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Ďakujem všetkým žiakom,  
ktorí prispeli  svojimi textami k vzniku tohto 
čísla nášho občasníka. 

M.Petriková 
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Prvý deň mi tu nebolo dobre, veľmi som bola unavená. Vstávali sme skoro a cesta 
do Tatier bola dlhá. Na svah sme išli ale hneď poobede. Keďže na lyžiach sme stáli všetci 
prvýkrát, bolo to pre nás aj dosť ťažké. 
No na druhý deň už to bolo ľahšie. Ale 
i tak som chcela ísť domov. No neskôr 
už bolo dobre. Nechcelo sa nám 
domov – ubytovanie sa nám páčilo, aj 
keď jedlo bolo trochu divné. A aj 
s učiteľmi sme sa zblížili, mám ich viac 
rada, a aj ostatní žiaci. Kurz nám dal 
nové skúsenosti, a som veľmi rada, že 
som bola, aj keď mi chýbala rodina. 
           
Barbora 

Prvý deň to tu bolo na nervy, 
lebo cesta bola dlhá a unavujúca. Po 
príchode sme si rozdelili izby. Ja som 
bola na izbe s Jožkou, Ivanou i Anitou. 
Bolo nám super, celú noc sme boli hore. 
Ráno sme mali menšiu rozcvičku 
a potom raňajky. Na bowlingu sme 
spoznali aj žiakov zo Žipova. Ale zato na 
svahu sme mali tých najlepších učiteľov. 
Ďakujeme.                      Kristína 

 

Prvý deň bol hrozný, celú noc som nespala, bála som sa, ako tam vydržím bez 
mamy. Mala som veľké bolesti žalúdka, vo vlaku mi bolo veľmi zle. Keď sme prišli do 
penziónu, hneď som si udrela hlavu do steny..;) A prvýkrát na lyžiach – to bolo hnusné, ale 
po čase som si zvykla aj na bolesť, čo som mala od lyžiarok. Večer sme spali piati na 
jednom gauči a celú noc sme sa hádali. Na svahu to bolo ťažké – lyže ma furt ťahali dozadu, 
vždy som padala. Na vleku som si myslela, že zomriem. Spadla som aj po tretíkrát, 
a s plačom som volala kamarátke na svah a všetci sa začali na mne smiať. Neskôr bolo už 
dobre, aj na bowlingu s inou školou. V noci som už spala, no stále mi chýbala mama, sestra 
i Veruška. A keď si spomeniem, ako som udrela hlavu, vždy ma to začne bolieť. 
                               Rebeka 

Prvý deň v Tatrách bol vyčerpávajúci, nič sme nevedeli, všetko nás bolelo. Boli sme 
ubytovaní v penzióne Dolinka. Izby boli veľmi krásne. Ale schody boli otrasné, spadla som 
z nich. Na začiatku sme nemohli zaspať. Ráno sme mali rozcvičku ako na vojne, ale aspoň nás 
to prebralo. A po čase sme sa naučili lyžovať! Ja, Sára i Anita sme z dievčat vyhrali preteky. 
Na koniec sa nám nechcelo ani domov.          Eva 
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„Nové“ frazeologické jednotky deviatakov 

Za málo peňazí, veľa si nekúpiš. (GK) 

Za málo peňazí veľa lásky. (NG) 

Kradne ako sýkorka. (TK) 

Žije 100 rokov za korytnačkou. (TK) 

Žije 100 rokov za dinosaurami. (EK) 

Nebude zo psa guľáš. (TK) 

Nebude zo psa rezeň. (EK) 

Reči sa hovoria a chlieb sa pečie. (EK) 

Keď je somárovi dobre, ide na záhradu robiť. (GŠ) 

Keď je somárovi dobre, ide na dlh piť. (EK) 

Už je oheň na zemi. (GŠ) 

Ani farár dva razy neprežehná. (GŠ) 

Ani farár dva razy nekrstí. (EK) 

Ide to ako po renovácii. (NG) 

Ide to ako po koľajnici. (ST) 

Zaobchádzal s niekým ako s mačkou. (GK) 

