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Opäť v škole 
(Elena Čepčeková) 

 

Stíchlo pole, zavial vietor,   Vôňu poľa, šelest lesov 

škola brány otvára.    nesieme si v pamäti. 

Všetkých žiakov veľkých, malých,  Teraz zas nám do lavice 

do náručia zvoláva.    jasné slnko zasvieti. 

Na záver zaželala všetkým pohodový a úspešný školský rok 

a žiakom menej vymeškaných hodín a len tie najlepšie známky. 

Z príhovoru pani riaditeľky  

Spojená škola otvorila svoje brány 3. septembra a na 

úvod sa všetkým prihovorila pani riaditeľka Mgr. Marcela Birošo-

vá. 

Milí hostia, vážení rodičia, vážený pedagogický zbor, milí 

žiaci! 

„ Srdečne vás vítam na slávnostnom otvorení nového škol-

ského roka. Na Ukrajine prvý deň školského roka nazývajú 

Deň prvého zvončeka. U nás tento deň nastal dnes. Uplynu-

li dva mesiace letných prázdnin. Verím, že boli plné pek-

ných zážitkov. Mali ste možnosť načerpať nové sily a s nimi 

vykročiť do úloh, ktoré nový školský rok prinesie. Škola nie 

je len vzdelávanie, učebné osnovy a plány, dobrá škola je 

živý organizmus, v ktorom fungujú dobré medziľudské vzťahy, vzájomný rešpekt 

k svojim právam, ale i uvedomenie si prvoradých povinností.“ 

Pani riaditeľka potom pokračovala vo svojom prejave, kde zvlášť privítala žiakov praktic-

kej školy a odborného učilišťa a poukázala na osobitosti prípravy v jednotlivých ročníkoch a na 

možnosti zapojenia sa do zaujímavých projektov, súťaží a aktivít, v ktorých budú môcť dokázať 

svoje vedomosti, zručnosti a kreativitu. 

 Tiež privítala nových členov pedagogického zboru, ktorými sú: Mgr. Lucia Jašenská, 

Mgr. Zuzana Závecká, Mgr. Lenka Demjanovičová, Mgr. Daniel Závecký a Mgr. Radovan Ju-

hás. 
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      V decembri v roku 1990 bol me-

siac október vyhlásený Valným 

zhromaždením Organizácie spo-

jených národov za Mesiac úcty 

k starším a 1. október za Me-

dzinárodný deň starších.  

Rada by som Vám priblížila, 

čo v sebe zahŕňa slovo 

„úcta“ a ako ju môžeme pre-

javiť ľuďom okolo nás 

v každodenných situáciách.  

Niektorí slovo úcta používajú 

ako synonymum slova rešpekt, 

iný slovník to vysvetľuje ako 

uznanie autority a vážnosti niekoho. 

Pre nás je však dôležitejšie jeho prakti-

zovanie v živote. Každý z nás je iný, dokonca 

aj jednovaječné dvojčatá sa môžu na seba po-

dobať, ale ak by sme s nimi boli dlhší čas 

a poznali ich lepšie zistili by sme, že majú nie-

čo, čím sa odlišujú, či už fyzicky alebo správa-

ním. A tieto naše odlišnosti sa potrebujeme na-

učiť navzájom rešpektovať a reagovať úctivým 

spôsobom.  

Začať môžeme napríklad tým, že: 

- pozdravíme prví, keď vstúpime do miestnosti,  

- budeme používať slová ako prosím, ďakujem, 

nech sa páči, 

- v autobuse uvoľníme miesto starším ľuďom, 

tehotným ženám, chorým, 

- nebudeme skákať niekomu do reči, ale poč-

káme, kým dorozpráva, 

-  naučíme sa rešpektovať názory iných 

a nebudeme presadzovať stále len „svoju prav-

du“, 

- budeme ohľaduplní a doprajeme dobré veci 

aj ostatným, nielen sebe. 

