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14. február – Deň sv. Valentína 
 
 

             Sviatok   sv.    Valentína    pripadá 
na 14. február . Je sviatkom všetkých 
zamilovaných a slávi sa už niekoľko 
desaťročí v rôznych kútoch sveta. 

Jedna z legiend vraví, že sv. Valentín bol kňaz žijúci v Ríme v 
3. storočí. V tom čase vládol cisár Claudius II., ktorý bol známy 
svojou chamtivosťou a krutými vojnovými výpravami. Napadlo 
mu, že ženatí muži sú slabšími vojakmi, pretože sa musia 
starať o svoje rodiny, a tak zakázal v krajine manželstvo.  
Sv. Valentín však napriek zákazu ďalej zasnuboval a sobášil 
zamilované páry. Keď sa to cisár dozvedel, za jeho snahu  
spájať životy zamilovaných sviatosťou celoživotnej lásky ho dal 
popraviť.  
V dnešnej dobe sa v Deň sv. Valentína zamilovaní obdarúvajú 
valentínkami a ďalšími romantickými darčekmi, aby vyjadrili 
hĺbku svojich ľúbostných citov. 
 
 

 

Inšpirujúce vyznania lásky  

 
"Cit bohatší ako ľudská reč je. Sám sebou krásny, nie 
ozdôbkami. Kto poráta, čo má, iba žobrák je. Lež moja verná 
láska vzrástla tak, že poklady jej nikdy nespočítam."  
 

(William  Shakespeare: Rómeo a Júlia)   
 
„Ako riadky bez písmen, ako zatúlaný sen, ako anjel bez 
neba, tak sa cítim bez teba.“ 
 



Valentínske priania 
 

Milé   dievčatá  a   chlapci !  Určite  viete,  čo  urobiť  v 

 Deň sv. Valentína. Preto sa nehanbite a napíšte vašej tajnej 

láske dopis, ktorý si prečíta iba ona alebo on. Rozhodli sme 
sa, že vám trošku pomôžeme. Tu je zopár zaľúbených 

básničiek:   
 
LEN TEBE PATRÍ SRDCE MOJE ,A VŠETKO, ČO VÔBEC 
MÁM, VEĎ LÁSKA JE TO NAJKRAJŠIE ,ČO ŽIVOT 
DÁVA NÁM! 

 
 
VLASTNÍŠ NIEČO,  ČO NEMÁ NIKTO NA  
SVETE. PROSÍM, BUĎ OPATRNÝ A NESTRAŤ  
TO! JE TO TOTIŽ KĽÚČ OD MÔJHO SRDCA...   
 
  Dvojstranu pripravili: Matej Špánik a Tatiana Matkovčíková 



 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
         Pripravila: redakcia 

 
Meno: Justin Bieber 
Dátum narodenia: 14.3. 1994 
Miesto narodenia: Startford, Ontario, 
Kanada 
Povolanie: spevák 
Záľuby: futbal, spev, hra na hudobné 
nástroje (gitara, trúbka, bicie a piáno) 
Zaujímavosti: Jeho debutový singel ,,One 
time“ si na Youtube denne pozrie asi 
100 000 ľudí. 

 
Meno: Ben Cristovao 
Dátum narodenia: 8.6. 1987 
Miesto narodenia: Praha, Česká republika 
Povolanie: spevák, tanečník, majster ČR vo 
freestyle snowboardingu 
Záľuby: spev, tanec, varenie, snowboard 
Zaujímavosti: Pred Superstar ešte nikdy 
nespieval a dopracoval sa až do finálových 
kôl.  

Meno: Denis Lacho 
Dátum narodenia: 22.10. 1993 
Miesto narodenia: Bratislava, Slovensko  
Povolanie: spevák a študent 
Záľuby: futbal, spev 
Zaujímavosti: Denis kedysi hrával aktívne 
futbal, ale pre zdravotné problémy sa mu už 
nemôže venovať naplno.  