Zaobchádzať s niekým ako so sebou samým. (NG) 

Zaobchádzal s niekým ako s maľovaným výkresom. (ST) 

Nemému dieťaťu ani vlastná mať nenavarí. (GK) 

Nemému dieťaťu ani vlastná doktorka nepomôže. (NG) 

Reči sa vravia a chlieb sa krája. (GK) 

Lezie niekomu do papule. (GK) 

Keď nejde hora k Mohamedovi, musí k Mesiášovi. (ST) 
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IX.B „osemsmerovkala“ ;) 

V osemsmerovke nájdeš meno významného slovenského autora 20.storočia, po 
ktorom je pomenovaná planéta. ........................................................................ 

 
DIVADLO,TELEVÍZIA,ROZHLAS,FILM,MÝTUS, 

BÁJKA,BALADA,DETEKTÍVKA,KOMIKS,BYLINA,
EPOS,LEGENDA, NOVELA, PARÓDIA, POVESŤ, 

ROMÁN 

 

 

 

                            

                         Edo Kalok, Gejza Šugar (IX.B) 

 

************************************************** 

V osemsmerovke je ukrytý krásny a pravdivý citát o knihách. 
.......................................................................................................................................... 

 
KRÁĽ,MIHÁLIK,SLÁDKOVIČ,PETÖFI,BOTTO,CHAL
UPKA,PUŠKIN,HODŽA,ČAPEK,VÁLEK,FELDEK,DA

HL,URBAN, FUTOVÁ 

 
 

 

 

 

             Kristína Kináčová, Erik Kináč, Gejza Šugar, IX.B 

 

 

D I V A D L O M I R 

E P O S K I M O K O 

T E L E V I Z I A Z 

E L E A B A J K A H 

K A G P O V E S T L 

T L E P A R O D I A 

I E N N R M Y T U S 

V V D U R O M A N F 

K O A D A L A B U S 

A N I L Y B F I L M 

K B N P U Š K I N 

H O DŽ A I Ž K M Č 

U T A Y Ľ I - I F 

R T K N A F V H E 

B O P E R O M A L 

A Í U U K T K L D 

N Č L D I E T I E 

L H A D P P E K K 

L L CH A V O T U F 

S I Č A K E L Á V 
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Návšteva SOŠ Nová cesta v Malčiciach 

21.4.2016 sa žiaci 7.,8. a 9. ročníka zúčastnili Dňa otvorených dverí na 

Súkromnej SOŠ Nová cesta v Malčiciach. Žiaci si prezreli školský pozemok, 

dielňu pre murárov a interiér školy. Zamestnanci školy nám odpovedali na 

zvedavé otázky týkajúce sa štúdia a mimoškolskej činnosti. Prežili sme príjemný 

deň.            Mgr.Zuzana Angušová 

 

IX.ročník školskej športovej olympiády 

Dňa 10.06.2016 sa v priestoroch futbalového ihriska v Malčiciach uskutočnil 9. ročník 

športovej olympiády žiakov základných škôl. Tejto olympiády sa zúčastnilo celkovo 104 

žiakov z ôsmich škôl. Súťažilo sa v štyroch hlavných kategóriách (kategória 1.-2. a 3.-4. 

ročník, kategória 5.-7. ročník a kategória 8.-9. ročník) v 14 disciplínach (v šprinte na 50m, 

60m, 100m, štafete 4x100m, v hode  kriketovou loptičkou, hode granátom, preskoku cez 

švihadlo, vo vrhu guľou, v hode loptičkou na cieľ, v hode kriketovou loptičkou na cieľ, 

v skoku do diaľky z miesta, v prekážkovej dráhe, v skokoch vo vreci a v behu so zviazanými 

nohami).  

Okrem tradičných aj menej tradičných disciplín sa počas olympiády uskutočnila 

výtvarná súťaž a taktiež súťaž „Mladý záchranár“.  

