


 

Milí čitatelia, 

práve držíte v rukách náš školský časopis Zebra. Zebra funguje na na-

šej škole už dlhší čas a my sme veľmi radi, že vám môžeme rok čo rok 

prinášať zaujímavé články zo školy, obce ale aj zaujímavosti zo sveta 

a snažíme sa , aby bola čoraz  lepšia. Tento rok sme sa rozhodli pre  

nové rubriky, ktoré časopis oživia , pár zmien a viac zaujímavých 

článkov zo života školy a obce.   

V tomto zimnom čísle nájdete zachytené udalosti, ktoré sa udiali v 

priebehu septembra až decembra. Bolo ich veľmi veľa , preto sme ne-

mohli napísať o všetkom, čo sa udialo, ale  môžete sa tešiť napríklad 

aj na vtipy či zaujímavé rozhovory.  

No a keďže sa blížia Vianoce , naša redakcia vám želá veselé Vianoce 

a veľa úspechov v roku 2015.  

Vaša redakcia 

1. Priania............................................................3 

2. História sviečok.............................................4-5 

3. Dominika Mirgová - HORE (text piesne)....6 

4. Rozhovor s Dominikou Mirgovou...............7-8 

5. Zatykač na Ivetu Haulíkovú........................9-11 

6. Hi, hi, ha, ha múdre veci..............................12 

7. Recyklácia a fajčenie....................................13 

8. Deň zvierat....................................................14 

9. Čo je nové na škole?.....................................15-16 

10. Láska na vlásku - recenzia...........................17 

11. Hi, hi - vtipy...................................................18 

12. Fotogaléria.....................................................19-20 

13. Moja škola ma učí správne žiť....................21-28 



  



   

 

 Sviečky sa po prvý raz objavili asi 3000 rokov pred naším letopočtom. Prvé zmienky o 

sviečkach pochádzajú z Egypta a Kréty. Prvé sviečky boli tvorené stočeným kusom plátna. 

Boli dlhé asi 35 cm, napustené sezamovým olejom, prípadne maslom a špirálovite obviazané 

prúžkom tkaniny. Keďže obsahovali jedlé tuky, sviečky sa vyrábali pod dohľadom poverených 

úradníkov a viedli sa o nich podrobné skladové eviden-

cie. 

 Aby sviečky pri horení nečmudili, pridávala sa do 

tukov soľ, ktorej úlohou bolo absolvovať prebytočnú vodu. 

Horiace sviečky nebolo mož- né prenášať v ruke. Preto sa 

umiestňovali po jednej až troch kusoch do pohárikov a 

misiek, ktoré sa tak v podstate stali prvými svietnikmi. 

 Skorým  Rimanom je  pripisovaný  vývoj  svie-

čok s knôtom, ktoré boli vyro- bené z papyrusu .  

 Do Európy sa sviečky dostali v priebehu rímskej expanzie a zostali až do 19. storočia 

najrozšírenejším druhom osvetlenia.  

 Sviečky z loju boli postupom času nahradzované sviečkami z včelieho vosku. Dlhú dobu 

však patrili k vymoženostiam, ktoré sa objavovali len v sídlach šľachty a cirkevných budo-

vách. Najväčšie rozšírenie dosiahli až v druhej polovici 19. storočia, kedy bola vynájdená vý-

roba parafínu. Keďže sa táto látka získavala z dostupných materiálov (z dechtu, či rašeliny), 

tak už si mohli kúpu sviečok dovoliť aj tí najchudobnejší ľudia. 

 V stredoveku bola predstavená látka vyrábaná včelami – včelí vosk. Sviečky z včelieho 

vosku bolo výrazné zlepšenie, než tie z  loja, pretože neprodukovali dymové plamene alebo 

nepríjemný zápach pri spaľovaní. Namiesto to-

ho, sviečky z včelieho vosku horeli čisto. Av-

šak, tieto boli drahé, a preto ich mali  len bo-

hatí a kostoly. 

 

 

 

 
 



   

 V 19.storočí došlo k veľkým vývojom, ktoré ovplyvňovali súčasnú sviečku. V roku 1834, vy-

nálezca Joseph Morgan predstavil stroj, čo umožnilo kontinuálnu výrobu lisovaných sviečok. 

Valec, ktorý uvádzali do pohybu pohyblivé piesty vysunul sviečky, ako stuhnuté.  

V roku 1850 začala výroba prvého parafínu z ropy a uhlia. Ten  bolo vyrobený destiláciou 

očistených zvyškov po rope. Zistilo sa, že výsledný modravo biely vosk  horí čisto a bez zápa-

chu. 

Zdroj: internet 

 

 

 

 

Úplne jednoducho... 

1. Opatrne prerežeme pomaranč po jeho obvode. 

2. Čajovou lyžičkou opatrne vylúpneme celú dužinu tak, aby sa nám šupka neporušila. 

3. Do vnútra prvej polovice šupky vložíme čajovú sviečku a do druhej vyrežeme väčšiu 

hviezdu, aby mohla sviečka horieť. 

4. Pre dosiahnutie krajšej vône môžeme do vrchnej šupky pozapichovať klinčeky. 

5. A voňavá sviečka je na svete..:) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: internet 

Spracovala: L. Gardlová 4.A 



 

huu , Heeej , Uhuu heej.  

  

Všetky oči na mňa , lebo mám svoj štýl. 

   

Tancuj so mnou , tento beat ta zachránil. 

Náboj v sebe mám , dnes to  zatváram. 

Všetky oči na mňa , lebo mám svoj štýl. 

 

Všetko ide ľahšie ak aj ty svoju hudbu v srd-

ci máš. 

Tú v ktorej sa môžeš stratiť na hviezdy sa 

pozeráš. 

Som ta ktorá ide HORE , svoju hudbu šluku-

jem. 

Som  tu mať ruky HORE za podporu ďaku-

jem. 

 

Refrén:  

Kto to ide ide HORE  

Dominika ide HORE.  

ide ide ide HORE  

nemôžu ju dostať DOLE . 

Kto to ide ide HORE  

Dominika ide HORE. 

ide ide ide HORE  

nemôžu ju dostať DOLE . 

 

Všetky oči na mňa , lebo mám svoj štýl. 

Tancuj so mnou, tento beat ťa zachránil. 

Náboj v sebe mám , dnes to  zatváram. 

Všetky oči na mňa , lebo mám svoj štýl. 

 

 Všetko ide ľahšie, 

 Ak  aj ty svoju hudbu v srdci máš. 

 Tú v ktorej sa môžeš stratiť, 

 na hviezdy sa pozeráš. 

 

Sú tu moji ľudia so mnou, 

atmosféru FETUJEM, 

sme spolu a klub je plný 

hejterov POZDRAVUJEM. 

 

Kto to ide ide HORE 

Dominika ide HORE. 

ide ide ide HORE  

nemôžu ju dostať DOLE .  

