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8.9. Medzinárodný deň gramotnosti 

    Takto zvláštne znie deň, ktorý si svet každoročne pripomína 8. Septembra. A čo je to 

negramotnosť? Je to jednoducho neschopnosť čítať a písať, nevzdelanosť, alebo aj 

nekultúrnosť. Oslavuje sa na základe rozhodnutia Organizácie Spojených národov pre 

výchovu, vedu a kultúru (Unesco) od roku 1966. Podnetom na zavedenie sviatku bol prvý 

svetový kongres o boji proti analfabetizmu , ktorý sa konal v roku 1965 v Teheráne. Nie je 

žiadnym tajomstvom, že aj v minulom storočí existovalo množstvo ľudí, ktorí trpeli 

analfabetizmom. Na Slovensku by problém negramotnosti mala riešiť povinná školská 

dochádzka. Bolo by tak na mieste, keby sme sa v tento deň namiesto frflania na školu radovali 

z toho, že práve škola nám umožňuje potláčať negramotnosť, ba práve naopak, dáva nám 

možnosť vzdelávať sa.   
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Medzinárodný deň pozitívneho myslenia 

    13. septembra je vhodné viac, ako inokedy pokúsiť sa myslieť pozitívne a konať pozitívne 

skutky a činy o čosi viac. Negatívni ľudia by sa mali posnažiť byť pozitívni a tí pozitívni ešte 

pozitívnejší.  

9 možností, ako si vytvoriť pozitívny deň: 

 Zámer: každé ráno sa zámerne nastavte mať pozitívny deň! Majte na pamäti – 

vyberáte si svoj postoj! 

 Všímavosť: udržujte svoju pozornosť v prítomnosti 

 Myšlienka v súvislosti / odkaz na myšlienku / myšlienkové spojenie: Vyberte si 

/myslite na nejakú každodennú situáciu a pripomeňte / premietnite si ju v pozitívnom 

prejave 

 Vďačnosť: rozvíjanie vzťahu ku vďačnosti pomocou denníka vďačnosti 

 Inšpirácia: pozerajte i čítajte inšpiratívne a motivačné podklady / materiály, ktoré Vám 

zdvihnú náladu 

 Pozitívni ľudia: obklopte sa ľuďmi s pozitívnou energiou – pomôžu Vám lepšie sa 

sústrediť na pozitívno 

 Láskavosť: buďte láskaví nielen k sebe, ale aj k ľuďom okolo Vás 

 Viera: verte, že každá situácia má aspoň zrnko nádeje a možnosti, či príležitosť 

 Úsmev: usmievajte sa, keď stretávate / vidíte druhých ľudí – úsmev je nákazlivý...! 

Medzinárodný deň bez áut 

22.9. je už od roku 1944 považovaný za Medzinárodný deň bez 

áut.  

     V začiatkoch usporadúvania Medzinárodného dňa bez áut sa 

do tejto akcie zapojilo len dvadsať európskych miest. Dnes je už 

počet miest podporujúcich tento deň vyšší ako 1400. Od roku 

2002 je deň bez áut súčasťou Európskeho týždňa mobility, ktorý 

prebieha od 16. do 22. septembra                                                                                                                                                         

    S rozvojom technológií, rastom životného tempa a rastom 

životnej úrovne neustále sa zvyšuje aj počet  automobilov na 
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našich cestách. Autá sú každodennými dopravnými prostriedkami, ktoré nám uľahčujú 

prepravu, skvalitňujú spôsob života, ale zároveň autá spôsobujú aj množstvo problémov, ako 

napríklad poškodzovanie ovzdušia, dopravné zápchy na cestách, ľudia sú vystavovaní hluku 

a v neposlednom rade treba spomenúť aj ľudské životy, ktoré každoročne na cestách zbytočne 

vyhasínajú. 

    Cieľom Medzinárodného dňa bez áut je preto podpora ekologických foriem dopravy, akými 

sú napríklad pešia, cyklistická, alebo verejná doprava. V rôznych mestách sú pri príležitosti 

Dňa bez áut organizované cyklojazdy.  

    Podporme všetci túto skvelú myšlienku! Nechajme autá doma a na cestu do práce a do 

školy sa vyberme pešo, na bicykli, alebo hromadnou dopravou. Deň bez áut je výbornou 

príležitosťou si aspoň na jeden deň dokázať, že sa vieme zaobísť aj bez automobilu. Vzdajme 

tak hold Medzinárodnému dňu bez áut – 22. Septembra.  

Svetový deň mlieka v školách 

 

    Mlieko – pohár zdravia. O tom, aké je mlieko 

zdravé a bohaté na vápnik sme sa dozvedeli asi všetci 

už v detstve. Dôležitosť pitia mlieka  a neustále 

zdôrazňovať  jeho mimoriadne výživové vlastnosti  

a význam pre človeka, sa lekári a odborníci 

z Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo rozhodli propagovať už od roku 2000. Tento 

deň konkrétne pripadá na 28.september. Každoročne stretávame v uliciach špeciálne mliečne 

hliadky, aby širokú verejnosť a najmä deti motivovali k pitiu mlieka. Mlieko sa tak stalo 

súčasťou mnohých desiat v škole. Nie vždy to bola samozrejmosť, aj keď mlieko sa stalo 

súčasťou ľudskej potravy s nástupom poľnohospodárskej revolúcie, teda približne pred 

10 000 rokmi. Do obdobia II. Svetovej vojny bolo považované za najvýživnejšiu potravinu 

a často aj za liek, o čom svedčilo aj jeho prezývka „biela krv“.  

     Kto nevie, tak si zhrňme zopár určite každému známych faktov o mlieku. Táto biela 

tekutina obsahuje základné živiny a viaceré esenciálne látky ako bielkoviny, mliečny tuk, 
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sacharidy, minerálne látky, vitamíny (A,D,E) a enzýmy. Mlieko sa piť určite oplatí, pretože 

žiakom dodáva energiu, potrebnú počas celého vyučovania, pôsobí na vývoj mozgu, čo tiež 

nie je pre našu aktivitu na hodinách na škodu a navyše priaznivo ovplyvňuje našu črevnú 

miklofóru.  

