
naším čitateľom? 
Vedúca: No...  aby sa prihlásili na obed, lebo veľmi málo žiakov naň  
 chodí. Budem sa snažiť zrýchliť podávanie obedov, aby ste tak dlho nemuseli 
čakať. A na záver: Dobrú chuť! 
 

ŠR: Ďakujeme ☺                                                   

                                                                                                                               
      Athriel☺  

 

 

Milí žiaci , 

teším sa, pretože som veľmi rád, že sa budeme počas tohto školského roka spolu 
prostredníctvom časopisu stretávať. Dovoľte mi, aby som sa vám predstavil. Volám 
sa kuchár Vareška a mojim doživotným poslaním je len variť a piecť. Mám rád túto 
prácu a veľmi rád učím nových ľudí moje kulinárske špeciality. Aj dnes som si pre 
vás čosi pripravil a verím, že si moje recepty vyskúšate aj doma. Ak sa obávate, že 
sa vám to nepodarí, požiadajte staršieho súrodenca alebo rodiča, aby vám 
s pečením pomohol. Dúfam, že recepty, ktoré som pre vás vybral, vyskúšate, že sa 
vám podaria hlavne, že vám budú aj chutiť. Tak dojedenia! 

       Váš kuchár Vareška 

 

 

Vianočný recept 

 

 

Krehké srdiečka 

POTREBUJEME: 400 g hladkej múky, tri štvrte pohára práškového cukru, 
kocku rastlinného tuku, balíček vanilkového cukru, bielok, šťavu z polovice 
citróna. 

Múku preosejeme, pridáme rastlinný tuk, práškový a vanilkový cukor a 
vymiešame hladké cesto. Zabalíme do priesvitnej fólie a vložíme na pol 
hodiny do chladničky. Cesto rozvaľkáme na plát hrubý tri až štyri mm. 
Formičkami vykrojíme srdiečka. Pečieme dvadsať minút v rúre vyhriatej na 
180 stupňov. Na záver, keď nám upečené srdiečka vychladnú, polejeme ich 
polevou pripravenou z práškového cukru, bielka a citrónovej šťavy. Z 
uvedeného množstva pripravíte tridsať srdiečok. 

Zdroj:http://koktail.pravda.sk/ako-pripravit-drobne-kolaciky-na-vianoce-ffq-
/sk_kvianoce.asp?c=A041210_100619_sk_kvianoce_p09 



                                                                                                              
MIKULÁŠ 

Vitaj, vitaj Mikuláš, 
čo nám dneska nachystáš? 
Čokoládu sladučkú, 
a či veľkú paličku? 
 
Dobrým deťom balíček, 
plný sladkých dobrotiek. 
A pre malých čertíkov 
zopár čiernych uhlíkov. 
 
Dominik Ferko, 3.b 
 
ZIMA    SNEHULIAK  
      
Fujavička maličká,  V zime ma vždy veľmi láka 
šteklí deti na líčka.  postaviť si snehuliaka. 
V striebristom klobúku,  všade plno snehu je 
mráz si sadol na lúku.  vysoké sú záveje. 
Zima dáva zvláštny dar,   
ozdobí svet sniežikom,  Najprv spravím veľkú guľu, 
a každý hneď beží von.  potom menšiu trošičku. 
    Navrchu dám celkom malú 
Laura Lorincová, 3.b  s hrncom ako čiapočku. 
 
    Do ruky dám metličku, 
    miesto nosa mrkvičku. 
    Na brucho pár uhlíkov 
    a už zdobí celý dvor. 
      
    Dominik Ferko, 3.b 
ZIMA 
 
Keď k nám príde pani Zima,  ZIMA 
mráz nás štípe, fúka meluzína. 
Vločky biele sa sypú, padajú,  Vonku je už zima, 
deti si lyže a sánky chystajú.  kĺzačka je prima. 
     V pieskovisku nie sú hračky, 
Ja mám zimu veľmi rada,   padajú naň biele vločky. 
keď nám sniežik pekne padá. 
Hneď je lepšia nálada,   Vytiahli sme staré sane, 
keď je biela záhrada.   poskákali všetci na ne. 
     Sneh je biely ako krieda, 
Lenka Danková, 3.b   teší sa naň celá trieda. 
 
     Katka Muliková, 3. b                

Mikuláš      Sladké dary 
 
Mikuláš, Mikuláš, drahý priateľ náš,   Keď sa vonku tíško stmieva 
šiesteho decembra veľký sviatok máš.  a prichádza zimný čas, 
Slávime ho všetci, celá naša rodina,  srdiečka sa rozveselia, 
na tvoju dobrotu každý z nás si spomína.  že príde zas Mikuláš. 
 