 

Kto to ide ide HORE  

Dominika ide HORE.  

ide ide ide HORE  

 

 

Zdroj: internet 

Spracovala a upravila: T Mičechová, 8.A 



 

 

 

 
 Ako sa Ti pracuje/pracovalo so Suverenom, Kalim, Rakbym, Mirom Jarošom a 

Mafiou Corner? 

So všetkými chalanmi super, sú to kamoši, parťáci, krvné skupiny. Mafia Corner bola kompli-

kovanejšia. 

 Plánuješ nový album. Kedy výjde a aký názov mu dáš? 

Áno plánujeme, dokonca sme začali na ňom pracovať. Ak budeme makať, tak hádam niekedy 

v marci by mohol byť vonku. A názov vymýšľame až keď je album hotový, podľa pocitu, 

emócie, akú z neho ako celku budeme mať. Zatiaľ neviem povedať, ale vyvíja sa to sľubne. 

 Na ceste k Vám – to je názov dokumentu o tebe pre tvojich fanúšikov. O čom 

konkrétne bude a kedy si ho budeme môcť pozrieť? 

Ľudia nevedia čo všetko prežívame na cestách, koľko príprav absolvuje taký jeden veľký kon-

cert a pod. Že to nie je len odspievam a idem preč. Zážitky, spomienky a hlavne všetko zo zá-

kulisa :) Chceme dotočiť ešte nejaké zábery, tak verím, že čoskoro sa fanúšikovia dočkajú.   

 O chvíľu tu máme Vianoce. Zvykneš zdobiť vianočný stromček, piecť alebo pri-

pravovať štedrovečernú večeru?  Píšeš Ježiškovi?  

Ježiškovi nepíšem, lebo on vždy vie čo presne chcem a to je každý rok zdravie mojej rodiny. 

ale Vianoce sú pre mňa najkrajším obdobím v roku. Vždy sa veľmi teším keď zdobíme 

stromček, pečieme s maminou koláče a pripravujeme večeru. Ja mám deň pred Vianocami 

narodeniny, takže oslavujeme tieto sviatky dvojnásobne. 

 Čo hovoríš na to, že tvoj bratranec Patrik išiel na Farmu? 

My sme ho podporovali. Paťko mi je ako brat, odmalička spolu vyrastáme. Išiel bojovať a my 

sme verili že to vyhrá. Zaslúžil by si takú výhru, keďže život sa sním nemaznal. 

 Chcela si byť speváčkou od mala? Ak nie, čím  si chcela byť? 

Speváčka a tanečnica. A som oboje :) Síce v tanci len trénerka ale milujem to ! Mám aj 

tanečnú skupinu VIP CREW 

 Máš svoj idol/vzor? Ak áno, koho? 

Rihannu a Beyonce.. Najväčšie ženské ikony! 

 Čo ťa videlo k spievaniu a k tomu prihlásiť sa do Superstar? 

Vždy som chcela skúsiť spevácku súťaž v telke. Sledovala som to od prvej časti a hneď ako 

som dosiahla vek potrebný na prihlásenie neváhala som a spoločne s mojimi rodičme sme 

poslali prihlášku. A oplatilo sa ;) 



 V čom Ti pomohla Superstar? Stretávaš sa ešte s niekym so Superstar , alebo 

plánuješ s niekym spoluprácu? 

Nestretávam sa s nikým, ale písala som si nedávno s Vierkou ( Vierka Berkyová , pozn. re-

dakcie) . Superstar mi pomohla vo veľa veciach. Otvorila nové dvere, spoznala som veľa no-

vých ľudí , nové možnosti, príležitosti, viditeľnosť no veľa pozitívnych vecí. Neľutujem že 

som bola jej súčasťou. 

 Aká je spolupráca s tvojim manažérom Michalom? Od kedy spolupracujete a ako 

ste sa k sebe dostali? 

Spolupracujeme spolu vyše dvoch rokov tuším aj viac :) Zoznámil ma s ním Miro Jaroš. S 

Miškom si dobre rozumieme, máme kamarátsky vzťah, vo viacerých veciach sa zhodneme a to 

je základ! 

 Kto sú členovia tvojho tímu a čo pre teba robia? 

Miro Jaroš, ktorý je producent a textár. Michal Šefčík môj manažér. A potom moja rodina. Tí 

patria do môjho tímu tiež. Ďalej určite spomeniem Miška Petríka, vynikajúceho fotografa, 

Barborku Yurkovic, šikovnú stylistku, moje tanečnice, chalanov z kapely, chalanov, čo s nami 

točia klipy, je nás kopa veľká. Vyberám si ľudí, s ktorými si rozumiem aj po súkromnej 

rovine, sú to tvorivé hlavičky, každý v tom čo robí špička. 

 Neuvažovala si nad  vydaním singlu alebo albumu ktorý by mala názov Dominika ? 

Môj prvý album nesie názov Dominika Mirgová :) 

 

HÁDANKA: 

Uhádni, kto je druhá osoba, s ktorou robíme rozhovor tiež v tomto čísle? 

INDÍCIE:  

Býva pri Bratislave, má doma zvieratká, je mamou 5-ročnej dcérky, spolupracovali ste 

spolu - poznáte sa osobne. 

Tak to vôbec netuším. Takéto hádanky mi nikdy nešli :) Pripravila: T. Mičechová 8.A 

Pripravila: T. Mičechová 8.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Iveta Haulíková 

38 rokov 

dcérka Laura 

www.everyvent.sk 

 

Viem o vás, že ste sa spolupodieľali na tvorbe projektov, akými sú dm škola líčenia, Vese-

lé zúbky, ale aj klipy rôznych známych slovenských spevákov. Čo vás inšpiruje pri tvorbe 

námetov?  

Je to kombinácia niekoľkých vecí. V prvom rade si musím zadefinovať, koho chceme osloviť, 

čo im chceme povedať a čo chceme dosiahnuť. Až keď sú mi známe tieto dôležité vstupné in-

formácie, potom sa zamyslím, ako sa dopracovať k výsledku. Vždy sa snažím nájsť takú for-

mu, ktorá daných ľudí osloví pre nich zaujímavým spôsobom. A to je vlastne tá najkreatívnej-

šia časť mojej práce, pretože vtedy tvorím a vymýšľam nové veci. Lebo dobrý nápad či námet 

je určite základ, ale nedá sa pretaviť do úspechu bez zaujímavej a atraktívnej formy.  

Na ktorý  zo svojich doterajších projektov ste najviac hrdá? 