     Aj naša škola ponúka svojim žiakom mliečne výrobky v tej populárnejšej forme, a to vo 

forme jogurtových nápojov rôznych príchutí. Stačí si len vybrať.  

 

Svetový deň úsmevu 

    Úsmev prosím!  Dnes, 5.októbra je svetový deň úsmevu, čo je dôvod navyše pre náš 

úsmev. Kedy ste sa naposledy usmiali vy? Pre tento deň môže platiť jedno možno menej 

známe, ale zato výstižné anglické príslovie: „Úsmev obohacuje tých, ktorým je určený bez 

toho, že by teba ochudobnil.“ Od roku 1999 patrí prvý piatok v októbri práve úsmevu. 

     Ľudstvo vďačí za Svetový deň úsmevu inak nenápadnému umelcovi  Harveymu Ballovi 

z amerického mesta Worcester. Ten na objednávku istej poisťovacej spoločnosti  mal 

vyhotoviť jasný symbol, ktorý by si ľudia ľahko zapamätali. Mala to byť akási vizitka 

spoločnosti. Harvey Ball dlho neváhal a nakreslil jednoduchý obrázok – tvár so žltým 

podkladom v kružnicovej podobe, dve bodky ako oči a jednoduchý oblúčik - úsmev. 

„Smajlíka“ - tento symbol šťastia pozná dnes snáď každý. Jeho zrod sa datuje k roku 1963. 

Úspech tohto počinu bol nečakaný a klienti spoločnosti zajasali nadšením. Už o niekoľko 

mesiacov sa vyrobili desaťtisíce odznakov. Žltá usmievavá tvárička sa čoskoro dostala aj na 

tričká, obálky, pohľadnice, či dokonca na poštovú známku.  

 Smiech je zdravý.  
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     Úsmevom urobíte niečo aj pre svoje zdravie. Úprimný smiech uvoľní dýchacie cesty, 

okysličí telo a vám sa pracuje ľahšie. Úsmev dokonca znižuje riziko infarktu a posilňuje 

imunitu. Pri tejto grimase precvičíte dokonca asi tristo svalov.  

 

Európsky deň proti trestu smrti 

    10. október je vyznačený v kalendári nie celkom 

zábavným, ale napriek tomu veľmi významným 

pamätným dňom, ktorý si pripomíname nielen 

v Európe, ale aj na celom svete. Je ním 

Európsky/Svetový deň proti trestu smrti. Aj 

Slovensko sa aktívne hlási k odkazu za absolútne 

zrušenie trestu smrti.  

    Z minulosti si pamätníci spomenú na to, že trest smrti bol bežným príkladom v exekúcii 

v prípadoch, že došlo k závažným trestným činom. Jedincov, ktorí boli pokladaní za 

nenapraviteľných a nebezpečných, mal definitívne vyradiť zo spoločnosti. Na počiatku tento 

akt vnímala dotknutá spoločnosť ako zadosťučinenie, alebo akúsi pomstu za vykonanú 

krivdu. Po príklady nemusíme ďaleko chodiť. Stačí si spomenúť na staroveké Grécko, kde 

boli zločinci sťatí mečom, hodení do jamy vrahov, utopení, upálení, prípadne upalicovaní. 

V stredoveku čakal trest smrti na zločincov, ktorí sa dopustili piatich špecifických druhov 

zločinov, a to konkrétne: zabitia, znásilnenia, krádeže, výroby falošných peňazí 

a podpaľačstva. Čím viac sa blížime k novoveku, tým menej popráv sa v jednotlivých 

krajinách sveta vykonávalo. V súčasnosti sa trest smrti vykonáva len v 58 krajinách sveta.  

    Trest smrti je krutý, neľudský a nezvratný čin, ktorý porušuje základné ľudské právo na 

život a dôstojnosť. V prípade justičného omylu, ktorému sa v žiadnom právnom systéme nedá 

vyhnúť, znamená tento trest drastickú a nenávratnú stratu ľudského života. Trest smrti 

nemôže zvrátiť spáchaný trestný čin, ani zmierniť stratu života obete a mal by byť prežitkom 

z minulosti.  
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Svetový deň umývania rúk 

Milí priatelia, 

     verím, že máte za sebou nádherné leto, počas 

ktorého ste si dokonale oddýchli a dobili batérie na 

maximum! Niektorí z vás sa možno slnili na morskej 

pláži, alebo túlali po horách, kým iní trávili vzácne 

chvíle so svojimi rodinami. Nech už vaše leto 

vyzeralo akokoľvek, dúfam, že ste si ho maximálne 

užili a že ste mali stále na pamäti jednoduchý recept 

dobrej hygieny: umývať si ruky mydlom a vodou a dôkladne si ich osušiť papierovými 

uterákmi.  

     Svetový deň umývania rúk mydlom, ktorý si pripomíname 15. októbra, sa slávil po prvý 

raz v roku 2008 a podľa informácií na stránke Organizácie Spojených národov sa na ňom 

zúčastnili milióny ľudí vo vyše 70 štátoch. 

    Svetový deň umývania rúk mydlom sa koná opäť s tým, aby sa posilnila kampaň za 

zlepšenie hygienických praktík všade vo svete. 

    Vízia toho dňa sa opiera o miestnu a svetovú kultúru umývania rúk mydlom. Hoci ľudia si 

na celom svete umývajú ruky, veľmi málo pritom používajú mydlo. A to najmä v dôležitých 

chvíľach – po použití WC, pred jedlom, či pred prípravou pokrmu. 

    Každý rok sa vyše 3,5 milióna detí nedožije ani piatich rokov, lebo zomrú na hnačku, alebo 

pneumóniu. Pritom umytie rúk mydlom je také jednoduché.  

    Všetci vieme, že Svetový deň umývania rúk neoslavujeme tak ako iné sviatky, napr. 

Vianoce, alebo narodeniny, atď... Ale je taktiež dôležitý ako Vianoce, narodeniny a iné. 