Človek je od narodenia sebecký, a preto sa 

úcte musí učiť každý z nás, pre nikoho to nie je 

samozrejmosťou. K úcte sme vedení 

a vychovávaní postupne ako rastie-

me a dospievame. Potrebujeme 

si osvojiť jej prejavy 

a praktizovať ich vo vlastnom 

živote. Úcta by mala byť sú-

časťou nášho charakteru 

a to sa potom odzrkadlí 

v našom fungovaní vo 

vzťahoch 

a v neposlednom rade 

v celkovej atmosfére, či už 

v triede alebo celej škole. 

Keď v tejto atmosfére úcty 

budeme žiť, prirodzene ju bu-

deme odovzdávať aj ostatným, 

ktorí to v sebe ešte nemajú zakorene-

né. 

Okrem prejavovania úcty ostatným by sme ne-

mali zabudnúť správať sa k sebe samému 

s úctou. Každý z nás máme rovnakú hodnotu, 

preto by sme si nemali o sebe myslieť, že sme 

niečo viac ako ostatní, ale ani žiť 

v presvedčení, že sme niečo menej. Tento náš 

sebaobraz a postoj k sebe samému môže mať 

vplyv na to, akým smerom sa naše životy budú 

uberať. Snažme sa preto rešpektovať 

a prejavovať si úctu navzájom a možno bude-

me aj sami prekvapení, aké zmeny to prinesie 

do nášho života.  

Ak máte záujem o túto tému ponúkam citát, 

o ktorom môžete so svojimi triednymi učiteľmi 

ďalej rozprávať. 

„Ak milujem iného človeka, cítim sa jedno s 

ním, či s ňou, ale s ním takým, aký je, nie ta-

kým, akého ho chcem mať ako objekt pre svoju 

potrebu. Je jasné, že taká úcta je možná len 

vtedy, ak som ja dosiahol nezávislosť; ak viem 

stáť a chodiť bez bariel, nemusím ovládať či 

vykorisťovať kohokoľvek iného.“                                                                                            

    Erich Fromm  
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      Mesiac jún je charakteristický škol-

skými výletmi a exkurziami. Pre nášho 

žiaka Miroslava Horváta mala výnimočný 

význam. Pod vedením učiteľov nábožen-

skej výchovy navštívili Gréckokatolícke 

centrum pre Rómov v Čičave. 

     Gréckokatolícke centrum bolo zriadené 

v roku 2012 a jeho poslaním je rozvoj a 

podpora najmä rómskych komunít vo vi-

dieckom prostredí s cieľom zlepšiť ich 

spoločenské, sociálno-ekonomické posta-

venie, vzdelanostnú, duchovnú a kultúrnu 

úroveň, vyvíjať osvetovú činnosť, ako aj 

zlepšovať vzájomné vzťahy medzi Róma-

mi a majoritou, podporovať kultúrne a du-

chovné hodnoty. 

    V priebehu exkurzie sa žiaci mali mož-

nosť oboznámiť s aktivitami a prácou pas-

toračného centra. V tom čase pracovníčke 

Gréckokatolíckeho pastoračného centra 

pre Rómov, Monike Frišničovej, schválili 

projekt na zorganizovanie ikonopiseckého 

tábora pre rómske deti. Voľné miesta po-

núkla aj dvom žiakom našej školy. Poža-

dované bolo estetické cítenie a vzťah ku 

kresleniu. Po dôkladnom zvážení pani uči-

teľka A. Fečková vybrala žiaka Mirka Hor-

váta a on účasť na tomto tábore s rados-

ťou prijal.  

     V priebehu letných prázdnin spoznával 

a učil sa  techniku písania ikon, odkrýval 

tajomstvá symboliky farieb, jednotlivých 

gest či duchovného významu ikon.  



6 

  

     Od marca do jesenných 

dní žiaci odborného učilišťa, 

odbor poľnohospodárska 

výroba, dopestovali v sklení-

ku a na školskom pozemku  

bohatú úrodu zeleniny.  

     O vysadené uhorky, pap-

riky, paradajky  v skleníku 

sa žiaci starali a polievali 

ich, aj v čase letných 

prázdnin. 

     Odmenou starostlivej 

práce bola zdravá mrkva, 

petržlen, kaleráb, zeler, 

cvikla, kapusta či zemiaky. 
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     Napriek tomu, že v oficiálnom kalendá-

ri na Slovensku ešte stále spomienkový 

deň na utrpenie Rómov počas druhej sve-

tovej vojny nefiguruje, bol 2. august vyhlá-

sený za Pamätný deň rómskeho holo-

kaustu (Porraimos). 