V rámci kultúrneho programu sme mali možnosť vidieť vystúpenie príslušníkov 

odboru kynológie policajného zboru a  našich najmladších, ktorí si za svoje účinkovanie 

vyslúžili veľký potlesk. 
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IX. ročník športovej olympiády žiakov základných škôl splnil svoj účel. Žiaci si 

z chuti zasúťažili, mali možnosť porovnať svoje výkony s výkonmi ostatných súťažiacich 

a nadobudli nové priateľstvá.         Mgr.Roman Dobek 
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Maľovanie – naša radosť 

Výtvarné súťaže sú medzi deťmi jedny z najobľúbenejších. Výtvarný 

prejav je pre deti prirodzená  forma  ako môžu vyjadriť svoje myšlienky, 

postoje, sny či videnie sveta. Hlavne u menších detí prerod z bieleho výkresu na 

farebné dielko vyvoláva radosť a nadšenie.  

Tento  talent sa snažíme v našej škole neustále rozvíjať už niekoľko 

rokov. V tomto školskom roku sme sa zapojili do niekoľkých súťaží . Prvou, 

ktorá má u detí veľký ohlas, bola súťaž s témou ,,Vesmír očami detí ´´. Svojimi 

kresbami mohli deti vyjadriť ako podľa nich asi vyzerá vesmír a  kto v ňom žije. 

V kategórii II (1. – 3. ročník)  postup do celoslovenského kola  získala  Miriam 

Makulová, žiačka I. A triedy. 

Ďalšou súťažou, do ktorej sme sa zapojili, bola Fugovina domovina. 

Cieľom tejto súťaže bolo podnecovať záujem o spoznávanie vlastného regiónu 

a jeho významných osobností. V  kategórii II (1. – 3. ročník) sme  získali  2. 

miesto, ktoré obsadila  Ema  Jacková, žiačka I. A triedy.  

Mgr. Valéria  Váradiová 
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Kniha 
Inšpirujúca --- Výnimočná 

Učí --- Pomáha ---  Upokojuje 
Je Tu Pre Všetkých 

Priateľka 
Rebeka, V.A 

Rozprávka 
Veselá – Fantastická – Zvieracia 
Inšpiruje – Zabáva – Rozveseľuje 
Rozprávka je zaujímavá, pekná. 

Príbeh  
 

Lukáš, V.A 
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1. O knihu Sa musíš S láskou Starať; 

2. Knihu treba Opatrne otvárať 

3. Nesmieš Po nej Čmárať 

4. a Knihu by Sme aj Sami mohli Vytvárať 

5. ale Knihy pre Dospelých nebudeme Otvárať 

6. ak Čítať nechceme, Nemali by Sme sa Vyhovárať 

7. ale Radšej ju Celú prečítať!!! 

      Lea, Timea Kalhousové 

KNIŽNICA 

TICHÁ --- ZÁBAVNÁ 

UČÍ --- ROZŠŤASTŇUJE --- UPOKOJUJE 

RADÍ NÁM V PROBLÉMOCH 

RADCA 

                Radko, Rebeka, Marián, Mário, V.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kúp mi knihu 
Uprednostnila by som drámu 
Poďakujem ti za ňu 
 
Môže byť taká, ktorú máš najradšej ty 
Iste sa jej poteším 
 
Keď bude kúpená od srdca 
Nie je možné, aby sa mi nepáčila 
Iste bude plná dramatických dejov 
Hrubé knihy mám ja rada 
Vopred veľká vďaka.  

Barbora, IX.A 
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Naši  malí  prírodovedci 

Po niekoľkoročnej prestávke  sa  naša  škola  opäť  zapojila do súťaže 

Biologická  olympiáda. Na súťaž sa  pripravovali  žiaci IV.A triedy – Sandra 

Tkáčová, Imko Kalhous, Samko  Kináč, Dominik Moravský, Marek  Sinčák 

a Martuška 

Tancošová.  