Umývať ruky sa oplatí.  
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Medzinárodný deň porozumenia koktavosti 

    Medzinárodný deň porozumenia koktavosti sa pripomína od roku 1998. Presnejšie pripadá 

na dátum 22. október a je podporovaný Medzinárodnou asociáciou balbutikov (ISA) a 

Európskou ligou asociácií balbutikov. Pre pochopenie, balbutici sú práve tí ľudia, ktorí majú 

problém s dosiahnutím plynulosti ich rečového prejavu. Určite ste sa už s takýmto človekom 

v živote stretli a musíte uznať, že to má v živote ťažšie než tí, čo touto chorobou netrpia. Vo 

svete je takmer 100 miliónov balbutikov, teda ľudí, ktorí majú problém so zajakavosťou. 

Určite ani netušíte, kto všetko zo známych a významnejších ľudí so zajakavosťou problém 

mal. Patrili k nim napríklad básnici ako Vergílius, cisár Claudius, taktiež svetoznámi 

spisovatelia ako Moliére, Dickens, či fyzik Newton. Zajakával sa aj populárny herec 

Depardeiu, či kontroverzný boxer Mike Tyson. Ľudia s k tejto chorobe ľudí stavali rôzne 

a liečili ju úspešne, alebo neúspešne rôznymi spôsobmi. V stredoveku koktanie liečili 

narezávaním koreňa jazyka. Dnes sa už používajú iné metódy liečby, ako dychové svičenia, 

autogénny tréning, hypnóza, či homeopatia. Deň je príležitosťou na poukázanie problémov 

ľudí, ktorí trpia poruchou komunikácie. Pri tejto príležitosti sa konajú konferencie, workshopy 

a diskusné fóra s odborníkmi, ktoré pomáhajú týmto ľuďom začleniť sa do spoločnosti a so 

sebarealizáciou. 

    Asi nik z nás nie je odborníkom na liečbu 

tejto choroby. Našou jedinou možnosťou, ako 

takýmto ľuďom pomôcť, je snažiť sa ich 

akceptovať v našej spoločnosti takých, akí sú 

a správať sa k nim tolerantne.  

 

Svetový deň vegánov 

 

     1.Novembra v našich hlavách rezonujú väčšinou 

s dátumom prvého novembra späté myšlienky, kedy 

spomíname na tých, ktorí medzi nami nie sú, prípadne sa 

radujeme s jesenných prázdnin, ktoré sú spestrené ulicami 
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posiatych farebným opadaným lístím. Nik z nás asi netuší, že tento deň je venovaný ľuďom, 

ktorí na rozdiel od už známych vegetariánov odmietajú jesť okrem mäsa vajcia, mlieko, 

mliečne výrobky a med. Taktiež odmietajú nosiť kožušiny, kožené a vlnená výrobky 

a kupovať kozmetiku testovanú na zvieratách. Tento deň si pripomíname od roku 1994, kedy 

bola založená anglická vegánska spoločnosť Vegan Society. Od tej doby sa vegánmi stali 

státisíce ľudí na celom svete a práve v kolíske vegánstva, Veľkej Británii, rovnako ako aj 

v kultúrne blízkych USA, je vegánov najviac. Aj keď je vo svete viac vegetariánov, zvieratá 

na produkciu mlieka a vajec trpia v horších podmienkach ako na produkcia mäsa. Sliepky žijú 

natlačené v klietkach,v ktorých nemôžu hrabať, robiť si hniezdo či roztiahnuť krídla. Kravy 

sú niekoľkokrát umelo oplodňované, ich teliatka priskoro odstavované a aj celkové 

"moderné" dojenie je pre kravy vyčerpávajúce. Hlavnou myšlienkou tohto dňa je zvyšovanie 

povedomia o vegánstve prostredníctvom príbehov a skúseností vegánov.  

    Dokázal by sa stať niekto z vás vegánom? Vegáni nabádajú práve v tento deň obmedziť 

trebárs všetky živočíšne výrobky, kúpiť vajcia z humánnejších chovov, nahradiť kravské 

mlieko sójovým.  

 

Svetový deň Guinessových svetových rekorodov 

      S pomenovaním Guinessov svetový rekord sa stretol určite každý na tejto planéte. Je 

celkom zábavné sledovať rozličné rekordy v oblastiach športu, vedy, prípadne ľudskej 

vynaliezavosti a ich vzájomného prekonávania sa. Táto oblasť je neskutočne dynamická 

a vyžaduje si určité zápisy do Knihy Guinessových svetových rekordov. Táto legendárna 

kniha bola prvýkrát vydaná v roku 1954. Myšlienka vydať knihu rekordov sa zrodila v hlave 

Hugha Beavera, bývalého riaditeľa írskeho pivovaru Guinness. Ten bol presvedčený, že 

skutočné alebo údajné špičkové 

výkony sú témou diskusií v 

krčmičkách na celom svete. 

Kniha sa stala veľkým 

prekvapením a hitom. Do konca 

roka sa predá asi 100 miliónov 

výtlačkov. Vyšší náklad majú len 

biblia a korán. Obsahuje zbierku 
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svetových rekordov, ľudských úspechov a extrémov prírody. Ako dátum v kalendári (9. 

november) však vnímame túto udalosť od roku 2004 na počesť extrémneho predaja publikácie 

Guinessovej knihy rekordov.  Svetový deň Guinnessových rekordov každoročne na celom 

svete inšpiruje stovky tisíc pokusov o prekonanie rekordov. Stovky nadšencov sa pokúša 

každoročne prekonať rekordy, ktoré boli dávnejšie zapísané v Guinessovej knihe a dokázať 

tak svoju vytrvalosť, odhodlanie a svoju námahu tak pretavia do konkrétneho činu, ktorý budú 

obdivovať ľudia na celom svete. 

 

Svetový deň absurdít 

 

    20. november má svoju tradíciu v kalendári 

a je dátumom, kedy ani nie tak oslavujeme 

výskyt tých najmenších až po tie najväčšie 

absurdity na svete než skôr upozorňujeme na 

ich výskyt. Stačí sa rozhliadnuť okolo seba 

a zistíme, že sa okolo nás nachádza veľké 

množstvo absurdít, nad ktorými krútime hlavou. Slovo absurdita je latinského pôvodu 

a označuje niečo, čo odporuje logickým zákonom, niečo rozporuplné až nezmyselné. Každého 

z nás aspoň minimálne podnecujú všadeprítomné absurdity zamyslieť sa nad tým, ako stav 

okolo nás zlepšiť a ako proti absurdným javom bojovať. Je určite proti čomu bojovať. Naši 

západní susedia spoza rieky Moravy už tretí rok vypisujú anketu s názvom „Absurdita roka“.  