     Rómov podobne ako Židov, tzv. norim-

berské rasové zákony z roku 

1935, označili ako „element zabraňujúci 

čistote nemeckej rasy“. Začali vznikať sú-

pisy Rómov a rómskych miešancov. Na-

sledovala ich cielená likvidácia. 

Asi najviac Rómov povraždili 

v koncentračnom tábore Auschwitz – Bir-

kenau na vtedy okupovanom území Po-

ľska. Prvú časť tábora nemeckí nacisti 

zriadili v roku 1940 a nad vstupnou brá-

nou je dodnes neslávne známy nápis Ar-

beit macht frei, Práca oslobodzuje. 

Rómovia boli internovaní v tzv. cigánskom 

rodinnom tábore, kde sa na rozdiel od 

iných častí koncentračného tábora neroz-

deľovali rodiny. Deportovali sem asi 21-

tisíc ľudí, pričom z nich prežilo necelých 

dvetisíc. Rodinný tábor slúžil priamo leká-

rovi Josefovi Mengelemu nazývanému, 

pre jeho neľudské pokusy na väzňoch, 

anjel smrti.  
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V lete 1944 bol tzv. cigánsky tábor dras-

ticky zatvorený. Niekoľko stoviek práces-

chopných väzňov premiestnili do iných 

koncentračných táborov. V noci z 2. na 

3. augusta 2 897 žien, detí, starých a 

chorých Rómov previezli na dvor krema-

tória a v plynových komorách ich všet-

kých čakala krutá smrť. Odtiaľ teda po-

chádza dátum Pamätného dňa rómskeho 

holokaustu. 

      Aj na Slovensku si tieto tragické uda-

losti pripomíname. Od roku 2005 sa kaž-

doročne z iniciatívy občianskeho združe-

nia In Minorita koná pietny akt v Banskej 

Bystrici.  

     Spomienke  na rómsky holokaust bola 

venovaná aj televízna relácia "Rómsky 

magazín"  z  dňa 20. septembra 2018, 

ktorú si môžete pozrieť v archíve televí-

zie RTVS. 

http://www.rtvs.sk/televizia/

archiv/13245/167774#296 
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     Počas druhého septembrového týždňa pán učiteľ Ladislav Gaľa a učitelia našej školy pre 

nás pripravili bohatý kultúrny program. Atmosféra školy sa niesla v duchu tradičných sloven-

ských remesiel. V priestoroch školského areálu  pripravili svoje stánky najšikovnejší "ľudoví 

remeselníci". V slovenských krojoch, s dobrou náladou predviedli svoju šikovnosť v jednotli-

vých cechoch.  

Krajčírsky cech: Iveta Ščerbáková 

Cech Háčkovania: p. uč. A. Fečková  
a žiačka Alena Holubová 

Stolársky cech: p. uč. I. Potočňák  
a žiaci Peter Holub, Gabriel Žiga 

Tkáčsky cech: p. uč. M. Pospíšilová 

Roľnícky cech: p. uč. I. Cibuľková  
a p. uč. P. Uličný,  

žiaci Ján Holub, Romana Mirgová, 
Dominik Horváth  

Cech poľnohospodárov: p. uč.: P. Maček 
Šperkársky cech: p. uč. I. Semanová  

a žiačka Justína Horváthová 

Rezbársky cech: p. uč. P. Pekľanský,  
žiak Boris Horvát 

Výšivkársky cech: p. uč. M. Múdra,  
žiačka Kamila Mirgová 
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     Žiaci mali možnosť vidieť krásu ľudových výšiviek, prezrieť si ich ornamentiku. Vyskúšali si 

vyšívanie podľa predlohy, ale aj prácu s krajčírskymi potrebami, či šitie na šijacom stroji. Pre-

dovšetkým dievčatá zaujal stánok na výrobu šperkov, ale obdivovali aj umenie háčkovania a 

háčkované výrobky. Pod vedením ľudových remeselníčok si mohli vyskúšať vlastné schop-

nosti a vlastnoručne si vyrobiť šperk, prípadne precvičiť prácu s háčikom.        