Počas  

celého  školského 

roka sa žiaci učili 

o krásach našej 

prírody, 

spoznávali 

vybrané druhy 

stromov, 

živočíchov 

a rastlín. V časti 

Farebný les  

získali poznatky  

o listoch, kvetoch, plodoch a využití stromov. Veľmi zaujímavou časťou bol 

Spiaci les, kde členovia krúžku spoznávali spôsob života niektorých živočíchov, 

učili sa čo je ich potravou a aké je prostredie, v ktorom žijú. Poslednou časťou 

bol Zelený les s poznatkami o farbe kvetov, o listoch, plodoch a využití 

jednotlivých  rastliniek. Súčasťou prípravy na súťaž bolo aj zostavenie zbierky 

prírodnín, obrázkov, fotografií a pozorovaní. S kresbami obrázkov nám vo 

veľkej miere pomohla p. uč. Váradiová, za čo je patrí naša  vďaka.  

Celoročnú snahu a prácu na krúžku sme  zúročili na okresnom kole 

Biologickej olympiády v kategórii F v Michalovciach, kde sa náš tím pod 

názvom Šikovné žabky, umiestnil  na 4. mieste.  

Som na týchto žiakov hrdá za ich úspech  na súťaži a ďakujem im za  

celoročné úsilie. Verím, že ich táto súťaž nadchla a budú v nej pokračovať aj 

v budúcom školskom roku. Súťaž snáď osloví aj ďalších žiakov a budeme tak 

môcť ešte vo väčšej miere reprezentovať našu školu.  

         Mgr. Andrea  Uhrinová, vedúca Prírodovedného krúžku  
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Vážená pani riaditeľka, vážená pani zástupkyňa, milý pedagogický aj nepedagogický 

zbor a milí spolužiaci. 

Nastal ten 

okamih, na ktorý 

sme čakali deväť 

rokov. Je tu koniec 

základnej školy a 

kráčame cestou 

splniť si svoj sen. 

Prišli sme sem ako 

deti a odchádzame 

pomaly ako dospelí. 

V podstate sa 

lúčime so životom 

základnej školy. 

Zažili sme tu 

mnoho krásnych a 

nezabudnuteľných 

chvíľ.  

Nedá sa zabudnúť na výlety strávené v kruhu našej školskej „rodiny“. Preto veľké 

poďakovanie patrí všetkým učiteľom, ktorí nás postupne pripravovali na tú cestu životom, 

ktorá nie je ako prechádzka ružovou záhradou. Ďakujeme hlavne našim triednym učiteľom – 

p.uč. Angušovej a p.uč. Tuturovi, ktorí to s nami nemali ľahké, no vždy nám s ochotou 

pomáhali. 

Ďakujeme za vašu 

trpezlivosť, ochotu 

a priateľský prístup.  

Učenie má 

horký koreň, ale 

sladké ovocie. 

Teraz nastala tá 

chvíľa, kedy nám 

naposledy zazvoní 

školský zvonec a 

poslednýkrát sme tu 

všetci spolu. Jedna 

cesta sa končí, ale 

kráčame ďalej po 

ceste, ktorá je 

naším životom dosial nepreskúmaná. Je dôležité žiť tento moment naplno a tešiť sa aj 

z maličkostí, pretože mladosť nám rýchlo preteká pomedzi prsty.  

 Ďakujem.  



Malý Čičan 
 

Milí žiaci, 

dostali sme za úlohu opísať vám našich 9 rokov škole. 

Takže – na prvom stupni sme boli celkom slušní, aj v piatom, no potom s nami 

„nabíjala“ puberta, a išlo to!...;) Ale čím sme boli starší, tým sme boli aj múdrejší. 

Zažili sme veľa pekného. Našou najťažšou skúškou bol monitor, príprava naň je ťažká. 

Najviac sme sa natrápili s matematikou, ale i slovenčina bola ťažká. Najkrajším časom 

bol lyžiarsky kurz v deviatom ročníku, kde sme sa zblížili. 

Základná škola nám bude chýbať, naučila nás mnohé o živote, máme načo 

spomínať. Napr. na naše časté olievanie, za ktoré sme ostávali po škole. Ale vždy bolo 

dobre. Preto si ju užívajte! 