Vyhlasuje ju ministerstvo priemyslu a obchodu a jej cieľom je upozorniť na najabsurdnejšie 

byrokratické prekážky, s ktorými sa boria českí podnikatelia. Niečo podobné by si našlo 

úspech aj na Slovensku. Okrem nezmyselných počinov existuje dostatok príkladov aj na 

výskyt nezmyselných vynálezov. Uveďme trebárs ako príklad mileneckú rukavicu. Je to 

obojstranná vlnená rukavica, na každej strane s piatimi prstami, aby sa dvojica pri spoločných 

zimných prechádzkach mohla jednoducho držať za ruky. Ak by ste si radi prečítali 

pozoruhodnú zbierku absurdít, odporúčame americké návody na použitie. V krajine 

neobmedzených možností totiž môžete zažalovať kohokoľvek za čokoľvek a vysúdiť pekné 

peniaze. Aj preto tam výrobcovia v návodoch píšu veci, ktoré by súdnemu človeku nenapadli. 
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V návode na práčku či mikrovlnku sa dočítate, že do nich nemáte dávať malé deti či domáce 

zvieratá, na féne nájdete nápis, aby ste ho nepoužívali počas spánku, či na balíčku orieškov 

takúto vetu: Otvorte balenie a jedzte oriešky. 

 

Medzinárodný deň nenakupovania 

Medzinárodný deň nenakupovania môžeme pokojne považovať za akúsi revoltu voči 

konzumnej spoločnosti. Ide o jednoduchú myšlienku s hlbokým dopadom. Vyzýva ľudí, aby 

sa aspoň jeden deň v roku, t. j. konkrétne 26. Novembra rozhodli nenavštíviť žiaden obchod 

a venovali tak radšej svoj čas rodine, priateľom, neziskovým aktivitám, prípadne prírode. 

Iniciátorom a nositeľom dvadsaťročnej myšlienky nenakupovania je Kanaďan Ted Dave. Núti 

nás zamyslieť sa nad začarovaným kolotočom spotreby a nad jeho dopadom na ostatný svet 

Hovorí jasnou rečou – naša konzumná kultúra sa nám pomaličky vymkla spod kontroly. 

Voľakedy sme nakupovali to, čo sme potrebovali nevyhnutne pre náš život. Dnes už 

nakupujeme z celkom iných dôvodov: v snahe zapôsobiť na druhých ľudí, vyplniť prázdno 

v živote, zabiť čas. Po tom, čo sa Deň nenakupovania oslávil prvý krát v Kanade v roku 1992 

sa postupne rok po roku rozšíril do celého sveta a minulý rok si ho pripomínali ľudia na 

všetkých kontinentoch, okrem iného aj na Slovensku.  

Určite by stálo za to určiť si v živote nejaké priority a začať sa správať zodpovednejšie voči 

svojmu okoliu, alebo minimálne aspoň k svojej peňaženke. Na záver ešte jeden výstižný citát: 

  „Väčšina prepychových vecí a mnoho z toho, čo nám takzvane spríjemňuje život, je nie len 

nepotrebné, ale rozhodne bráni v zušľachtení ľudstva. Pokiaľ ide o prepych a pohodlie, tí 

najmúdrejší žili ešte jednoduchšie a skromnejšie ako ľudia chudobní.“ 

Henry David Thoreau 
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Jesenná móda na sezónu 2012/2013

     Ideálne na jeseň sú kabáty, mikiny a svetre. Je to pohodlné oblečenie, ktoré nás zahreje 

a skrášli zároveň.  

     Do dažďa nám najlepšie poslúžia gumáky alebo ich nízka obmena – galoše, ktoré nohy 

udržia v suchu aj dodajú šmrnc celkovému vzhľadu. Stále sú moderné balerínky 

v najrôznejších 

variáciách. 

 

Farby  

    Pre túto jeseň sú moderné tieto farby: 

škoricová, burgundská červená, oceľová 

modrá, sýta ružová, vojenská zelená. 

 

Kabáty 

     Na jeseň sú trendové kabáty 

v jesenných farbách a môžu byť aj 

s kožušinovými lemami alebo golierom. 

Moderné sú aj pletené kabáty, ktoré hravo 

nahradia kabát do prechodného obdobia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikiny  

    Hitom tejto jesene sú športové 

baseballové mikiny  Môžu byť akejkoľvek 

farby.
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Topánky  

     Jeseň praje semišovým čižmám, pestrofarebným balerlínkam, gumákom a galošom. 
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Peter Sagan 
     Peter Sagan sa narodil 26.1 .1990.Peter Sagan začal jazdiť vo veku 9 rokov. Jeho 

inšpiráciou bol jeho starší brat Juraj Sagan jazdec tímu Liquigas Cannondale.Peter Sagan 

počas svojej mladosti skúšal horské tak aj cestné bicykle a bol dobre známy pre jeho 

nekonvečný štýl jazdy v teniskách, tričkách a pitím len čistej vody.Sagan pritiahol značnú 

pozornosť,keď sa objavil v Slovenskom pohári a kolesom požičaným od svojej 

sestry.Saganova prvá profesionálna kariéra začala, keď sa stal členom tímu Dukla Trenčín 

Mérida.V roku 2008 vyhral Majstrovstvá  sveta juniorov na horskom bicykli vo Vale di 

Sole.Svoje najväčšie víťazstvá mal v:  

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

Tou de France                                                             Paríž.Nice 

2012        2010 

1.etapa  3.etapa  

3.etapa 5.etapa  

6.etapa 

14.etapa najbojovnejší pretekár 
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Včelí med 

 

     Zamýšľali ste sa už nad tým, ktorý domáci 

živočích je najužitočnejší? Väčšinu ľudí ihneď 

napadnú hospodárske zvieratá ako kravy, kozy alebo 

ovce. Málokomu napadnú včely produkujúce med, 

ktorý často používame na najrôznejšie účely. Využíva 

sa v kuchyni, v kozmetických výrobkoch i vo výrobe 

relaxačných predmetov, napríklad sviečok! 