Mám rada všetky svoje projekty, každý je pre mňa výnimočný, respektíve zaujímavý niečím 

iným. Mojou srdcovkou sú však určite Veselé zúbky. Je to projekt, ktorým sa nám podarilo 

osloviť masu ľudí a naučiť ich dobrú vec. Ide o projekt, ktorý je a ešte dlho bude nesmierne 

spoločensky užitočný. Našu generáciu nikto nenaučil, ako sa o zúbky správne starať. My sami 

sme sa to naučili až s týmto projektom. Celý zúbkový tím nesmierne teší, keď máme podujatie, 

je tam plno detí, spievajú si naše pesničky a vedia, ako sa o zúbky správne starať. Malé deti cez  

naše pesničky a rozprávky poznajú nielen kefku a pastu, ale aj jednozväzkovú kefku, ktorou im 

majú rodičia zúbky každý večer dočistiť. Vedia, čo je to medzizubný priestor,  aj to, že ho vy-

čistí len zubná niť a medzizubná kefka. A vedia toho ešte omnoho viac. A nielen deti, ale aj ich 

rodičia, ktorí sú kľúčom k úspechu. Lebo len vďaka nim a ich správnej starostlivosti 

a dôslednosti môžu mať deti zdravé zúbky. 

 Čakali ste, že detský projekt Veselé zúbky bude mať taký pozitívny ohlas? Kde vznikla 

myšlienka zúbkov? 

Prvotná myšlienka vznikla u môjho klienta, spoločnosti dm drogerie markt. Aby sme v rámci 

ich sociálnej kampane robili medzi deťmi osvetu, ako sa majú starať o svoj chrup tak, aby ich 

zúbky boli vždy zdravé a veselé. Tak sme vymysleli hravú formu a dúfali sme, že ich ňou oslo-

víme. Podarilo sa a sme na  náš projekt všetci pyšní. 

 

http://www.everyvent.sk


Teraz prejdem k téme zvieratá... Viete, aký deň bol 4.októbra?* Vnímate  tento dátum 

špeciálne alebo je to u vás doma bežný deň?  

Pre mňa je to bežný deň ako každý iný. Zvieratká treba ľúbiť, poriadne sa o ne starať 

a pomáhať im po celý rok, nielen počas nejakého špeciálneho dňa. 

Prečo ste sa rozhodli práve pre bernských salašníckych psov? 

Nikdy som nechcela psíka. Dokonca som bola proti nápadu zadovážiť si ho. Až som jedného 

dňa organizovala neformálne podujatie v bratislavskej palacinkárni, kde v istom momente vo-

šiel dnu krásny veľký bernský salašnícky pes s červenou šatkou na krku, bola to láska na prvý 

pohľad. Od momentu, keď sa na mňa pozreli dve krásne veľké, úprimné a kamarátske očká 

trojfarebného macka, som vedela, že toto je to, čo vo svojom živote chcem mať. Došla som 

domov s tým, že chcem psíka. No a o pár mesiacov som si niesla domov svoju obrovskú lásku, 

prvého psíka, fenku Corinnku.  

Prečo ste si založili chovnú stanicu? 

Chcela som mať šteniatka a ja osobne veľmi odcudzujem množenie psíkov a všetkých ľudí, 

ktorí tak robia. Keď chce mať niekto šteniatka, prosím, ale treba to robiť poriadne. Každý 

chov má svoje pravidlá, nie každý psík môže byť chovný, teda mať šteniatka. Je to tak 

z rôznych dôvodov – či už zo zdravotných, alebo povahových. Takisto nie je možné krížiť psí-

kov len tak halabala, pretože nikdy neviete, či náhodou nie sú  vzdialení príbuzní alebo blízka 

rodina. Preukaz pôvodu nie je na okrasu, je to akási pomyselná zdravotná karta psíka. Vďaka 

nemu viete informácie o jeho predkoch a ich zdravotnom stave. Každý psík, ktorý je uchovne-

ný, musí prejsť takzvanou bonitáciou. Ak nespĺňa zdravotné podmienky, ako aj určité špecifi-

ká danej rasy, uchovnený nie je a nemôže mať šteniatka. Skrátka, keď už sa raz rozhodnete 

priviesť na svet živé tvory, ktoré sa sem nepýtajú, treba tak robiť s najväčším rešpektom 

a starostlivosťou. Je to vaše rozhodnutie a vaša zodpovednosť aby sa mali dobre nielen dovte-

dy, kým ich vypiplete a umiestnite do nových domovov, ale aj potom.  

Ako trávite voľný čas so svojimi psíkmi? 

Voľný čas trávim s dcérkou, priateľom a so psíkmi. Keďže ho nie je veľa, snažíme sa ho tráviť 

všetci spolu. Či doma, či na prechádzke, vždy si niečo pekné vymyslíme. 

Ako dlho trvalo schválenie novely tohto zákona? 

Celý proces, kým sa nám podarilo dotiahnuť novelu zákona do úspešného konca, trval približ-

ne rok. 



Prečo ste sa rozhodli zmeniť zákon o poľovníctve? Ubližoval niekto vašim psomalebo 

psom a mačkám z vášho okolia?  

Áno. Bývame v Malinove, čo je dedina pri Bratislave, a miestni poľovníci nejako pozabudli, 

že naša obec nie je les ani hora, ale obývané miesto, miesto kde žijú ľudia s deťmi aj so psami. 

V podstate sme sa nemali kde  poprechádzať so psíkmi bez toho, aby sa nám poľovníci nevy-

hrážali, že nám ich postrieľajú. A na otázku, kam so psami máme ísť a nech nám ukážu jedno 

miesto, kde im nebudeme „zavadzať“, nám títo „ochrancovia zvierat“ povedali, že tu nikde, 

vraj sme si mali kúpiť väčšie záhrady. To asi hovorí za všetko. No a tu to všetko začalo. 

 

 

 

 

 

V roku 2010 prebehla vo vybraných Slovenských mestách výstava Nehovorme keby..., 

určená na pomoc týraným, nechceným či opusteným psíkom.  

Bola to krásna výstava. Všetko sa dialo v čase, keď sa konečne vo väčšej miere začalo hovoriť 

o nechcených psíkoch, preplnených útulkoch, množiteľoch, týraných zvieratkách  a o tom, ako 

im pomôcť. A ja som sa rozhodla pomôcť tým spôsobom, akým viem. Vymyslela a zorganizo-

vala som spolu s ďalšími ľuďmi projekt, ktorým sme chceli ukázať, že zachrániť psíka má výz-

nam a že všetci im vieme pomôcť, aj keď iným spôsobom. Niekto materiálne, iný finančne, 

niekto tým, že má čas chodiť na prechádzky so psíkmi z útulku, a niekto napríkad tým, že keď 

nemá na psíka čas či podmienky, tak si žiadneho nezadováži. Aj to je veľká pomoc, keby tak 

ľudia rozmýšľali, je  omnoho menej nechcených, opustených či týraných psíkov. 

A ešte otázka na záver – plánujete v blízkom čase nejaký nový projekt? Niečo náučné pre 

deti, prípadne nový videoklip? 