Že si býval štedrý, roznášal si dary,   Čižmičky si vyčistíme, 
tak na tvoju počesť robíme to aj my.  do okien ich položíme. 
Ešte som len malé dieťa, osem rôčkov mám, Potom už len čakáme, 
za to svoje sladké bozky ako darček rozdávam. kým balíčky zbadáme. 
      
Veronika Vozárová 3.a    Mikuláš je strýčko starý, 

  do čižiem nám nosí dary: 
Kto klope?  ovocie a cukríky 
  aj chrumkavé keksíky. 
Kto to klope na okno?   
Má aj veľa monokľov?  Tomáš Pacola 3.a 
Nebojte sa detičky   
a hlavne vy, maličkí. 
 
Je to iba Mikuláš,   Mikuláš  
plakať sa neopováž!  Mikuláša radi máme, 
Donesie ti darčeky  s radosťou ho vždy čakáme. 
a dievčatám čepčeky.  Tešíme sa naňho všetci, 
    dobroty má vo svojom vreci. 
Donesie nám hračky 
a plyšové mačky.   Mikuláš je príma kamarát, 
Tak už vidíš kamarát,  všetkých nás má veľmi rád. 
že Mikuláš nie je kat!  Čižmičky si prichystáme 
    a na darčeky už čakáme. 
Viktória Jančárová 3.a  
    Kristína Grnáčová 3.a  
Priate ľ Mikuláš 
 
Mikuláš má všetky deti rád, 
je to náš staručký kamarát. 
 
Čižmičky si vyčistíme 
a ráno sa potešíme. 
 
Každá je plná sladkostí, 
to Mikuláš dáva z radosti. 
 
Stela Sabolová 3.a 
 

 



Perlorodky 

    V tejto sekcii, Perlorodky, Vám chcem predstaviť múdrosť Vašich hláv ☺.Ďakujem 
všetkým učiteľom, čo mi poskytli informácie o tom , akých máme géniov na tejto škole  ☺ 

učiteľ: Kto je  to gynekológ ? 
žiak: Ten, kto  určí tehotenstvo 
 
učiteľ:  Načo slúžia gynekologické poradne? 
žiak: Ženy  sa tam  chodia radiť,  kedy môžu ísť vonku. 
 
učiteľ: Kedy je žena  plodná? 
žiak:  Žena je plodná každý mesiac a neplodná každý druhý 
 
učiteľ: Povedz stupnicu tvrdosti 
žiak: tvrdý, tvrdší, najtvrdší  
 
učiteľ:  Ako sa rozmnožujú nepohlavne zemiaky? 
žiak:  Traktorom 
 
učiteľ: Aká je to  podzemná voda? 
žiak: Kanalizácia  
 
učiteľ: Čo touto strofou chce  vyjadriť básnik? 
žiak: Že v budúcnosti je všetko  možné 
učiteľ: Akú tematiku ma báseň Branko ?                                              
žiak:  Proti turistickú 
 
učiteľ: Aká sme rasa? 
žiak: Číňania 
 
učiteľ: Aká  je  vnútorná  charakteristika? 
žiak: Je to, keď opisujeme svoje vnútorné organy.... 
 
učiteľ: What your name? 
žiak: Jaj 
učiteľ:  How old are you? 
Žiak: Jaj 
učiteľ: Where are you from? 
žiak: Jaj 

Dúfam, že vás múdrosti Vašich hlavičiek potešili ☺.     Athriel☺       

 
Možno, sa už aj Vám, stalo, že žiaci zo strachu, pred školskou písomkou, sa zabúdajú  
usmievať. Preto,  Vám prinášam niekoľko vtipov, aby som na chodbe videla veselých, 

mladých ľudí ☺. 
 
Dekan : "Pán kolega, prečo ste sa rozhodli študovať práve na našej fakulte?" 
Študent: "Ale oci, nechaj tie blbé otázky." 
  
  Príde učiteľka do triedy a hovorí žiakom: 
- Dnes budeme počítať s kalkulačkami. 
Deti sa začnú tešiť a učiteľka ďalej hovorí: 
- Koľko je 590 kalkulačiek a 790 kalkulačiek?  
 
 
"Tak čo, aký je ten váš nový učiteľ matematiky?" 
"Zdá sa, že je nejaký moc nábožný." 
"Prečo myslíš?" 
"Keď skúša, tak stále opakuje: Bože, bože..." 
 
"Študent! Prečo mi tu na prednáške spíte?" 
"Ja nespím, iba tak pomaly mrkám." 
 
"Móricko, kde máš žiacku knižku?" 
"Požičal som ju Marienke, chcela vystrašiť rodičov." 
 