    Prútené košíky, vyrezávané drevárske výrobky priťahovali chlapcov, ktorí sa zaujímali o 

rôzne nástroje a takisto si vyskúšali vlastnú zručnosť. 

Nechýbal ani tkáčsky cech. Tkanie na ručných krosnách si vyskúšali dievčatá aj chlapci. Tra-

dičné ľudové jedlá ponúkal roľnícky cech. 

 Netradičný deň spestrila  ľudová hudba a nechýbala ani rómska ľudová kapela z osady. 

Organizátor podujatia p. uč. L. Gaľa a p. riad. M. Birošová s redaktorkou Dis art. Dominika 
Badžová RTVS Rádio východ 

Rómska kapela  
Na ľudovú nôtu zahrali p. uč. J. Demeterová  

a Z. Mádziková 
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Hudobníci  Kováči      

Korytári Košikári 

Brusiči nožov  Metliari 
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Kedy: 12. október / piatok/ 

Kde: priestory školy a okolie školy, parkovisko pri obecnom úrade 

Čo: podujatie, ktoré spoločne naplánovali koordinátori bezpečnosti 

a prevencie, environmentálnej výchovy a dopravnej výchovy  

Cieľ podujatia: rozvíjať  a upevňovať u žiakov elementárne poznatky 

o bezpečnosti na cestách pri ceste do školy, upevňovať poznatky z environmentálnej výchovy - 

zber a triedenie odpadu a športovými aktivitami predchádzať protispoločenským javom.  

Bol krásny, teplý, októbrový deň, 

ktorý patril k posledným dňom „babieho 

leta“. Všetci žiaci školy sa zapojili do pri-

praveného podujatia, aby ešte naposledy 

pred zimou skrášlili svoje okolie. 

Žiaci II. stupňa, praktickej školy 

a odborného učilišťa ostávali 

v priestoroch školy a okolia školy, kde 

pracovali pod vedením svojich učiteľov 

pri zbieraní odpadu. 

Žiaci poobedňajšej zmeny sa presunuli na parko-

visko za obecným úradom. Pred samotnou akciou sa 

v triedach uskutočnili besedy, kde si žiaci pripomenuli, 

ako sa máme správať pri ceste do a zo školy, ako predísť nehode a čo všetko si máme všímať 

a hlavne, ako byť viditeľný na ceste či chodníku. Zároveň sa oboznámili  s dôležitosťou nose-

nia reflexných prvkov na oblečení, hlavne teraz v zime.  

Na mieste podujatia žiaci súťažili na rôznych stanovištiach. Po skončení aktivít  sa žiaci pod 

vedením svojich učiteľov presunuli ku škole a cestou zbierali odpad do pripravených vriec. 

Podujatie splnilo svoj cieľ a všetci sa v dobrej nálade rozišli. 
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Súťaž žiakov aj učiteľov v športových disciplí-

nach 

 

 Posledný septembrový týždeň sa aj naša 

škola pripojila k 4. ročníku Európskeho týždňa 

športu. Ide o iniciatívu Európskej komisie na 

podporu športu a fyzickej aktivity v celej Euró-

pe. Táto kampaň nabáda k pohybu nielen po-

čas tohto týždňa, ale po celý rok.  

Kým väčšina žiakov v triedach sa mala mož-

nosť oboznámiť s niektorými druhmi športov 

prostredníctvom prezentácie, mohla si vyskú-

šať svoje vedomosti v krátkom kvíze, zahrať 

pexeso so športovou tematikou, či vymaľovať 

obrázok, zástupcovia jednotlivých ročníkov zo-

hrali krátky futbalový turnaj na školskom ihri-

sku. Po ňom sa vybraní žiaci zapojili do štafeto-

vých súťaží, v ktorých museli v ceste za víťaz-

stvom poraziť nielen svojich spolužiakov, ale aj 

družstvo zložené z učiteľov. A tí ich teda roz-

hodne nešetrili. Veď nevytratiť z fúrika balón, či 

bezpečne a čo najrýchlejšie preniesť spolužia-

ka na druhú stranu, nie je vôbec jednoduché. 