Oboje. Akurát sme dokončili videoklip Davida Vepyho k pesničke Spolu a zároveň pripravu-

jem aj nový náučný detský projekt Proxíkova euroakadémia. Budeme detičky učiť, že si majú 

peniažky vážiť a šetriť, aby ich neskôr mohli minúť na dobré veci. Napríklad na cestovanie – 

o tom je prvá časť projektu. Verím, že tak, ako majú deti radi Veselé zúbky, vďaka ktorým sa 

veľa naučili, si obľúbia aj delfína Proxíka a všetko to, čo ich bude učiť.  

Pripravila a spracovala: T. Mičechová, 8.A 



Bol všetkými masťami mazaný, hlavne bravčovou - chutný chlebík.                                                                                      

Čo vyviedol tento krát? - Skupinu turistov z bludiska.                                                                                                    

Dežo narazí do letušky a vyleje jej kávu a ona nato:  Dežko choď sa hrať von.                                                          

Vymením ženu za 100 kg zemiakov. Zn: Kilo za kilo.                                                                                                        

Tak toto je ťažšie než hľadať ihlu v ihelničke. NCIS                                                                                                           

Doktor hovorí: Myslím teda som!  Osol na to: Ja nemyslím a som tiež.                                                                                

Dnes mám toľko práce, že sa k nej ani nedostanem.                                                                                                      

Ticho! Nevidím na titulky!                                                                                                                                                      

Ani po 18 rokoch nedospel ... k jednoznačnému záveru.                                                                                               

Súťaží krásy sa zúčastňujú iba ľudia odmeraní.                                                                                                                

Napínal ma až do poslednej chvíle - veru, ťažký je život gumičky.                                                                                     

Urazil všetkých aj všetko. Dokonca i slušný kus cesty.                                                                                                      

Od toho úrazu už neprehovoril... nikoho, aby vyskúšal fakírske hltanie plameňov.                                                 

Učený z neba ešte nikto nespadol ... až kým nevymysleli lietadlo.                                                                                   

Aj ničivý kaz si potrebuje oddýchnuť - napr. na stoličke.                                                                                               

Konečne spolu - ja a ... rozum.                                                                                                                                                

Za deň zhodil toľko, koľko iní za rok - veľmi nešikovne do všetkého vrážal.                                                               

Niektorí ľudia sú dobré čísla! A ako sa zaokrúhľujú ...                                                                                                    

Optimisti majú hlavu v oblakoch, pesimisti na krku a zúfalci ju už dávno stratili.                                                         

Až po páde z výškovej budovy spoznal tvrdú realitu.                                                                                                     

Človek bez duše je stratený ... hlavne na cyklistických pretekoch.                                                                               

Myš v pivnici je tvor kultúrny - vychutnáva ... komornú atmosféru.                                                                            

Som rak, ale i tak myslím dopredu.                                                                                                                                    

Toľkokrát sa chodí s džbánom po vodu, až pokiaľ sa nezavedie vodovod.                                                                               

Dosť bolo makových rezancov! Už mám toho plné zuby!                                                                                              

Staroveké texty vyryté do kameňov sa len veľmi ťažko prekladajú. Často krát je 

potrebná ťažká vojenská technika.                                                                                                                                                                                                 

Aj z plastickej operácie možno odísť s dlhým nosom.                                                                                                     

Nebál sa ničoho, iba strachu.                                                                                                                                              

Kam odložiť veci, aby ich nikto nenašiel? - Na zajtra.                                                                                                        

Ak sa ti na ťahák nezmestí všetka prebraná látka, to čo si vynechal, pretože "to v 

písomke určite nebude", bude otázka za najväčší počet bodov.                                                                                                                                        

Predám dva motorové člny, jeden bez motora a druhy bez člna.                                                                              

Predám skroteného nosorožca. Je prítulný až to bolí!                                                                                                  

Predám auto nabúrané sprava. Pri rýchlom jednaní zľava.                                                                                          

Predám auto s pontonovitou karosériou nepodliehajúcou módnym vplyvom, s 

dvojtaktným motorom pracujúcim na princípe náhodných výbuchov.                                                                                                                              

Pomôžte nám pri hľadaní nášho strateného psíka. Spoznáte ho ľahko, keď ciká 

tak padá. Má iba tri nohy.                                                                                                                                                                             

Vymením sekundové lepidlo za trojsekundové, pretože nestíham lepiť.                                                                               

Ste mladý, skúsený a komunikatívny? Ste pripravený pracovať v plnom nasade-

ní? Chcete zarábať 5000Eur mesačne? Pokiaľ áno, máte smolu, my hľadáme zametačov.                                                                                             

Vymením izbového psíka za 2-izbového.  



Recyklácia 

21. storočie. Ľudia kupujú balenú vodu, krabicové mlieko, džúsy, balené potraviny , čítajú no-

viny a časopisy... Kde tieto veci končia? Potraviny sa zjedia a vypijú a obaly putujú do smet-

ného koša. STOP! Tu ľudia robia veľkú chybu. Obaly z plastu, skla, papiera, tetrapakov či 

kovu nepatria do smetného koša ale do zberných kontajnerov. Odtiaľto veci putujú na recyklá-

ciu, kde sa opäť využívajú pri výrobe nových obalov či oblečenia. Recykláciou šetríme príro-

du, pretože nemusí bojovať s dlhoročným rozkladaním odpadu tohto druhu.  Farebné recyk-

lačné kontajnery sú aj v našej obci - na hornom konci, pri škole, obchodnom stredisku, pošte , 

cintoríne, dolnom konci , a aj na iných miestach. Recyklovanie je dobré aj pre nás - budujeme 

si čistejšie prostredie, budeme mať prázdnejší smetný kôš a keď budeme chodiť  k recyklač-

ným košom triediť odpad pravidelne, odrazí sa to aj na našej váhe.  

Fajčenie 

,,Všetko sa to začalo v mladosti, na základnej škole jednou nevinnou cigaretou..."  Takto sa 

začína rozprávanie príbehu väčšiny  ľudí, ktorí fajčili alebo fajčia.  Začali len tak, zo zveda-

vosti, pretože ktosi povedal, že je to super a neskôr je z jednej cigarety päť a potom škatuľka 

denne až si človek vypestuje závislosť. On si to neuvedomuje, no keď nemá cigarety , začne 

byť nervózny a agresívny. Fajčiari svoju "lásku k nikotínu"  neskryjú - smrdia od cigariet, ma-

jú žlté prsty a zuby, zdravotné problémy a časom sa to odrazí aj na ich pleti.  Ľudia, ktorí faj-

čia majú zvýšené riziko rakoviny, osteoporózy, dýchacie problémy, ťažkosti so srdcom a cie-

vami a dožívajú sa menej ako nefajčiari. Tí, ktorí s fajčením prestávajú to tiež nemajú ľahké. 