Móricko prišiel neskoro do školy: 
"Prečo si sa omeškal?" 
"Lebo som chcel ísť s otcom na ryby. Ale nakoniec ma so sebou nevzal." 
"Tak je to správne. A dúfam, že ti vysvetlil, prečo sa škola nemá vynechávať?" 
"Nie. Hovoril, že pre dvoch by bolo málo červíkov." 
 
Aký je rozdiel medzi pitbullom a 73 ročnou matematikárkou? 
Pitbull má zuby! 
 
Móricko vtrhne do triedy ako hurikán a učiteľ ho posiela naspäť: 
- Vráť sa za dvere a vojdi ešte raz a poriadne. 
Móricko sa otočí a ako ide, mrmle si pod nos: 
- Ako keby som bol dajaký Windows! 
 

Komiks 

                                                                                                                   
             Athriel ☺ 



         

Skúste aj vy sukne do áčkaSkúste aj vy sukne do áčkaSkúste aj vy sukne do áčkaSkúste aj vy sukne do áčka    
 

     Aj vy patríde k dámam, ktoré nerady nosia 
sukne? A ste si taká istá, že skutočnou príčinou je, 
že vám nepristane alebo že si ju nemôžete dovoliť? 
Vaše širšie stehná a boky predsa ešte nie sú 
dôvodom na to, aby ste nemohli svetu ukázať štíhle 
lýtka. Prečo by ste aj vy nemohli vyzerať sexy? 
Ukážte, čo vo vás je. 
    
     Ideálnym prostriedkom na to je áčková sukňa, ktorá 
padne asi každej z nás. Pokiaľ máte väčšie bruško, stavte 
na ňu. Jej strih totiž vie krásne opticky zoštíhliť pás a 

odviesť od tejto partie nežiadúcu pozornosť. Rovnako tak dobre zvládne aj 
vaše boky alebo objemnejšie stehná. Tým, že ani jednu z týchto častí tesne 
neobopína, nepriťahuje nežiaducu pozornosť a nikto si nejaký ten 
centimeter navyše nevšimne. 

     Túto a budúcu jarnú sezónu sa s nimi doslova roztrhlo vrece. Nech sa 
pozriete na ktorúkoľvek z módnych prehliadok svetových návrhárov, 
nemôže vám uniknúť, že áčkovú sukňu di svojej kolekcie zaradili snáď 
všetci. Nezáleží na tom, alú dĺžku si vyberiete. Mini, po kolená, do polovice 
lýtok alebo dlhú. Len vy sa rozhodnete, ako veľmi budete odvážna.  
 
     Už po niekoľko jesenných sezón sa nosia kárované vzory škótskeho 
štýlu. Pokiaľ si kúpite tento nestárnuci variant, máte 
ešte postarané aj o budúci rok. Klasika z módy len 
tak nevýjde. Veľmi módnou sa stala aj kombinácia 
striebrošedej s nežne fialkovou alebo výrazne žltá. 
Ani so skladanou sukňou si neurobíte hanbu a 
volány sú tiež stále v kurze. 

      Neváhajte a zájdite do svojho obľúbeného 
obchodu po sukňu, ktorá vám zaručene pristane. 
Prípadné čierne svedomie z útraty skúste zaplašiť 
trebárs tým, že sa blížia Vianoce. 
 
Zdroj: www.moda.sk     Kaja 

                         HUDOBNÉ OKIENKO 
                      NEKRÁČAJ PREDO MNOU 
 
  
 
 
 
                                              Zuzan a Smatanová 
                              
akordy: 
 
F, G, C, Am, F, G, C, Am, F, G, C, Am, 
 
F, G, Am 
 
tretia časť:  F, Em, Am 
 
 
Viem, má to význam, 
aj ja si hľadám cestu, čo vedie niekam ... 
Veď každá diaľka je tá istá, 
ja stojím tu a Ty tam ... 
 
Nekráčaj predo mnou, 
možno neviem nasledovať, 
nekráčaj za mnou, 
možno neviem viesť, 
nekráčaj vedľa mňa, 
chcem do strán ukazovať, 
sadnem Ti na plecia, 
budeš ma niesť! 
 
Hlavu plnú slov mám vždy, 
a v nohách kroky, ktoré nikto nestráži ... 
Obzerám sa do neznáma, 
stojíš tu, som tu aj ja ... 
 
Nekráčaj predo mnou, 
možno neviem nasledovať, 
nekráčaj za mnou, 
možno neviem viesť, 
nekráčaj vedľa mňa, 
chcem do strán ukazovať, 
sadnem Ti na plecia, 
budeš ma niesť! 
 