    (Sára, Evka, Rebeka, Sandra, Timea) 

Počas deviatich rokov sme sa toho v škole dosť naučili a spoznali veľa nových 

ľudí. Zvládli sme toho dosť, aj rozbité okno hlavou. Každý deň sme niečo nového 

spravili a hlavne niečo, čo bolo zakázané. Ale po tých našich výstrelkoch sme sa aj 

učili. Niekedy sa nám učilo ťažko, niekedy ľahšie. Ale asi naším najťažším krokom 

bol monitor. 

No určite nám škola dala veľa, aj keď sme veľa vystrájali, či dosť toho aj 

rozbili. 

(Samko, Patrik, 

Nikolas) 
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Kubo alebo Čo ja viem!?  

očami žiakov V.A 

 ...v predstavení mali pekné kroje, pekne spievali i sa vyjadrovali a pesničky boli 
také, že sa dali počúvať...všetci boli pekní  (Petronela); 

 ...vystúpenie bolo pekné, čakal som, že bude dlhšie, ale nebolo (Lukáš); 
 ..trochu krátke, ale zábavné. Zaujal ma dej, ktorý bol pekne vymyslený. 

Najzábavnejší bol Kubo. Mali pekné kroje a dobre vystihnuté pesničky, 
chytľavé. Ak by som to mal hodnotiť, tak by som im dal 9/10 / za krátkosť 

(Marián); 
 ...predstavenie bolo veľmi pekné. Bolo o Aničke, ktorá sa mala vydať za bohatého 

Kuba. Ona ho ale nechcela, ľúbila Paľa. Avšak nakoniec predsa len boli spolu. 
Najkrajším momentom bola ich pusa (Jožka); 

 ...kočovné divadlo DRAK nám zahralo príbeh dvoch zaľúbených ľudí, ktorým 
nechceli dovoliť byť spolu, keďže Paľo bol chudobný a Kubo bohatý. No 

nakoniec Aničke i Paľovi požehnanie dali. Veď v každej rozprávke je šťastný 
koniec  (Ivana); 

 ...bolo to veľmi pekné predstavenie s peknými piesňami...Kubo vždy opakoval „a 
čo ja viem!?“ ... a Anička s Paľom sa veľmi ľúbili...;) (Sára); 

 ..bolo to srandovné, zábavné predstavenie. Zabával ma hlavne Kubo či 
pekné, chytľavé piesne, napr. A ja taká dzivočka, či Čierne oči. Ale chcel 

som, aby to bolo dlhšie. Herci sa 
podobali známejším hercom, napr. 
Kubo bol ako Shaggyho z roprávky 

Scooby Doo a otec Kuba pripomínal 
Kahramana z tureckého seriálu. Som 

rád, že tu boli a zabávali nás. Verím, že 
prídu zas. (Mário). 
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Alena je variantom gr. mena Helena, 

ktoré znamená "svetlo". Vášnivá, extrovertná a 

úžasne rozkošná dievčinka miluje všetko a 

všetkých, samotný zázrak života. Ide o stále a 

elegantné ženy. Nemajú problém vyriešiť si 

ťažkosti. Koľko dostávajú, stonásobne vracajú 

späť. 

Andrea má gr. pôvod a preložiť sa 

dá ako "odvážna".Ide o zaujímavé a 

dobrodružné ženy. Radostným výrazom 

a nadšením ľahko zapadnú do každého 

kolektívu, súrodencov zbožňujú bez výhrad. 

Meno svojej majiteľke prinesie postup vpred, 

úspech a aj uznanie v akomkoľvek smere, 

ktorý si zvolí.  

Beáta má lat. pôvod a význam mena 

je "blažená, šťastná". Pôsobia ako jemné a 

nevinné ženy, ale niekedy dokážu veľmi 

prekvapiť svojimi činmi.. Sú to silné 

osobnosti, ale svoju silu nezneužívajú. Vedia 

dobre pomôcť pri riešení problémov alebo 

nedorozumení. Všetko, po čom Beáty túžia 

nakoniec aj získajú, aj keby mala za to 

zaplatiť.  

Dagmara má škandinávsky pôvod a 

v preklade znamená "slávny deň". Priťahuje 

veľa problémov, úskalí a prekážok, ktoré v 

spojení so ženskou dušou vytvoria rozháranú 

osobnosť. Potrebuje pomoc a podporu iných. 