Tak isto sú nervóznejší, viac jedia, priberajú a  sú v strese. Úplné odvyknutie od fajčenia trvá 

aj niekoľko rokov, no výsledky naozaj stoja za to. Problémov so zdravím sa už síce nezbavia, 

no ušetria veľa času, zdravia, sily a peňazí, pretože už nebudú fajčiť a kupovať cigarety. Mož-

no vás táto relácia k niečomu priviedla. Napríklad k tomu, aby ste porozmýšľali nad svojou 

budúcnosťou. Keď raz začnete fajčiť, v budúcnosti to budete veľmi ľutovať. No potom vám 

už ľútosť nepomôže...  

Niekoľko faktov o fajčení a cigaretách:                                                                                                                                                    

1. Častejšie fajčia muži ako ženy                                                                                                                                                   

2. Fajčiari sa dožívajú v priemere o 4 roky menej ako nefajčiari   

1 krabička stojí  asi 3Eurá. Je v nej 19 cigariet. Ak fajčiar vyfajčí 1 škatuľku denne (19 c.), za jeden 

rok to je 365 škatuliek - 6 935 cigariet a minutých 1095 eur.                                                                                                                                      

Na choroby spôsobené fajčením umiera v Slovenskej republike 20% ľudí.  Každá cigareta skracuje 

život priemerne o 5 minút. Pri 15 cigaretách denne je život za rok fajčenia skrátený o 18 dní. 

Čo sa deje po poslednej cigarete 

-po 24 hodinách sa vaše telo zbaví oxidu uhoľnatého v krvi                                                                                                           

-za niekoľko dní sa zlepší chuť, čuch a zlepší sa dýchanie                                                                                                                     

-niekoľko týždňov sa zlepší prekrvenie celého tela, pocítite zlepšenie celkového zdravotného stavu -

behom niekoľkých mesiacov ustupujú kašeľ a problémy s dýchaním                                                                                                 

-v priebehu niekoľkých rokov sa o 50% znižuje riziko rakoviny pľúc a riziko infarktu                                                                         

-po približne desiatich rokoch sa bývalý fajčiar dostáva na úroveň nefajčiara 

Spracovala a pripravila: T. Mičechová, 8.A 



 

 

 

  

 Svetový deň zvierat sa oslavuje 4. októbra na sviatok sv. Františka z Assisi, ktorý bol 

veľkým milovníkom zvierat a je patrónom zvierat a ekológov. 

 Florencia a Európska konferencia ekológie. Rok 1931. Rok, ktorým sa to všetko začalo. 

Spočiatku mal upozorniť a poukázať na kritickú až katastrofálnu situáciu ohrozených druhov 

zvierat. Neskôr však začal platiť pre všetky zvieracie tvory bez rozdielu. V súčasnosti sa čoraz 

viac hovorí o tom- to probléme, a 

to nielen v Európe. Po celom sve-

te je potrebné rie- šiť túto situá-

ciu. Každý by si mal uvedomiť, 

aký je jeho vzťah k zvieratám i 

ako môže pomôcť. A práve tento 

deň poskytuje vhodnú príle-

žitosť na zamysle- nie sa. Ochra-

na zvierat je záležitosťou ľudí, pretože zviera sa často a v niektorých prípadoch samo chrániť 

nemôže. 

 4. október. Pre mnoho ľudí úplne obyčajný deň, ničím výnimočný od tých ostatných. 

Ale predsa sa niečím odlišuje. Tento dátum je venovaný všetkým zvieratám na svete, aby sme 

si pripomenuli, že nielen ľudia, ale aj oni potrebujú v životných útrapách pomoc. Zvieratá sú 

cítiace bytosti, ktoré si vyžadujú našu pozornosť a úctu. Tak ako všetky stvorenia na tejto Ze-

mi, aj oni majú právo na život vo vyhovujúcich podmienkach. Majú právo na životný priestor, 

ktorý vyhovuje ich prirodzeným fyzickým a psychickým nárokom. 

Spracovala: T. Mičechová, 8.A 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Začiatok školského roka 2014/2015 

3. septembra sa pre našich žiakov  zno-

va otvorili školské brány. Počasie bolo 

trocha smutné, že sa končia prázdniny a 

preto sme otvárali školský rok netradič-

ne - v telocvični, no nikomu to nepre-

kážalo. Dievčatá z 8. ročníka - Roman-

ka, Katka, Terka a Miška si pod vede-

ním p. Pallovej pripravili krátky prog-

ram na úvod a potom školský rok sláv-

nostne otvorila pani riaditeľka. Najväč-

šiu radosť a zároveň obavy z tohto dňa 

mali tí najmenší - prváčikovia. Po otvo-

rení sa žiaci pobrali do svojich tried a 

odtiaľ na svätú omšu.  

Jeseň na dedine 

11. októbra sa na ihrisku pri našej škole ko-

nal záhradkársky deň -Jeseň na dedine.  Sú-

časťou tohto dňa bol bohatý program v kto-

rom účinkovali aj naši žiaci zo ZŠ a MŠ, 

ďalej sme mohli vidieť kolotoče, remeselní-

kov, ochutnávku tradičných jedál či zabíjač-

ku a po nej predaj výrobkov. Hlavným hos-

ťom podujatia bol Prof. Ing. Ivan Hričovský 

DrSc , ktorého môžeme vidieť vo Farmár-

skej revue , ktorý robil prednášku o ovoc-

ných stromoch.  Táto akcia sa v Rosine robi-

la takto vo veľkom 1. krát, no dúfame, že 

nie posledný.  

Október -mesiac úcty k 

starším 

12.10. sa pri príležitosti Ok-

tóbra -mesiaca úcty k starším 

konalo v Kultúrnom dome 

posedenie pre všetkých sta-

rých rodičov a starších obča-

nov obce Rosina. Žiaci ZŠ si 

pripravili krátky program a 

neskôr sa o zábavu postarala 

hudobná skupina Bonita. Sta-

rí rodičia sa príjemne zabavili 

a my dúfame, že sa o rok 

stretneme znova!  

Exkurzia Zvolen a Banská Bystrica 

Dňa 29.10. sa žiaci 8. a 9. ročníka spolu s p. uči-

teľkami Lamžovou a Čvartinskou zúčastnili                         

literárno  - dejepisnej exkurzie vo Zvolene a Ban-

skej Bystrici. Vo Zvolene navštívili Divadlo Joze-

fa Gregora Tajovského  a Zvolenský zámok. V 

divadle si pozreli hru Divadlo v kocke a na zámku 

mali zábavnou formou podané informácie o vý-

tvarnom umení a pozreli si výstavu Slovenskej 

národnej galérie umiestnenom na Zvolenskom 

zámku. V Banskej Bystrici navštívili múzeum 

SNP, kde mohli vidieť množstvo uniforiem, vy-

znamenaní, zbraní , osobných vecí ľudí, vojakov a 

známych osobností z politiky  2. svetovej vojny.  