Román na pokračovanie 
 

NEROZLUČNÁ ŠESTKA 
 

Prvá láska  
3. časť 

 
     V parku bola tma ako vo vreci. Samozrejme, nefungovalo tam ani 
jedno svetlo, takže sme si nevideli ani na špičky nôh. Teraz som už 
našťastie doma, ale dnes sa stalo to, na čo čakám už asi tri mesiace. 
     Po ceste z McDonaldu sme sa šli prejsť do parku. Prechádzali sme 
sa asi pol hodinu a Lukáš ma držal za ruku. Hojdali sme sa na 
hojdačkách a blbli sme spolu v piesku. Sadli sme si na lavičku a dlho 
sa rozprávali... o tom, ako sa mal Lukáš v Anglicku, ako som sa mala 
ja, čo mám nové a tak. Lukáš sa ku mne začal pomaly približovať a ja 
som už vedela, čo sa stane. Vtom som zacítila jeho pery na mojich. 
Pobozkali sme sa. Bolo to úžasné. Potom sme sa ešte zhovárali, no už 
bol čas ísť domov. Lukáš ma išiel odprevadiť a pred domom ma zase 
pobozkal a ja som sa začervenala. Rozlúčili sme sa.  Zamávala som 
mu na rozlúčku a vbehla do domu. Vtom som si všimla, ako moji milí 
súrodenci  Sofia a Michal stoja pri okne, celí červení od smiechu.  
„To bol tvoj frajer?“ spýtala sa ma Sofia a opäť sa začali smiať. Ja 
som iba pokývala  hlavou a bežala hore schodmi do svojej izby.  

☺ 
Už tu sedím asi hodinu a rozmýšľam nad tým, čo sa stalo. Mala by 
som zavolať babám a povedať im to.  
„ Prosííím!“ ozvalo sa z mobilu. 
„ Miška? Si to ty?“ 
„ No, čo potrebuješ? Inak... zobudila si ma, vieš o tom?“ 
„ Niečo ti musím povedať, rýchlo príď k nám!“ 
„ Preboha, veď je pol jedenástej! Ty si sa zbláznila, Nela!“ 
„ Rýchlo, prosím! Je to súrne!“ 
„ Tak dobre, idem.“ 
Rýchlo obvolám ostatné baby nech tiež prídu. Počujem zvonček. 
Určite už prišli. Otvorila im mama. Bože, prosím Ťa, nech ich nepošle 
domov! Neposlala. Baby sedia u mňa v izbe a už o všetkom vedia.  
„ Aké to bolo, Nela?“ spýtala sa ma Soňa. 



Ja neodpovedám, pretože stále myslím na Lukáša. Už aby bolo ráno. 
Chcem sa s ním stretnúť! 
                                                               Sima Tarabová ☺ 
 
Chcete vedieť, ako dopadne oslava Neliných narodenín? Prečítajte si 
v budúcom čísle ☺ ! 
 
 

Ako hračky zabudli na Kristínkine 
narodeniny 

 
 

            V jednom meste, kde hračky dokázali rozprávať, bývalo malé 
dievčatko. Volalo sa Kristínka. Raz popoludní, v deň jej narodenín,  ju  
mamička zavolala do kuchyne. Oznámila jej, že pôjde na výlet.  
Hračky počuli iba začiatok slova, začínalo sa na slabiku „vý“.  
Každá hračka si myslela niečo iné. Ale práve , keď chceli o tom 
hlasovať, otvorili sa dvere a dnu vošla Kristínka. Zobrala si bábiku 
Zuzanku a rýchlo zase odbehla preč... 
           Keď sa večer vrátila so Zuzankou domov, chceli všetky hračky 
vedieť, čo robili, kde boli a aké tajomstvo povedala mama Kristínke. 
Bábika Zuzanka teda začala rozprávať príbeh o tom,  ako spolu prežili 
celé popoludnie a nakoniec povedala aj to, čo oznámila mama 
Kristínke. „Kamaráti, zabudli sme na to najdôležitejšie!!! Na 
Kristínkine narodeniny!!!“  „No a čo teraz?? “ zhrozili sa hračky. 
Dlho rozmýšľali nad darčekom pre Kristínku. „ Jéééj!“ skríkla 
Zuzanka. „Čo je?“ spýtali sa hračky. „Už to mám! Už viem, čo dáme 
Kristínke k narodeninám!“ „Čo také“? spýtali sa hračky zvedavo. „No 
predsa sladkosti- lentilky, čokoládky alebo niečo podobné.“ „No 
dobre. Kedy a ako?“ vyzvedajú hračky. „Jednoducho!! Ako na 
Mikuláša,“ odpovedala Zuzanka. „To myslíš, že jej dáme darček do 
čižmičiek na verande?“ „Áno, presne tak,“ ukončila rozhovor 
Zuzanka.                                                                                                        
           Na druhý deň našla Kristínka v čižme sladkosti. Bola veľmi 
prekvapená a šťastná. A aj hračky boli šťastné. 
        