    Už egyptské rukopisy staré asi 4000 rokov 

spomínajú med ako vynikajúci prostriedok na hojenie 

rán pre jeho antibakteriálne účinky. Jeho liečebné 

schopnosti uznávali aj antickí Gréci a Rimania. Starí 

predkovia Slovanov sa posilňovali medovinou a 

využívali med ako domácu medicínu na sto spôsobov. Takisto už vtedy vedeli, že med má 

pozitívne účinky na zažívací trakt človeka. Okrem toho je oveľa zdravší  ako cukor.  

     Med obsahuje takmer všetky minerály. Jedna polievková lyžica medu ráno nám pomôže 

pri žalúdočných vredoch, zápche či hnačke, pri chorobách pečene a žlčníka, pri 

dlhodobom zápale žalúdka, dvanástnika či sliznice hrubého čreva. Posilňuje tiež 

imunitný systém. Lyžica medu rozpustená vo vlažnom mlieku na večer zase pomáha proti 

nespavosti, nepokojnému spánku, nervozite a podráždenosti. Med liečivo pôsobí aj pri 

angíne pectoris a ďalších srdcových ťažkostiach. Med obsahuje železo, ktoré podporuje 

krvotvorbu a tým pomáha pri chudokrvnosti. Med pomáha zmierňovať svalové napätie 

a preto je užitočný pri horúčkach, aby sval srdca pracoval bez porúch. 

    Keď je med umelo obohatený peľom, podporí ľudí, ktorí musia zvládať veľké stresy a 

duševné vypätia, pomôže pacientom po ťažkých vyčerpávajúcich chorobách, po operáciách 

a úrazoch, posilní po srdcovom infarkte či mozgovej mŕtvici. Lekári odporúčajú peľom 

obohatený med aj pacientom trpiacim aterosklerózou, či akútnymi a chronickými ochoreniami 

pečene.  

     Kvalita medu je ovplyvnená viacerými faktormi. Nesmie byť prehrievaný na vysokých 

teplotách, nemal by byť miešaný s medmi zo zahraničia. Často sa slovenský med zmiešava 

napríklad s medom s Japonska alebo Číny. Tieto medy z dovozu sú lacné, no peľ z rastlín, 

ktoré na našom území nerastú, nám však môže spôsobiť alergie. Najkvalitnejší med je ten, 

ktorí po čase kryštalizuje, hovoríme, že cukrovatie. Už dávno sa vie, že med je bohatý na 

antioxidanty. Čím je med tmavší, tým je v ňom antioxidantov viac. 

    Med nie je vhodný pre všetkých ľudí. Nie je určený pre tehotné ženy a pacientov, ktorí 

trpia nedostatočnou činnosťou srdca či obličiek. Užívania medu sa musia vzdať aj diabetici. 

Med je veľmi kalorický. Je síce zdravšie sladiť medom ako cukrom, no sladenie s medom 

netreba preháňať.  
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Propolis  

    Medzi ďalšie produkty včiel patrí propolis a 

materská kašička.  

     Propolis je zmes včelieho vosku a živíc, ktoré 

včely zbierajú z rastlín. Pôsobí protizápalovo, 

dezinfekčne a podporuje hojenie rán. Pôsobí aj 

antivírusovo, tlmí bolesť a je antibakteriálny. Je 

vynikajúcim liekom na opary, ak nie je človek naň 

alergický, pomáha pri liečbe hemoroidov a 

využíva sa aj v boji proti paradentóze.  

 

 

 

Materská kašička  

    Materská kašička je kŕmna kašička, ktorú vylučujú 

robotnice včely a kŕmia ňou včelí plod a larvy budúcej 

včelej matky. Tento včelí produkt pomáha pri liečení 

epilepsie. Užívanie včelej kašičky má pozitívne účinky pri 

mŕtvici, Parkinsonovej alebo Alzheimerovej chorobe, 
má aj výrazné protistresové a antibiotické účinky, 

zlepšuje činnosť srdca, zvyšuje životnú silu a zlepšuje 

psychický stav, využitie vápnika v organizme a tak tlmí 

rozvoj osteoporózy. Materská kašička sa neodporúča 

užívať tehotným ženám, deťom a ľuďom, ktorí sú na ňu 

alergickí.  
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Dni zelá v Stupave 

 

    Záhorácke mestečko Stupava žilo začiatkom 

októbra Slávnosťami kapusty – Dňami zelá. V 

piatok na pravé poludnie ich otvoril tradičný 

Stupavský jarmok, no oficiálna zvolávačka bola o 

15.00 h, keď z voza ťahaného koňom po Hlavnej ulici ponúkali všetkým okoloidúcim 

koštovku kapusty.  

    Každoročnou súčasťou bohatého programu je trojdňový Remeselnícky jarmok, výstava 

Úroda, Súťaž o najťažšiu hlavičku kapusty, Súťaž o najkrajšie tekvicové strašidlo či 

Súťaž o najkrajšiu kolekciu ovocia a zeleniny a najťažšiu tekvicu. K divácky atraktívnym 

patrí súťaž vo varení kapustnice My varíme ze zelá.  

 

  

     Bohatý kultúrny program je zameraný na širokú verejnosť, organizátori pripravili 

množstvo súťaží, variácií regionálnych jedál a živých koncertov. Program končí v nedeľu 

veľkolepým ohňostrojom. 

 

 

Zemiakové lokše s kapustou 

Prísady:   

5 zemiakových lokší, 1 veľká cibuľa, 1 dl oleja, 0,5 kg kyslej kapusty, soľ, 2,5+2 dl vody 

Postup prípravy: 

Hotové zemiakové lokše potrháme alebo nakrájame na malé kúsky /cca 4x4 cm/. Cibuľu 

nakrájame nadrobno a na oleji do ružova upražíme. Zalejeme cibuľu vriacou vodou. Sparíme 

potrhané zemiakové lokše vodou, v ktorej je cibuľa. Kyslú kapustu /odporúčam pokrájať/ 

upražíme na malom množstve oleja a trochou vody aby zmäkla. Pridáme kyslú kapustu a 

osolíme podľa chuti. V zime chutí vynikajúco. 

