
N A Š A 

V a l e n t í n s k e    v y d a n i e 

   

   Mnohí vravia, ţe sviatok sv. Valentína je 

len ďalším z amerických sviatkov, ktoré 

sme si akosi „adoptovali“ a opakujeme sa 

po Američanoch. Ale keby aj, veď je to 

milé oslavovať lásku a všetko, čo s ňou 

súvisí. Valentín nie je len patrónom 

zaľúbencov, ale všetkých, ktorí sa majú 

radi – deti rodičov a naopak, kamaráti, 

spoluţiaci... Ľudia by sa mali mať radi. 

Pravdou však je, ţe by to nemalo byť len jeden deň v roku. Lásku by sme si 

mali prejavovať kaţdý deň v roku. A to nielen slovami, ale hlavne skutkami. 

 

V TOMTO ČÍSLE NÁJDETE: 

 

- Kto bol sv.Valentín 

- Test pre zaľúbených 

- Rozhovor s p.uč.Semanovou 

- Mandalu lásky 

- Víťazi ankety o naj deviataka/deviatačku + rozhovor 

- Všetky ďalšie stále rubriky ako Jazykové okienko, Reportéri na stope, 

Zvieratkoviny, Zajačikovo, niečo z vlastnej tvorby a iné.... 

- Valentínska príloha: Pohľadnice pre zamilovaných 

- Na každej strane citát o láske, alebo zaľúbená sms 
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Kto bol sv. Valentín?  

Je veľmi ťažké sa dopátrať k tomu, kto bol sv. Valentín, historické záznamy 

uvádzajú až dvoch: kňaza a biskupa. My sme vybrali tohto: 

Kňaz a lekár Valentín žil v 3. stor. n. l. za vlády cisára Claudia. 

Claudius bol krutý náladový tyran, ktorý sa rozhodol zrušiť 

manželstvo. Ženatých mužov totiž nepovažoval za dobrých 

bojovníkov. Manželky a deti pokladal za príťaž a príčinu 

zbabelstva. Sobášenie tvrdo zakázal! Kňaz Valentín sa proti 

cisárovi vzbúril, mladých milencov pozýval k sebe a sobášil ich 

potajme. 

Preto sa Valentínovi hovorí aj priateľ milencov. 

Hoci to bola vzbura tichá, Cladius sa to dozvedel. Kňaza uväznil a 

pokúšal sa ho presvedčiť, aby zanechal kresťanstvo a vyhlásil, že prijíma vieru 

rímskych bohov. Valentín sa však nemienil vzdať svojho zmýšľania. Lásku medzi 

mužom a ženou pokladal za posvätnú, rovnako ako zväzok, ktorý uzavreli. Ani 

kruté zaobchádzanie neodvrátilo Valentína od jeho presvedčenia. 

Preto cisár rozhodol o jeho poprave. . Legenda dodáva, že  Valentín zanechal pred 

smrťou dcére žalárnika, s ktorou sa spriatelil, lístok s vyznaním svojej 

náklonnosti. Končil sa slovami: „...od Tvojho Valentína.“ A toto bola údajne prvá 

valentínka. Bolo to práve 14.februára 269, tesne pred jeho popravou. 

V roku 496 pápež Gelasius vyhlásil 14. februára za sviatok sv. Valentína. Neskôr 

sa tento deň stal dňom milencov a sv. Valentín ich patrónom. 

  Prvá valentínka, blahoželanie z lásky, sa objavila v 15. storočí. Z londýnskeho 

väzenia ju svojej manželke poslal Charles, vojvoda Orleánsky. Valentínky, ktoré 

sa podobali tým, na ktoré sme zvyknutí dnes, sa však rozšírili až v 19.storočí. 

   Dnes pokladáme 14.február, Deň svätého Valentína, za jedinečnú príležitosť, 

ako vyjadriť svojim blízkym lásku, náklonnosť či priazeň. Vyplýva z toho, že 

valentínky - pozdravy, kvety či drobné darčeky s týmto motívom, nedávame už 

iba tým, do ktorých sme zamilovaní. Valentínky sa zvyknú posielať či podarúvať 

aj rodičom, súrodencom, priateľom - skrátka ľudom, ktorých máme radi, ktorých 

si vážime a v ich spoločnosti sa cítime príjemne. U nás ešte nie, ale v zahraničí je 

zvykom posielať valentínky aj svojim obľúbeným učiteľom.  