Problémy sa vyskytnú, ale nie také vážne, 

alebo neriešiteľné.  

Daniela má hebr. pôvod, preložiť sa 

dá ako "Boh je môj sudca". Sú veľmi 

premenlivé typy. Jeden deň sa prejavujú ako 

nežné, utiahnuté, zdržanlivé žienky, ale pri 

ďalšom stretnutí môžu prekvapiť svojou 

rozhodnosťou a kritickosťou v snahe 

zviditeľniť sa. Sú to ženy plné energie a elánu, 

rady odpočívajú aktívne – športovo, najradšej 

majú plávanie.  

Danka má hebr. pôvod a v preklade 

znie "Boh je sudca". Charakterizuje ich 

bojovnosť do práce až po ich povinnostiach 

doma.Pôsobia celkom ako zvedavé osoby, 

ktoré vždy všetko musia vedieť, zisťovať a 

kontrolovať. No v skutočnosti to tak nemusí 

byť, ony iba potrebujú mať všetko jasné. 

Považujú sa za múdre, ale ako priateľky vás 

určite nezradia,.Uplatnia sa v práci 

vychovávateľky či učiteľky.  

Jarmila má slovanský pôvod, je 

menej časté a jeho význam je "milujúca 

jarosť". Jarmily si žijú taký svoj svet a 

ostatných do neho nevpúšťajú. Tieto ženy sú 

nadané, ale často v rozpakoch. Sú to prístupné 

ženy, ktoré každému rady pomôžu a preto ju 

možno aj ostatní podceňujú a využivajú..  

Katarína je gr. pôvodu a znamená 

"čistá", "mravná". U Katarín prevládajú prvky 

ako obratnosť, inteligencia, emócie a súcit. 

Dokáže sa poučiť z vlastných chýb a vie konať 

diplomaticky. Veľmi ľahko sa prispôsobí. 

Dobre znáša neúspechy, lebo vinu väčšinou 

zvalí na iných. Kataríny potrebujú hlavne 

dostatok odpočinku.  

Lenka Meno je odvodené od 

skrátenej formy mena Helena, ktorého význam 

je "svetlo. Lenky sú nežné, vášnivé a láskyplné 

ženy. Vedia, čo chcú vo svojom živote a za 

tým si budú aj stáť. Tieto ženy sú často lenivé 

a nedokážu robiť povinnosti okamžite, radšej 

si ich odložia. Ich inteligencia je skôr umelá, 

chápu všetko globálne a neobťažujú sa 

podrobnosťami..  

Lucia má lat. pôvod a v preklade 

znamená "svetlá, žiariaca". Aj keď je toto 

meno spojené s bosorkami a čarodejnicami, v 

skutočnosti je veľmi výhodné pre svoju 

nositeľku. Je zahalená do rúška tajomnosti a 

má úspech v kariére aj v láske. Má v sebe 

"iskru", ktorá jej dodáva lesk  

Ľudmila má slovanský pôvod a vo 

voľnom preklade znamená "ľudu milá", "ľud 

milujúca". Je veľmi aktívna, plná života, vie si 

nájsť pre seba to najlepšie a aj toho 

najlepšieho. Neváha, ak má ísť cez mŕtvoly - 

nič jej nie je cudzie, ak sa raz rozhodne, potom 

je ťažké to zmeniť. Ľudmila sa vie vo svete 

obracať a využíva všetko pre svoje plány, aj 

všetkých. 

 

 



Malý Čičan 
 

Marcela má latinský pôvod a 

znamená "malá bojovníčka". V jej prítomnosti 

sa ľudia cítia príjemne. Má veľa priateľov a 

dokáže dodávať silu a aj chuť do života 

všetkým okolo seba. Niekedy je však až 

panovačná, dokáže narobiť viac škody, ako 

osohu. V láske je obetavá a plná nežnosti.  

Mária má hebr. pôvod a voľný 

preklad znie "milovaná Bohom". Máriu nikto 

nezastaví v ceste za úspechom. Dokáže aj 

nerealizovateľné a dosiahne akýkoľvek cieľ. 