Halloween 

V piatok 7. novembra sa Kultúrny dom premenil na miesto plné strašidiel, zombíkov 

čarodejníc a iných halloweenskych potvoriek. Konala sa totiž Halloweenska párty pre 

žiakov 2. stupňa. Túto párty si na starosti vzali žiaci 9. ročníka pod vedením p. učiteľky 

Katky Baďurovej. Pre strašidlá bolo pripravené občerstvenie a príjemná zábava.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detská rozprávková Žilina je celoslovenská súťaž 

v tvorbe rozprávok. Tento rok prebehol už jej 

siedmy ročník, do ktorého sa zapojila aj naša 

žiačka, Terka Mičechová.  Jej cieľom je  podpo-

rovať detskú tvorivosť a fantáziu pri písaní vlast-

nej tvorby, prezentovať svoje myšlienky a nechať 

svoje dielka ohodnotiť okom odbornej poroty. Do 

tohto ročníka sa zapojilo rekordných 139 súťažia-

cich, ktorí si zmerali svoje tvorivé sily v dvoch 

kategóriách. Terka Mičechová sa umiestnila na 

krásnom druhom mieste  a prevzala hodnotnú ce-

nu z rúk spisovateľky, členky odbornej poroty, 

Kataríny Mikolášovej. Slávnostné odovzdávanie 

cien prebehlo  28.11. 2014 na mestskej radnici. 

Súťažiaci strávili príjemné predpoludnie 

v tvorivej atmosfére, diskutovalo sa o literatúre, 

básňach a po vyhlásení výsledkov sme si vypočuli 

víťazné práce v podaní ocenených autorov.  

Dňa 3.11.2014 deviataci na-

vštívili priemyselný park KIA 

Motors. Prezreli si moderný 

výrobný park od prezentač-

ných miestností, robotickej 

linky až po testovacie labora-

tória. 

Škola pripravuje žiakov pre 

ďalšie štúdium na stredných 

školách aj prostredníctvom 

projektových aktivít. Podpro-

jekt MŠ SR ,,Zelené mesto 

budúcnosti" žiakom približuje 

problematiku dopravy a vyu-

žívanie alternatívnych zdrojov 

energie.   

7. 12. 2014 

Deviataci sa svoje úlohy zhostili naozaj dôkladne, 

a tak aj v tomto roku mohol našu školu navštíviť 

Mikuláš v sprievode čertov a anjelov. Sladkými 

dobrotkami obdarovali všetky deti v škole 

a navštívili aj materskú školu, obecný úrad a pani 

doktorku. Deti si svoju odmenu zaslúžili predne-

som básničiek, zaspievaním pesničiek a starší žia-

ci museli preukázať svoje vedomosti z oblasti ma-

tematiky a fyziky. 



                   Láska na vlásku ♥ 

/Réžia Mariana Čengel Solčanská/ Scenár Mariana Čengel Solčanská/ Hrajú Celeste 

Buckingham, Samuel Spišák, Tomáš Hanák, Tomáš Matonoha, Judit Bárdos, Mlan 

Bahúl, Aniko Varga, Atila Mokos, Jakub Rybárik/Dĺžka filmu 114min./Prvá pre-

miéra 9.10.2014/ 

Recenzie ľudí : 

1.Nebyť v hlavných úlohách Samuela Spišáka, asi by to dopadlo ešte horšie. Ten sa z 

plátna prakticky nestratil a jeho dve postavy sú uveriteľné. Veľmi mi ale chýbalo 

odlíšenie jedného od druhého, niečo, čoho by som sa ako divák chytil a mohol si vy-

chutnať odlišnosti. Nerátam sem oblečenie, ale charakterové črty, vyjadrovanie a 

pod. Jedna dievka už v predošlej kapitole dostala samotnú kapitolu, tá druhá, Hana 

(Judit Bárdos), bola zlatá a nevadilo by, keby dostala viac priestoru. 

2.Dávno som sa nesmiala na slovenskej rozprávke, tak ako sa smejem na českých. U 

Celeste jasne vidno, že to herečka rozhodne nie je, ale ostatní, hlavne Samuel hrali 
celkom dobre (aj keď by som si tam vedela predstaviť na mieste princa trochu iného 

herca) Príbeh síce klasika, nič nové, ale hlášky ma neraz dostali do kolien. Po dlhej 
dobe sa pozrieť na slovenskú rozprávku, ale naozaj sa mi páčila. Veľmi oceňujem 

herecký výkon Samuela Spišáka ako aj krásne zábery Oravského hradu. Určite stojí 
za pozretie. 

Náš názor : Moje dojmy z novej slovenskej rozprávky sú veľmi dobré. Rozprávka nás 

veľmi zaujala - miestami bola vtipná čo sa o romantickej časti nedá povedať. Ro-
mantická nebola skoro vôbec ak nerátame búrlivé bozky a vášnivé pohľady. Najviac 

sa nám páčila dvojrola Samuela Spišáka, ktorý sa postaral najmä o vtipné ale aj ve-
selé časti rozprávky. Samo, klobúk dole! Taktiež si tam zahrala veľmi dobrá herečka 

Judit Bárdos v úlohe milej a stále usmiatej Hanky. No a Celeste Buckingham , väč-
šina z nás si myslí že je lepšia speváčka ako herečka. V rozprávke si moc nezahrala 

ale za to sa postarala o krásnu úvodnú pieseň k filmu. A čo sa dialo u nás v Žiline 
po premiére filmu ? Samozrejme že nás do kinosály prišla pozdraviť tvorkyňa filmu 

Mariana Čengel Solčanská a aj herci, teda Celeste a Samo. Po tom ako nám zodpove-
dali na otázky sme sa premiestnili do reštauračnej časti, kde nám Celeste zaspievala 

slovenskú verziu pesničky Láska na vlásku a tiež jej pieseň Run,run,run. Ďalej na-
sledovala autogramiáda pri ktorej sme sa dozvedeli že Samo a Celeste sú veľmi milí, 

príjemní a usmievaví ľudia. Sme radi že sme mohli prežiť takto príjemne strávený 
večer v spoločnosti milých ľudí. Za všetko veľmi pekne ĎAKUJEME! :) 

Pripravili: T. Mičechová, M. Cingelová, K. Kováčiková 8.A  

 



 

Úvaha učiteľa na hodine fyziky:  

Keby žiaci, ktorí sedia v zadných laviciach, 

boli tak ticho ako žiaci v stredných laviciach, 

ktorí si čítajú časopisy, mohli by žiaci v pred-

ných laviciach ďalej nerušený. 

 

Hovorí raz jedna učiteľka: 

"Raz som v lietadle sedela vedľa babičky s 

päťročným vnukom. Ako náhle sa dozvedela, 

že som učiteľka, začala na neho naliehať, aby 

mi predviedol, ako vie odpočítavať. Bez váha-

nia spustil '20, 19, 18...'.  

'Výborne', pochválila som ho.  

'To máš zo školy?' 'Nie,' odpovedal. 'Z mikro-

vlnnej rúry. 

 

Móric v škole hovorí učiteľovi: 

- A moja sestra má osýpky. 