V každom prípade, náš hlavný cieľ - zašporto-

vať si a zabaviť sa, sme určite splnili.    
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Katolícka cirkev slávi 1. novembra prikázaný 

sviatok Všetkých svätých, na ktorý 2. novembra 

nadväzuje deň spomienky na všetkých verných 

zosnulých, ľudovo nazývaný Dušičky. Počas 

týchto dní je zvykom prichádzať na cintorín, po-

ukladať vence, kvetiny a zapáliť sviečku pri 

modlitbe a spomienke na všetkých, ktorí nás 

predišli do večnosti. Aj my sme sa spolu s naši-

mi žiakmi odborného uči-

lišťa a praktickej školy 

rozhodli pripraviť na slá-

venie týchto sviatkov 

a spomienkové vence vy-

robiť vlastnoručne. Žiaci 

jednotlivých odborov si 

v prípravnej fáze počas praxe pripravili korpusy zo slamy.  

V piatok 26.10.2018 sme sa stretli  na  školskej akcii 

 „Výroba a aranžovanie vencov“ a vyzdobili ich čeči-

nou. Žiaci si vence následne dekorovali kvetmi 

a prírodným materiálom podľa vlastnej fantázie. Na zá-

ver sme si pozreli výsledky práce jednotlivých tried 

a žiaci mali možnosť odniesť vence na hroby svojich príbuz-

ných. 
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Program Zelená škola (Eco-Schools) je najväčší environmen-

tálny vzdelávací program  určený pre školy, ktoré 

chcú zmeniť seba a svoje okolie. Cieľom programu je pod-

pora školských komunít, v ktorých si ich členovia vyskúšajú 

čaro i nástrahy spolupráce. Žiaci s pomocou učiteľov a rodi-

čov riešia reálne potreby svojej školy a okolia, čím pomáha-

jú k pozitívnej zmene. Zameriava sa hlavne na zmeny v 

oblasti ekológie. 

Filozofia tohto programu oslovila ako prvú našu koordinátorku Mgr. Adrianu Žaloudkovú, 

ktorá hneď  svojím nadšením nakazila ďalších kolegov a žiakov. Následne sa naša ško-

la v septembri 2016 zapojila do dvojročného certifikačného obdobia. Počas tohto obdo-

bia sme sa v širšom a užšom kolégiu snažili aktívne pracovať v téme Zeleň a ochrana 

prírody. Výsledky našej práce bol v júni 2018 skontrolovať tím Zelenej školy. Na výsle-

dok sme s napätím čakali do júla. A výsledok? Áno, získali sme certifikát a vlajku Zele-

nej školy. Tejto správe sa tešila celá škola. 
 

skalka s bylinkami 
vybudovanie  výchovno- vzdelávacej relaxačnej 

zóny 

kvetináč z pneumatík 

výstavba skleníka 
pestovanie zeleniny na 

školskom políčku 
zberače dažďovej vody čistenie obce a separovanie odpadu 
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     V priestoroch Divadla Aréna v Bratislave 

sa 17. októbra 2018 konala slávnostná certifiká-

cia  programu Zelená  škola, na ktorú boli pozva-

né školy, ktoré v školskom roku 2017/2018 zís-

kali niektoré z ocenení. Tohto podujatia sa zú-

častnili aj zástupcovia našej školy a členovia kolégia Mgr. Ivana Rychtáriková 

a PaedDr. Zuzana Pavlíková. Podujatie sa konalo za účasti doc. RNDr. Ladislava 

Mika, PhD., vedúceho Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, sponzorov 