 

 

 

http://www.gurman.sk/ingrediencia-olej/
http://www.gurman.sk/ingrediencia-kapusta-kysla/
http://www.gurman.sk/ingrediencia-sol/
http://www.gurman.sk/ingrediencia-voda/
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Éčka v potravinách  

 

     Väčšina výrobcov do potravinárskych 

výrobkov pridáva rôzne chemické látky 

známe ako éčka. Ich účelom je predĺžiť 

trvanlivosť, zvýrazniť chuť alebo 

zatraktívniť vzhľad výrobkov. Nezáleží, či 

ide o výrobky najlacnejšie alebo o aj 

značkové, ktorých cena je vyššia. Hodnotenia 

odborníkov sú šokujúce. Ak sa chcete vyhnúť 

chemicky upraveným potravinám , je 

potrebné čítať zloženie výrobkov na obaloch. Výrobca je povinný ich uvádzať.  

 

     Ani to však nie je úplnou zárukou kvality a zdravotnej nezávadnosti výrobku! Škodlivé 

látky sú väčšinou maskované pod písmenom E a číslom.  

 

     Na internete je možné si prečítať niekoľko prieskumov a porovnaní výrobkov, ktoré sú 

v našich obchodoch najviac zastúpené. Ak ich stručne zhrnieme, tak nám vyjde zaujímavý 

výsledok. Najdrahšie výrobky obsahujú najviac škodlivých konzervačných látok!  

 

    Ako teda zdravšie nakupovať? Najlepšie 

urobíte, ak budete kupovať iba základné 

potraviny a úplne sa budete vyhýbať 

polotovarom. Nakupujte ovocie, zeleninu, 

vajcia, maslo, tvaroh, mlieko, mäso či 

múku s jasne označenou lokalitou pôvodu. 

Znamená to, že musí byť uvedené, odkiaľ 

boli výrobky dovezené a ak sú zo 

Slovenska, tak z akej časti krajiny!  

 

     Dbajte aj na dátum spotreby! Ak je doba trvanlivosti príliš dlhá, tak je každému jasné, že 

výrobok musí obsahovať umelé konzervačné látky. Jogurt môže v chladničke vydržať 

týždeň, ale ak je doba spotreby až na nasledujúci mesiac, je jasné, že je konzervovaný umelo!  

 

    Nie všetky konzervačné látky sú však škodlivé. Konzervácia môže byť zabezpečená aj 

pomocou prírodných konzervačných látok, napríklad pridaním cukru, soli, tuku. Aby sme 
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mali dostatok informácií o škodlivých a neškodných konzervantoch, tu je krátky prehľad ich 

skratiek, pod ktorými sú uvádzané konzervačné látky na obaloch výrobkov:  

 

  Hodnotenie 1:    

 priaznivo pôsobiace látky E: 100, 101, 140, 

150a, 160 a, c, d, e, 161b, 162, 163, 170, 

175, 270, 290, 300, 306-308, 322, 410, 440, 

901, 948  

 

  Hodnotenie 2:    

 látky prijateľné E: 141, 172, 174, 260, 296, 

301, 302, 304, 309, 315, 316, 325-327, 334, 

350-352, 363, 406, 460, 470b, 551-553, 640, 

650, 902-904, 920, 949, 1102, 1103  

 

  Hodnotenie 3:    

 látky menej vhodné E: 150 b, c, d, 153, 160 b, f, 171, 200, 202, 203, 261,263, 297, 330-332, 

335, 337, 353, 354, 400-404, 407, 415-418, 420-422, 425, 426, 445, 461, 463-466, 469,470-

475, 481-483, 491-495, 500-504, 508-511, 514 -517, 524 -530, 554 -559, 570, 574-579, 585, 

912, 914, 938, 939, 941, 942, 953, 957, 965, 966, 967, 968, 999, 1105, 1200, 1404, 1420, 

1422, 1451, 1452, 1520  

 

  Hodnotenie 4:    

 nepriaznivé látky E: 120, 161g, 173, 234, 236, 251, 252, 262, 280-283, 338-341, 343, 355-

357, 380, 385, 405, 407a, 412-414, 432-436, 442, 444, 450-452, 459, 468, 476, 477, 479b, 

507, 513, 518, 520 - 523, 535, 536, 538, 541, 620 - 635, 900, 943, 950, 951, 959, 1201,1202, 

1204, 1410,1412-1414, 1440, 1442, 1450, 1505, 1517, 1518  

 

  Hodnotenie 5:    

 látky s výrazne škodlivými účinkami E: 102, 104, 110, 122-124, 127-129, 131-133, 142, 151, 

154, 155, 180, 210-224, 226-228, 230-233, 235, 242, 249, 250 (dusitany!), 284,285, 310-312, 

320, 321, 512, 586, 905, 927, 944, 952, 954, 962, 1519 .  

 

    Keď budete najbližšie nakupovať, tak si dobre prečítajte na obale výrobkov uvedené 

informácie a radšej sa v obchode zdržte dlhšie a dajte si na nákup viac času. Je dôležité si 

výrobky porovnávať aj na základe kvality, nie len na základe ich ceny a známej značky! 

Stojí to za to, pretože zdravie je na nezaplatenie!  
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1. Jeden hore, dvanásť dolu.  

2. Zlaté ovce, rohatý pastier.  

3. Sedí pani na kláte v tmavom, čiernom kabáte.  

4. Modrý klobúk, čo celý svet prikryje. 

5. Dvaja bratia ustavične okolo jedného vŕšku behajú a vyzerajú sa, a nikdy sa vidieť 

nemôžu.  