Má za sebou podporu, teda sa nemusí obávať 

žiadnych problémov. Láska a rodina je pre ňu 

veľmi dôležitá, niekedy si však zmýli lásku so 

súcitom a potom trpí. No zväčša si vyberie 

správne a dosiahne aj vo svojom citovom 

živote správnu rovnováhu.  

Marta má hebr. pôvod s významom 

"pani domu, starostlivá gazdinka". Tieto ženy 

sú šarmantné a príjemné, keď niečo spravia, po 

chvíli im to prejde. Sú dosť nepredvídateľné a 

vypočítavé. Vedia, ako majú druhých 

zmanipulovať a ešte aj využiť vo svoj 

prospech. V práci sú veľmi výkonné.  

Renáta má lat.pôvod a v preklade 

znamená "znovuzrodená". Neznáša 

obmedzovanie a starosti o financie, preto musí 

vždy mať oporu. Ak to nie je muž, potom 

určite priateľka. Nikdy nie je opustená. Vždy 

má okolo seba aspoň pár ľudí, ktorí jej ochotne 

pomáhajú a žehlia jej prehrešky. V citoch je 

dosť nestála, ale v podstate sa snaží 

neubližovať nikomu úmyselne. Má schopnosť 

predvídať a vždy sa dostať na správne miesto v 

správny čas.  

Terézia je gr. pôvodu s nie celkom 

jasným významom. V preklade znamená 

"pochádzajúca z ostrova Thery", alebo 

"záštita". Vytvára okolo seba dobrú atmosféru, 

vie vyčariť na každej tvári úsmev. Rada sa 

necháva svojím okolím rozmaznávať a snaží sa 

vždy zvaliť zodpovednosť na iných. Každú 

úlohu, ktorú dostane, sa snaží vybaviť čím 

skôr, len aby mala čím viac času na svoje 

hobby, či na lásku. City sú pre ňu dôležité a 

vždy má snahu vytvoriť harmonický vzťah.  

Valéria má lat. pôvod a jeho význam 

je "silná žena". Valérie sú často neústupčivé a 

málokedy ju ľudia dokážu ovplyvniť. Na 

druhej strane sú neisté a nerady riskujú.. Ak 

dosiahnu cieľ, svoje povinnosti si plnia 

starostlivo. Ich celkové zdravie je výborne. Sú 

odolné a obdarené pozoruhodnou vitalitou. 

Vedia sa psychicky i fyzicky chrániť a vytvoriť 

si životnú rovnováhu.  

Veronika má gr. pôvod a v preklade 

znamená "prinášajúca víťazstvo".K ich 

nedostatkom patrí vzdorovitosť, neústupčivosť, 

náladovosť, výbušnosť a sú dosť urážlivé. 

Navonok sú bezproblémové a dokážu využiť 

všetky okolnosti vo svoj prospech. Všetko, čo 

docielia, získajú poctivou prácou a vlastnými 

silami.  

  Zora má slovanský pôvod a znamená 

"zora", "zornička". Zory sú typy žien, ktoré 

nemajú rady klamstvá a vždy konajú poctivo. 

Vždy jednajú nestranne. Tieto ženy sú celkom 

hanblivé, ale ak majú splniť nejaké úlohy, 

majú odvahu. Zory sú tajuplné a nikomu sa 

nezdôverujú. Luďom neveria a preto bývajú 

zdržanlivé.  

Zuzana má hebr. pôvod a v preklade 

zn. "ľalia", "lotos". Bojuje vášnivo a bez 

obmedzenia alebo myšlienok na zadné vrátka. 

Každý, kto sa jej postaví do cesty, keď za 

niečo bojuje, stane sa obeťou, pretože ona 

necúvne ani pred sebazničením. Je zbytočné s 

ňou bojovať, pretože málokto je ochotný 

nechať sa zničiť. Je maximalistka, chce mať 

vždy všetko - lásku, vernosť, dôveru, šťastie, aj 

peniaze - je veľmi náročná. 

 

   Spracovala Jožka Sándorová, VII.A 
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