a priaznivcov Zelenej školy.  Oceneným a hosťom sa osobne prihovoril Juraj Hipš, 

riaditeľ CEEV Živica a prostredníctvom videa 

ocenili prácu účastníkov a vyjadrili im podporu 

bratislavský župan Mgr. Juraj Droba a herečka 

Emília Vášáryová. Súčasťou podujatia bol kul-

túry program - umelecké artistické zoskupe-

nie Argolla, špeciálny hudobný hosť Lukáš 

Adamec. Naša škola sa tak stala držiteľom me-

dzinárodného certifikátu Zelená škola a vlajky 

Zelenej školy. Veľké ďakujem patrí všetkým 

členom kolégia Zelenej školy na našej škole 

z radov učiteľov, žiakov, nepedagogických za-

mestnancov, ale hlavne koordinátorke progra-

mu Mgr. Adriane Žaloudkovej, ktorá nás všet-

kých dokázala motivovať a prebudiť v nás za-

nietenie do tejto práce. Z ocenenia sa všetci 

veľmi tešíme a rozhodli sme sa v našej práci 

pokračovať a vstúpili sme do ďalšieho certifi-

kačného obdobia. Ešte raz všetkým ďakujeme 

a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. 
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RTVS Rádio Východ školský rok 

2017/2018 

1. Rozhlasová reportáž na rádiu Regi-

na Východ o akcii „Jakuboviansky slá-

vik“ 22.5.2018 prvá časť. https://

www.rtvs.sk/radio/archiv/1565/928424 

2. Rozhlasové oznámenie na rádiu Re-

gina Východ s akciou  „Deň otcov“  

a taktiež druhá časť z Jakubovianske-

ho slávika 2.6.2018 o 21.00 hod. Ná-

rodnostný kaleidoskop.     https://

www.rtvs.sk/radio archív/1581/935314 

3. Rozhlasová reportáž  na rádiu Regi-

na Východ (Rómske slovo) o akcii 

“Deň otcov“ 15.6.2018 -https://

www.rtvs.sk/radio/archiv/1565/942529 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Te- levízny zá- znam 

zo Zelenej školy  STV 1 

4. Televízna reportáž na RTVS STV1 

(Regionálne správy) o odbore poľno-

hospodárskom na našej škole.  

https://www.rtvs.sk/televizia/

archiv/3328/159193#594 od 9min. 

a 55sek. to začína do 11min. a 40sek. 

„Zelená škola mení osadu“  

 

RTVS Rádio Východ školský rok 

2017/2018 

1. Rozhlasová reportáž  11.9.2018 na 

rádiu Regina Východ (Rómske slovo 

o 18.40hod.) o akcií „Remeslá 

a súčasnosť“  http://www.rtvs.sk/radio/

archiv/1565/990365 

 

                    

https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1565/928424
https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1565/928424
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/3328/159193#594
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/3328/159193#594
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Nájdi na jesenných ob-
rázkoch 13 rozdielov. 

Vyfarbi obrázok, rozstrihni ho na štvorčeky, štvor-
čeky pomiešaj a môžeš skladať puzzle. 
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 Námet na vyšívanie. 



20 
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73+8= 

67+7= 

49+9= 

84+6= 

96+4= 

77+8= 

49 

61 57 

53 

63 

Dopíš do radu chýbajúce čísla. 

Vypočítaj príklady. 
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Osemsmerovka. 
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Vymaľuj si. 
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Ďakujeme všetkým, ktorí svojou prácou a tvorivosťou prispeli k vzniku tohto čísla! 

        mailová adresa: jakuboviansky.jakubko@gmail.com 

Tentokrát z vlasov vytvorte pletenec. Klasický, 

priberaný spletenec, ktorý začnete vypletať 

nad čelom a postupne pridávate pramienky. 

Tento však nezapletiete až po zátylok, ale 

skončíte vo výške, v akej zvyknete nosiť aj 

klasický vrkoč. Všetky vlasy potom uchopíme 

a stiahneme gumičkou. Podobne ako pri pr-

vom účese, tu tiež môžeme gumičku zamas-

kovať pramienkom vlasov, ktorý oddelíme z 

vrkoča a pripneme sponkou. Tento rýchly 

účes sa bude páčiť najmä športovo založe-

ným dámam, ktorých vo vetre vlajúce krásne 

vlasy pri behu priťahujú želanú pozornosť 

opačného pohlavia. Ak však hrozí, že sa Vám 

pri čele budú kratšie vlasy uvoľňovať a lietať 

do tváre, zafixujte účes lakom na vlasy. Pri 

športe nie je nič horšie, ako pramienky, ktoré 

sa lepia na pery alebo padajú do očí. 