6. Kadekoľvek chodí, dom si so sebou vodí.  

7. Na vŕbe by bolo 10 vrabcov, odstrelil by z nich 4, koľko ich ostane na vŕbe?  

8. Na veži sedím, nie som vták, vo vrecku ležím, na rukách sa nosím kto som?  

9. Chodí nad nami hore nohami.  

10. Na čo mlyn melie?  

11. Má väčší chvost ako celé telo, nikdy to zo stromu nezletelo.  

12. Studený hosť na strechu nám búcha.  

13. Ako napíšeš štyrmi písmenami „suchá tráva“?  

14. Nosím bremená veliké takmer celý rok cez velikú vodu, ale sa od brodu nehnem ani 

krok.  

15. Zo zvučného som kovu, vysoko stávam, oplakávam mŕtveho, živých zvolávam.  

16. Mám taký súdok, v ktorom je dvojaký nápoj, a predsa sa nezmieša.  

17. Od kraja zeme na kraj zeme dlhočizné, a sliepka to prekročí.  

18. Hádaj, kto vieš hádať, hádaj, ale skoro; červené po smrti, živé čierne bolo.  

19. Lieta po poliach, a nie je to kôň.  

20. Dierka pri dierke, srsti dosť; pritíska, nadúva,ktosi ho načúva; a keď capček spľasne, 

hneď radosť vyhasne.  

 

(odpovede na str.24 ) 
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Receptáreň  

 

Bábovka podľa babičky 

  

250g hladkej múky  

250g práškového cukru  

1 vanilínový cukor  

3 vajcia  

1 bal prášok do pečiva  

2 lyžice kakaa  

250ml sladkej smotany (šľahačky)  

Trochu tuku a múky na vymastenie a vysypanie bábovkovej formy  

Hrozienka, alebo sušené višne 

 

Postup: 

Vajcia rozmiešame s cukrom a so šľahačkovou smotanou. 

Pridáme preosiatu múku s práškom do pečiva. Zamiešame. 

Bábovkovú formu vymastíme trochou tuku a vysypeme múkou. Do takto 

pripravenej formy nalejeme 1/2 cesta. Na vrch dáme niekoľko kúskov 

hrozienok, alebo sušených višní. 

Druhú polovicu cesta vymiešame s kakaovým práškom. Ak je cesto od prášku 

veľmi husté, môžeme ho zriediť pár lyžicami mlieka. Ide nám o to, aby 

konzistencia vanilkového cesta a kakaového cesta boli rovnaké. 

Kakaové cesto vylejeme do bábovkovej formy na vanilkové. 

Pečieme v rúre vyhriatej na 200 stupňov asi 40-50 minút. To či je bábovka 

upečená zistíme tak, že do nej pri dopečení pichneme páradlom. Keď ho 

vytiahneme potrené cestom, musíme bábovku ešte dopiecť. Po dopečení 

bábovku necháme vychladnúť a vyklopíme z formy. 

Bábovku pred podávaním posypeme práškovým cukrom. 

Vyzerá a chutí skvele. Vynikajúca je ku káve alebo k čaju. Dobrú chuť! 
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Cestoviny: 

 

ISLAND – krajina ohňa a ľadu       

  

 

Island je krajina, ktorá sa rozkladá na ostrove v blízkosti severného polárneho kruhu. Zo 

severu ho obmýva Severný ľadový oceán a z juhu Atlantický oceán. Island má rôznorodý 

povrch a pomerne členité pobrežie. Prírodné podmienky sú dané sopečnou činnosťou. Je to 

neskrotná príroda, ktorá je tvorená ľadovcami, sopkami, gejzírmi a inými zvláštnosťami. 

Najvyššia sopka sa týči do výšky 2.119 metrov. Na Islande žije viac ako 268 tis. obyvateľov. 

Island obývajú Islanďania, iba nevýznamné percentá tvoria prisťahovalci zo Škandinávie. 

Hlavné mesto Islandu je Reykjavík.  

 

 
Island má históriu zviazanú s krajinami škandinávskeho polostrova. Prvými obyvateľmi boli 

podľa prameňov Íri, neskôr sa na ostrov priplavili Vikingovia. Postupne ovládli Island Nóri a 

Dáni. Po rozšírení dánskeho monopolného vplyvu na konci 14. storočia sa Island vyvíjal len 

veľmi pomaly a ekonomika upadala. Situácia sa zmenila až v 20. storočí, kedy sa Island stal 

nezávislou krajinou a hospodársky sa vzmáhal vďaka rybolovu. Dnes sa Island zaraďuje 

medzi turisticky atraktívne destinácie, čo je dané nezvyčajnou prírodou. Lákadlom sú 

vodopády, gejzíry, termálne pramene a neuveriteľne mäkký zelený porast lišajníkov a 

machov. 

 

 
Napriek rozmarom počasia je Island navštevovaný počas celého roka, ale hlavná sezóna je v 

lete. Obľúbené je aj jarné a jesenné lyžovanie. Island vyhľadávajú aj obchodníci, ktorí tu radi 

organizujú obchodné rokovania, či konferencie. Turisticky prístupný je Island približne do 

polovice augusta. Na jeseň sa turistická sezóna a tým aj prístupnosť mnohých atrakcií 

prakticky končí. 

 
Island je rozvinutou krajinou, s dobre zásobenými obchodmi. Najnižšie ceny sú v januári a 

februári, kedy sú výhodné výpredaje. Tradičným suvenírom z Islandu sú ručne štrikované 

svetre. Výmenu valút je vhodné realizovať v bankách alebo v zmenárňach. 

http://www.destinacie.sk/kaleidoskop/oblasti/kal_oblasti_skandinavia.html
http://www.destinacie.sk/kaleidoskop/oblasti/kal_oblasti_skandinavia.html
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Úradným jazykom je islandský jazyk. 

 
Klimatické podmienky sú výrazne ovplyvnené Golfským prúdom. Práve vďaka nemu sú zimy 

na Islande prakticky iba mierne, pričom teploty sa pohybujú okolo nuly. Letá sú však 

pomerne chladné. 

Rozdiel teplôt medzi letom a zimou je minimálny. Napríklad v hlavnom meste Reykjavík sa 

priemerná teplota vzduchu v januári pohybuje okolo nula a v júli okolo 11 stupňov Celzia. 

Ročné zrážky tu dosahujú 850 mm. Dva až dva a pol krát vyššie zrážky sú na juhu ostrova. 