 
(Napísala: Emka Vančová, 3. trieda) 



VALENTÍN  
V ŠKOLE 

 
 

Viete o tom, že v škole sa každý rok koná ,,VALENTÍNSKA 
POŠTA“? Nuž, ak ste to nevedeli,  už to viete. Prostredníctvom 
tejto pošty môžete posielať VALENTÍNKY svojim kamarátom 
alebo svojim tajným objektom túžby. A ako vlastne táto pošta 
prebieha???  Ráno 12. 2. 2010 bude pri riaditeľni položená veľká 
krabica,  na ktorej bude napísané ,,VALENTÍNSKA POŠTA“. Do 
nej môžete vhodiť svoje VALENTÍNKY. Tie naši valentínski 
poštári poroznášajú svojim adresátom. Tak, teraz už môžete 
porozmýšľať o obsahu vašich lístočkov.   ☺☺☺☺   
 
 
 
Nechcete písať na obyčajné zdrapy papiera??? Náš časopis vám 
ponúka valentínsku pohľadnicu, na ktorú môžete napísať svoj odkaz. 

�- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Pripravila: Simona Tarabová 

 



Valentínske recepty 
 

 
 
ČO BUDEME POTREBOVAŤ: 
250 ml šľahačkovej smotany, 2 hrnčeky (s objemom 250 ml) 
polohrubej múky, 1 balíček prášku do pečiva, 1 hrnček práškového 
cukru, 2 vajcia, štipka soli, za hrsť sekaných mandlí, za hrsť 
kandizovaných čerešní, tuk na vymastenie a hrubá múka na vysypanie 
formy. 
POSTUP:  
1.V mise vyšľaháme vajcia s cukrom, postupne  
pridáme smotanu, múku zmiešanú s práškom do  
pečiva, soľ, mandle a čerešne. 
2. Bábovkovú formu vymastíme tukom, vysypeme hrubou múkou a 
nalejeme do nej pripravené cesto. V rúre vyhriatej na 180 °C bábovku 
pečieme asi 40 minút.  
3. Hotovú bábovku vyklopíme, necháme vychladnúť, polejeme 
čokoládovou polevou a ozdobíme kandizovanými čerešňami. 
                             

 
ČO BUDEME POTREBOVAŤ: 
200g hladkej múky, 80g práškového cukru, 1žĺtok, 
100g margarínu, 100g  gaštanového pyré, 2PL rumu, 
práškový a vanilkový cukor na ozdobu. 
 

POSTUP: 
Zo všetkých surovín vypracujeme cesto. Odložíme  ho na hodinu do 
chladničky, potom vyvaľkáme na hrúbku 0,5cm a povykrajujeme 
srdiečka, ktoré poukladáme na plech vyložený papierom na pečenie. 
Vo vyhriatej rúre pečieme 10 až 12 minút. Teplé obalíme v 
práškovom a vanilkovom cukre. 
         