- Tak choď rýchlo domov, pretože môžeš na-

kaziť celú triedu. 

Po dvoch týždňoch sa Móric vrátil do školy a 

učiteľ sa ho pýta. 

- Tak ako sa má sestra? Už vyzdravela? 

- Neviem, ešte nepísala. 

- A kde preboha je? 

- No predsa v Austrálii. 

 

Na hodine dejepisu: 

- Čo bolo po smrti Karola Veľkého, žiaci? 

Prosím pohreb. 

 

Sedia dvaja mat - fyzáci na lavičke pri Dunaji. 

On a ona. Krásny večer, slnko zapadá a odráža 

sa na vodnej hladine, ticho... 

On: - Počuj, myslíš na to isté na čo ja? 

Ona: - Áno. 

On: - A koľko ti vyšlo? 

 

 

V škole sa učiteľka vypytuje prváka: 

"Máš nejaké ťažkosti s ušami, nosom..." 

"Áno." 

"Zle počuješ?" 

"Nie, ale zavadzajú pri obliekaní." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pripravila: L. Gardlová 4.A 

zdroj: Internet 



 



 



  AKO SA NA SVET USMIEVAŤ  

  STAROSTLIVOSŤ O ZÚBKY 

  MÝTY A PRAVDY 

  POMOCNÍCI 

 

 

 

 

    ZDRAVÝMI ZÚBKAMI ? 

 ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU ROSINA 

Naša škola sa zapojila do projektu  o starostlivosti o naše zdra-

vie. Dovoľte, aby sme sa s Vami podelili o naše výsledné dielo. 



 

Stomatologická vŕtačka vy-

produkuje za jednu minutú 

200 000 – 400 000 otáčok, 

čo je až 20-krát viac, ako je 

výkon Formuly 1.  

Deti sa denne usmievajú 

až 400-krát, dospelí zúfa-

lých 15-krát.  

 

 

ZUBNÁ NIŤ sa používa na tých miestach, 

kde sa nedá použiť medzizubná kefka. Pre-

dovšetkým v úzkych medzizubných priesto-

roch a na čistenie bočných plôch  zubov. 

Dôkladne odstraňuje zvyšky potravy a po-

vlaku medzi zubami. 

       ZUBNÁ KEFKA odstraňuje zubný povlak 

z najväčších  plôch zubov. Mala by mať malú čistiacu 

hlavičku s husto osadenými štetinami z umelých vlá-

kien so zaoblenými koncami, ktoré sú šetrnejšie k ďas-

nám.  Malá preto, aby sme čisteniu každej plôšky ve-

novali  dostatočnú pozornosť a vedeli lepšie kontrolo-

vať tlak, ktorým kefkou pôsobíme na zuby a ďasná.  

MEDZIZUBNÁ KEFKA  odstraňuje zvyšky potravy a 

bakteriálneho povlaku spomedzi zubov. Sú veľmi uži-

točné na čistenie najmä širokých alebo mimo riadne 

tesných medzier medzi zuba-

mi.  



V Číne bola v roku 1498 vy-

robená prvá zubná kefka so 

štetinami – použili chlpy z 

ošípaných, koní a jazve-

cov. Prvá oficiálna komerčná 

kefka bola vyrobená v roku 

1938.  

V stredovekom Nemecku bol 

jediný liek na bolesť zubov 

pobozkanie osla.  

 

 
 

 

 

ZUBNÁ PASTA  je prípravok na čistenie 

zubov. Slúži na čistenie a leštenie zubov a 

pomáha pri redukcii zubného povlaku.  

Obsahuje aj liečivé látky, ktoré zúbky lie-

čia a vyživujú a ochraňujú ich pred zub-

ným kazom. 

Zdroj: http://www.aktuality.sk  

ÚSTNA VODA  Obsahuje látky vhodné na starostlivosť o 

chrup a ľahko vyčistí celú ústnu dutinu vrátane oblastí, 

kam sa zubná kefka nedostane. 

Každodenná starostlivosť, ktorá kombinuje čistenie zub-

nou kefkou a ústnou vodou, pomáha udržiavať ústnu 

dutinu u detí zdravú a čistú a navyše posilňuje ich správ-

ne návyky ústnej hygieny od útleho veku. 



MNOŽSTVO ZUBNEJ PASTY je dôležité. Omyl. Pastu stačí vytlačiť asi 

vo veľkosti hrášku. Viac zubnej pasty neznamená, že robíte pre svoje zuby 

viac. 

MAŠKRTENIE je najhoršie pre zuby.  Pravda. No ak siahneme po maškrtách 

viackrát denne, je to pre naše zuby ešte horšie. Najlepšie je maškrtiť len raz 

a asi po 2 minútach si zuby umyť. 

JABLKO môžeme použiť miesto zubnej kefky. Je mýtom, že jedením jablka 

môže nahradiť čistenie zubnou kefkou. Práve naopak – vďaka obsahu ovoc-

ného cukru a kyselín môže spôsobiť zubný kaz.  

ENERGETICKÉ NÁPOJE sú pre zuby neškodné. Omyl. Každodenné pitie tých-

to nápojov viditeľne poškodzuje zubnú sklovinu. Obsahujú totiž veľa kyseli-

ny.  

PRÍCHUŤ ZUBNEJ PASTY nemá vplyv na zdravie zubov. Pravda. Je jedno, či 

bude citrónová, mätová alebo mydlovej príchute, dôležitý je obsah fluóru. 

 Zdroj: http://www.kamzakrasou.sk  

PRECITLIVELOSŤ ZUBOV je najroz-

šírenejším problémom. Najčastej-

šou príčinou je nesprávne čistenie 

zubov. Veľa ľudí pri čistení zubov 

tlačí prisilno zubnú kefku na zuby 

a ďasná. 

ŽUVAČKY VYŤAHUJÚ PLOMBY. Nie 

je to pravda. Naopak, žuvanie pro-

vokuje tvorbu slín, žuvačka zuby 

čistí, a tak vytvára nekazové pro-

stredie v ústach.  

V 19. storočí nesmeli v 

Anglicku ľudia s ume-

lým chrupom jedávať 

pri spoločnom stole s 

tými, ktorí mali svoj 

chrup. Nariadenie ma-

lo zabrániť, aby sa ľu-

dia nezľakli, ak by nie-

komu protéza vypadla 

z úst. 



TVRDÁ KEFKA JE ÚČINNEJŠIA. Omyl. Príliš tvrdé zubné kefky sú popri ne-

správnej technike čistenia jednou z príčin vysokého výskytu chorôb ďa-

sien a ich krvácania.  

ZUBY SI STAČI  ČISTIŤ 1X ZA DEŇ. Pravda. Ak by si všetci raz za deň doká-

zali dokonale vyčistiť zuby a medzizubné priestory, baktérie by nemali 

šancu. Lenže 99 % ľudí to nedokáže, preto je potrebné čistiť si zuby 2 x 

denne. 