Vzhľadom na rôznorodosť počasia má islandský jazyk asi 10 výrazov pre sneh a 10 pre 

vietor. 

 

 

 

 

 

 Reykjavík je najsevernejšie hlavné mesto nezávislého štátu na svete. 

o Staré mesto (tvoria ho parky, jazerá, múzeá) 

o Národné múzeum 

o Kostol Hallgrímskirkja 

o Divadlo Vulkanická Show 

o Katedrála 

o Radnica 

o Perlan - je veľmi zaujímavá stavba (kedysi tu bioli zásobníky vody. Dnes je tu 

Saga múzeum.  

 Keflavík - mesto neďaleko Reykjaviku - medzinárodné letisko. Tu sa väčšinou začína 

a končí cesta návštevníkov Islandu. 

 Akureyri - Kostol s dvomi vežami, Botanická záhrada, mestečko plné kvetín vďaka 

príjemnej klíme. Názov mesta znamená v preklade do slovenského jazyka piesočné 

lúky. Neďaleko od Akureyri pri Laufase sa nachádza skanzen zelených domov. 

 Pingvellir - miesto prvého parlamentu. Na tomto mieste sa oddeľujú dve tektonické 

dosky. Nachádza sa tu niekoľko stoviek metrov široká a približne 45 metrov hlboká 

prasklina obkolesená lávovým poľom. 

 Stykkisholmur - zaujímavosťou mestečka je kostol, maják a blízky kopec Helgafell 

 Landmannalaugar - podľa mnohých cetovateľov raj na zemi. Landmannalaugar sa 

označuje ako nádherné dúhové hory vďaka pieskovým usadeninám, ktoré sú sfarbené 

rôznymi minerálmi. Pre outodoorových turistov je tu kemp, chata, aj toalety v 

nádhernej doline. Do Landmannalaugaru vedie známa trekingová trasa z Pórsmörku. 

 Činné sopky - Island je krajina, ktorá má viac než 30 sopiek. Medzi stratovulkány 

patrí Askja, Bárdarbunga, Esjufjöll, Eyjafjöll (známy aj ako Eyjafjallajökull), 
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Fremrinamur, Hekla, Kerlingarfjöl, Kverkfjöll, Langjökull, Öraefajökul, 

Snaefellsjökull, Tindfjallajökull, Torfajökull, Tungnafellsjökull. Ďalšie sú štítové či 

podmorské vulkány. Niektoré sa označujú iba ako kaldery. Medzi najznámejšie sopky 

Islandu patria Hekla, Katla, Askja, Krafla a vďaka nedávnej erupcii aj Eyjafjallajökull 

a Grímsvötn. 

 Modrá lagúna alebo Blue Lagoon - prírodné geotermálne kúpalisko je jednou z 

najzaujímavejších atrakcií Islandu. Takmer každý turista si nenechá ujsť možnosť 

kúpania sa v tejto nádhernej lagúne, ktorá zaujme modrasto bielou horúcou vodou, 

čiernymi lávovými kameňmi a oblakmi pary. Modrá lagúna sa nachádza na polostrove 

Reykjanes (cca tri štvrte hodiny cesty autom z hlavného mesta Reykjavik). 

 Lávové polia - medzi najzaujímavejšie patrí Reykjanesfolkvangur a Dimmuborgir 

 Lávová jaskyňa - Surtshellir pod lávovým poľom Hallmundarhraun, Budir 

 Gejzíry: 

o slovo geysir vzniklo na Islande vďaka gejzíru gejzírov, ktorý dal ostatným 

pomenovanie. 

o Veľký gejzír - má erupcie každé tri minúty, voda strieka do výšky 20 metrov 

o Strokkur - má erupcie každé 4 až 10 minút, voda strieka do výšky 22 metrov. 

Voda má zelenomodrú farbu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpovede na hádanky: 

1. mesiac; 2. mesiac a hviezdy; 3. noc; 4. nebo; 5. oči; 6. slimák; 7. ani jeden; 8. hodiny; 

9. mucha; 10. na hŕbu; 11. veverička; 12. ľadovec; 13. seno; 14. most; 15. zvon; 16. vajce; 17. koľaj; 

18. rak; 19. vietor; 20. gajdy 
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Viete? 

 Koľko vážilo  najťažšie jablko na svete? 

Najťažšie jablko, aké sa podarilo vypestovať, vážilo1, 849 kg. Jeho majiteľom bola 

farma v Hirosaky City. Tento rekord teda drží Japonsko. Či na jeho vypestovanie 

použili aj nejaké špeciálne chemikálie alebo ho dokonca geneticky upravili, už 

pestovatelia neuviedli. Ale to asi ani netreba! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ktoré sťahovavé zviera prekoná najdlhšiu vzdialenosť? 

Je to úhor riečny, ktorý prekoná vzdialenosť 

7500km z Baltského mora do Sargasového mora. 

Úhory sa vždy vracajú v čase rozmnožovania na 

miesto svojho narodenia. Úhor prepláva dlhšiu 

vzdialenosť ako preletia napríklad lastovičky v čase 

sťahovania do Afriky! 

 

 

 

 

 

 Ako ďaleko je počuť hukot Viktóriiných vodopádov? 

Zvuk vodopádov nachádzajúcich sa na hraniciach afrických štátov Zimbabwe 

a Zambia je počuť až do diaľky 40km!  
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Jeseň 

 

zas je tu Jeseň 

plytvá farbami 

hrá nám svoju pieseň 

suchými listami 

 

zas je tu Jeseň 

zem pomaly chladne 

lásku sužuje tieseň 

kam si teraz ľahne 

 

zas je tu Jeseň 

obloha má farbu tmavú 

ak nemáš dáždnik 

dážď ti skropí hlavu 

 

zas je tu Jeseň 

noc vyhráva nad dňom 

skôr než padne sneh 

vyzlečie sa každý strom 

 

zas je tu Jeseň 

vietor ako kaderník 

po pohľade do zrkadla 

nezaplatil by mu nik 

 

zas je tu Jeseň 

zemi mrzne každý ár 

obliekame svetre 

a tešíme sa



 
 

 