  

Zdroj: http://www.akordy.sk/piesen.ltc?interpret=394&piesen=11776 
  
                                                                                                       
        Athriel☺ 
 
 

 
 



 
Hermiona Grangerová / Emma Charlotte Duerre Watson  
Hermiona Grangerová - Harryho a Ronova 
spolužiačka a najlepšia kamarátka, rovnako ako oni 
Chrabromilčanka. Má muklovský pôvod, svojou 
čestnosťou a úprimným priateľstvom však zatieni 
mnohých „čistých“ čarodejníkov. Hermiona, Harry a Ron 
sú na Rokforte trojica tých najlepších kamarátov. 
 

Emma Watson  nar. 15.4.1990 
Oxford, Anglicko, Veľká Británia 
 
Leavesden Studios 
P.O.Box 3000 
Leavesden, Herfordshire 
WD2 7LT 
United Kingdom 
 
Biografia: 
   Filmová kariéra Emmy Watson začala úlohou Hermiony Granerovej vo 
filmoch o Harrym Potterovi, aj keď zbierala skúsenosti v rôznych 
divadelných predstaveniach už od malička (keď mala sedem rokov 
vyhrala školskú súťaž ve prednášaní poézie). 
   So svojou filmovou postavou má spoločnú lásku k mačkám - doma ich 
má dve menom Bubbles a Domino. Jej obľúbenou postavou z knihy je 
Hagrid, ktorý aj navzdory svojej veľkosti a tomu, že je obor, dokáže byť 
veľmi citlivý. 
   Veľmi rada hrá hokej, no najradšej zo všetkého rozpráva (asi môžeme 
povedať, že klebetí...). Aj keď je vo filme farba jej vlastov hnedá, je 
prirodzená blondínka. Jej rodičia, obaja právnici, sú rozvedení a Emma 
žije spolu s mamou a mladším bratom Alexom.  
Zaujímavosti:  
- Ma o tri roky mladšieho brata Alexa.  
- Obľúbenou knihou zo série je tretí diel.  
- Už ako 13 ročná sa vo februári 2004 objavila na desiatom mieste v 
rebríčku najkrajších herečiek.  
- Meno dostala po babičke, ktorá sa, už po vydaji volala Emma Charlotte 
Duerre Watson.  
- Písalo sa, že si počas natáčania Väzňa z Azkabanu zlomila zápästie - to 
však vôbec nie je pravda.  
- Hovorí po francúzsky, nemecky a taliansky.  
- Je najmladšou herečkou, ktorá sa objavila v magazíne Teen Vogue. 
 
Zdroj: http://www.harrypotter.sk/show.php?page=filmy/biografie                                                                                                                     
        Athriel☺ 

                       
 
Seriál, ktorí mnohí z vás už dobre poznajú. To je Veronica Marsová... 
 
V komunite boháčov prímorskej losangeleskej časti Neptune určujú 
pravidlá mocní a vlivní ľudia, ktorí vlastnia mesto i školu, a snažia sa to 
udržať v tajnosti. Naneštastie pre nich tam je Veronica Mars (Kristen Bell), 
chytré a odvážné 18-ročné dievča, ktoré vo voľnom čase pracuje ako 
súkromné očko a rieši záhadné prípady v meste. Cez deň chodí do strednej 
školy v Neptune ako ostatní rovesníci v jej veku. Do školy chodí aj jej 
kamarát Wallace Fennel (Percy Daggs), Eli "Weevil" Navarro (Francis 
Capra), ktorý je vodcom motorkárskeho gangu v meste, jej bývalý priateľ 
Duncan Kane (Teddy Dunn) a Logan Echolls (Jason Dohring). Po večeroch 
Veronica vypomáha otcovi súkromnému detektívovi Keithovi Marsovi 
(Enrico Colantoni). Zakrádajúc sa po zadných uličkách v okolí motelov s 
teleskopickým fotoaparátom sa snaží odhaliť skryté tajomstvá v meste 
Neptun. Medzitým tiež pomáha svojím spolužiakom v škole z rôznych 
ťažkostí a problémov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Zdroj: http://www.moviemania.sk/268-serial-veronica-mars-veronica-mars.html                                                                                                                       

        Athriel☺                                                    
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                    Karin Kačmárová – Kaja 

   
               Alexandra Suchitrová- Sasa ☺ 
                 Alžbeta Lipovská - Vaša Betka ☺ 
                 Mihoková Paulína - Paula 
                 Demčáková Zuzana - Zuzana 
                 Bodnárová Lenka – Lenka 
                 Besterciová Paulína – Peja ☺ 
                 Nazadová Petra – Peťa 
                 Rusová Nikola – Nikolka  
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