Zdroj: http://www.kamzakrasou.sk/  

ZUBY SI TREBA UMÝVAŤ KRÚŽIVÝM POHYBOM. Omyl. Existuje niekoľko 

správnych metód na čistenie chrupu, no na dlho propagovaný krúživý 

pohyb už dnes treba zabudnúť a dodržiavať základný pohyb – tzv. stiera-

nie od ďasien k hranám zubov: hore – dolu. 

 

PO UMYTÍ ZUBOV SI TREBA PORIADNE VYPLÁCHNUŤ ÚSTA. Omyl. Fluo-
ridy zo zubných pást by mali na zuboch zostať a pôsobiť na ne dlhodobo. 
Ak si povyplachujeme ústa tak, ako nás to kedysi učili naši rodičia, zbytoč-
ne ich zmývame.“ 

ČÍM DRAHŠIA PASTA, TÝM LEPŠIE 

ČISTÍ. 

Omyl. Dôležitejšie ako drahá zubná 

pasta je správna zubná kefka 

a správna dĺžka a technika čistenia 

zubov. Bez ohľadu na chuť či cenu 

stačí, keď zubná pasta obsahuje 

fluorid a látky, ktoré dezinfikujú 

ústnu dutinu a odstránia zubný zá-

pach. 

Zdroj: http://www.aktuality.sk/  

Stomatologická vŕtačka 

vyprodukuje za jednu 

minutú 200 000 – 400 

000 otáčok, čo je až 20-

krát viac, ako je výkon 

Formuly 1.  

Rovnako ako odtlačky 

prstov, každý človek má 

aj jedinečnú sadu zu-

bov. .  



 

V prvom rade si zuby čistíme zle a v druhom zasa prikrátko. Väčšina detí to-

tiž robí pri čistení zlé pohyby a navyše celkom zabúda na vnútorné plochy 

zubov a na medzizubné priestory. Špičky štetín by mali byť naklonené v 45-

stupňovom uhle proti ďasnám a krúživými jemnými pohybmi treba č istiť     

celú plochu každého zubu - ako z vonkajšej strany, tak i z tej vnútornej.  

 

Minimálny čas čistenia by mal byť 2 minúty, ale ideálne sú až 3 minúty. Na-

učte sa preto používať časovač, aby ste si overili, ako dlho si zuby čistíte. 

Veľmi dobrým tipom sú napríklad malé presýpacie hodiny. 

Najhorším miesto na skladovanie zubnej kefky je kúpeľňa. Vlhké a otvorené 
prostredie kúpeľne je totiž plné baktérií. Ideálne je mať kefku vo vzpriamenej 
polohe v uzavretej skrini. Pozor! Dôležité je po použití kefku zakaždým dô-
kladne opláchnuť a zbaviť ju tak všetkých možných baktérií. 

Častou chybou je čas výmeny zubnej kefky. Všeobecné pravidlo hovorí, že 

zubnú kefku treba meniť každé 3 mesiace, no mnohí rodičia zabúdajú, že sú 

situácie, ktoré si vyžadujú okamžitú výmenu. A to najmä v prípade chorôb 

ako je prechladnutie,  chrípka či brušná viróza alebo iná infekcia. 

http://udalost.aktuality.sk/chripka/


Top 5 potravín pre biele zuby : 

Mrkva 

Surová mrkva podporuje žuvanie a najmä tvorbu slín. Vďaka tomu sa v ús-

tach neutralizujú kyseliny, ktoré ohrozujú sklovinu.  

 

Špenát 

Rovnako neutralizuje kyseliny a navyše zubom dodá potrebné množstvo 

stavebných látok vrátane horčíka, vápnika, sodíka, draslíka, fosforu, železa 

a ďalších vitamínov. 

Syr 

 Naozaj veľké množstvo ochranných látok /vápnik a fosfor/ pre  zúbky 

 nájdete v syroch a tofu syroch, preto si ich doprajte aspoň  kúsok každý 

 deň. 

Jahody 

Hoci je pre ich farbu tomu ťažké uveriť, kyselina askorbová obsiahnutá v 

ovocí má rozjasňujúci efekt. Pre biele zuby je tak dobrý napríklad aj citrón a 

jablká. No jahody, a predovšetkým ich zrniečka, vám okrem bielenia pomô-

žu aj s prirodzenou fluoridáciou.  

Losos 

Toto je jedna z top potravín, ktoré vám pomôžu nielen s belosťou zubov, 

ale aj s ich zdravím. Losos obsahuje látky potrebné pre zdravé kosti, vysoký 

podiel bielkovín, omega 3-mastných kyselín a vitamínu D. Zubom dodáva 

vitamíny, minerály, najmä vápnik a aj jód.  Zdroj: http://www.aktuality.sk  

http://najmama.aktuality.sk/clanok/233786/alergia-na-mlieko-cim-teda-nahradit-vapnik-vitaminy-ci-bielkoviny/


 Obavy z návštevy ambulancie zubného doktora majú dlhotrvajúci 

účinok, preto je veľmi dôležité snažiť sa ich odstrániť už v čo naj-

nižšom veku, aby ich potom tento strach nedohnal k zlému stavu 

chrupu a následným problémom. 

  MOJA ŠKOLA MA UČÍ, AKO SA STARAŤ O ZÚBKY 

 Mohli by ste prehovárať vášho potomka akýmkoľvek spôsobom, 

pokiaľ sa dostanete k nevhodnému odborníkovi, všetky vaše sna-

hy budú zmarené. Ľudia sú rôzni. Zatiaľ čo niekomu to vôbec ne-

prekáža a hľadí iba na jeho odborné znalosti,  pre malé deti to 

môže byť veľmi nepríjemná skúsenosť, ktorú si potom odnesú aj 

do dospelosti. 

 Neváhajte teda urobiť prieskum, ktorý zo zubárov vo vašom oko-

lí patrí k tým najlepším. Určite je veľký rozdiel v tom, ak prídete 

do ordinácie lekára s chladným prístupom, alebo vás privíta 

usmiaty človek, ktorý sa začne drobčekovi hneď prihovárať a vy-

svetlí mu všetko takou rečou, ktorá mu bude najprijateľnejšia.  

 Pokiaľ pre vás neznamenajú preventívne prehliadky u zubárov a 

ani samotné zákroky žiadne problémy, tak je vhodné zobrať deti 

do ordinácie spolu s vami. Na vašom príklade uvidia, že sa niet 

čoho obávať a tá bolesť sa dá prežiť. Počas týchto exkurzií sa 

môže vytvoriť prvý   kontakt  medzi lekárom a dieťaťom a tak-

tiež sa  môže oboznámiť s celkovým prostredím.  

 Zdroj: http://najmama.aktuality.sk/  

Príručka bola vytvorená z finančných prostriedkov ministerstva 

školstva v rámci projektu: „ Moja škola ma učí správne žiť“.   
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