Pripravila: Tatiana Matkovčíková 



 
PRE ŠIKOVNÉ RUKY  

 
VYROBTE SI VALENTÍNSKY VEN ČEK NA DVERE 

 
Budeme potrebovať: výkresy rôznych valentínskych farieb- odtiene ružovej 
a červenej farby, jeden biely výkres, nožnice, lepidlo a farebnú ozdobnú šnúrku. 
 
Postup: Vystrihneme 14 malých farebných srdiečok a jedno malé biele srdiečko. 
Na biele srdiečko napíšeme valentínsky odkaz. Potom pozlepujeme srdiečka do 
tvaru kruhu a striedame pri tom rôzne farby. Srdiečko hore predierujeme 
dierovačom a do dierky navlečieme ozdobnú šnúrku. Aj  biele srdiečko 
s odkazom predierujeme  a pripevníme ho na šnúrku (viď. obrázok). 

 

 
 

    Pripravila: Tatiana Cubinková 

šablóna srdiečka 



ZRNKÁ HLÚPOSTI 
 

Vedeli ste, že pán učiteľ Mgr. Bystrík Tupý zbiera „zrnká múdrosti“, ktoré sú 
výsledkom namáhavého premýšľania hlavičiek nás – žiakov tejto školy? Vybrali 
sme niektoré z nich.  
 
☺ Múmia je usušený faraón. ☺ 
 
☺ Mária Terézia bola energetická panovníčka. ☺ 
 
☺ Rimania sa delili na petrícijov a plejbojcov. ☺ 
 
☺ Pribinov syn sa volal Pribináček. ☺ 
 
☺ Číňania vynašli parazól. ☺ 
 
☺ Romula a Rema vychovala kapitalistická vlčica .☺ 
 
☺ Kalendár je list, podľa ktorého vieme, či je pondelok alebo 
utorok.☺ 
 
☺ ,, Pán učiteľ, ja sa môžem zúčastniť akurát matematickej 
paraolympiády.“ ☺ 
 
☺ Kresťania sa schovávali v anakondách. ☺ 
 
☺ ,,Pán učiteľ, ja chcem byť žumpový potápač .“☺ 
 
☺ Medzi hlavné jedlo patria chrumky a čipsy. ☺ 
 
☺ Z dejín sa dozvedáme,  ako vznikli rôzne športy  ako šach, človeče 
a piškvorky. ☺ 
 
☺ Z kozmu vznikla kozmetika .☺ 
 
☺ Rasizmus je zraz národov. ☺ 
 
☺ Gréci sa živili chrobákmi a Slovákmi .☺           Pozbieral: Mgr. Bystrík Tupý 



 
 

Učiteľ sa pýta Móricka:  “Keby si mal sedem cukríkov a ja by som ťa 
o dva poprosil, koľko by ti ich ostalo?“ 
„Sedem!“ odpovedá Móric. 
 
Učiteľka napíše na tabuľu 2+2= 
“Aký je výsledok?“  pýta sa Jožka.  
„Vyrovnaný zápas.“   
 
Vieš čo vznikne skrížením krtka a žirafy? 
Vrtná veža.  
 
 
V škole sa pani učiteľka pýta Janka:  
„Janko, máš domácu úlohu?“ 
„Ta ne!“ 
„Odpovedaj celou vetou!“ 
„Ta nemám.“ 
 
Jožko, čo tam gumuješ?  
„Prosím, pán učiteľ, veď ste mi povedali, aby som si  
tú päťku opravil.“ 
 
"Móricko, kde máš žiacku knižku?" 
"Požičal som ju Marienke, chcela vystrašiť rodičov."  
 
„Kam zaraďujeme ježa?“ 
„Prosím, medzi ihličnaté zvieratá.“ 
 
 
Pani učiteľka matematiky dáva deťom úlohu na riešenie: 
„Dom má päť poschodí. Na každé poschodie vedie desať schodov. 
Koľkými schodmi musíme vystúpiť, keď sa chceme dostať na 
najvyššie poschodie?“ 
„Všetkými!“ - kričí okamžite odpoveď Peťko. 
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