LÁSKA JE VÄČŠIA NEŢ PRÍVAL SLOV. O   

LÁSKE SA NEDISKUTUJE. LÁSKA JE. 

 
SAINT – EXUPÉRY 



Naša osmička – valentínske vydanie 
 

ČO NOVÉHO V MICHALOVCIACH... 

...vyšlo nové DVD o Michalovciach. Dlho očakávaný doku- 

mentárny film o Michalovciach: „Michalovce, srdce Zemplína.“  

Dokument zachytáva ostatné storočie Michaloviec. DVD-čko  

si môţete zakúpiť v Informačnom centre Michaloviec, v Zemplín- 

skom múzeu, v Zemplínskej kniţnici, v kvetinárstve Aréna  

v Chemkostav Aréne alebo v obchodnom centre Zemplín na poschodí  

vo fastfoodoch Gurmán a Bon Apetit.  

 

ČO NOVÉHO V OSMIČKE  

 

 Kamerový systém –  kvôli našej bezpečnosti nám pribudli na chodbe 

školy  kamery! Takţe pozor: usmievaj sa, točí ťa telka! 

 Valentínska párty – dňa 11.2.2011 – ste srdečne vítaní!!! 

 Valentínska pošta – v dňoch  

 Lyţiarsky výcvik  - ţiaci 7.ročníka v dňoch 14. – 18.2.2011 vo Vernári 

v utešenom prostredí Slovenského raja. Nuţ, čo dodať? Nech sa tam 

máte ako v raji, veľa snehu, ešte viac zábavy a ţiadne úrazy (radšej 

vám nebudeme ţelať zlomte väz ) 

 

 

 

  

 

 

 

 

   Keby si bola slzou v mojom oku, nikdy v živote by som neplakal, aby som Ťa nestratil. 
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BOLI SME, SÚŤAŽILI SME,(NE)ZVÍŤAZILI SME 

 Olympiáda AJ kr.kolo: E.Šteliarová, (6.C) 

 Olympiáda NJ okr.kolo:2.m.F.Soloninková, (7.A), 3.m.M.Josaiová,(9.A) 

 Šal.Maťko okr.kolo: 3.m.T.Eštok,(7.C) 

 Geograf.olympiáda okr.kolo: 1.m.J.Javorská, (5.A),2.m.I.Balintová, (7.A), 

1.m.B.Bellová, (9.B) 

 Olympiáda dejepis: 2.m.M.Makuch, (8.A),4.m.I.Balintová(7.A) 

 Zempl.pero okr.kolo:3.m.D.Veľká. (9.B), 3.m.M.Josaiová, (9.A),3.m. 

A.Marcinčáková, (6.A) 

 

Blahoželáme a držíme palce v krajských kolách súťaží!!! 

 

OSMIČKINA PORADŇA – tentokrát o tom, ako si nájsť lásku, ako si 
udrţať priateľstvo 

 
 
 PRAVIDLÁ PRIATEĽSTVA 

  
1. Prijmi druhého aj s jeho chybami. 

2. Rešpektuj u neho momenty krízy. 
3. Nezabudni na jeho narodeniny. 
4. Pošli mu pozdrav, keď si ďaleko.  

5. Ochotne mu poţičaj svoje veci. 
6. Nebuď ţiarlivý. 
7. Nemysli si, ţe existuješ len ty. 

8. Neznevaţuj ho. 
9. Neporovnávaj ho s niekým. 

10. Neponiţuj ho.  
 
   Keby sme nemali priateľov po boku, naše dni by boli chudobné. Ţili by sme 

sami so sebou a stále by nám niečo chýbalo. Kaţdý túţi po takomto človeku 
a táto túţba je v ľuďoch nezmazateľne zapísaná. 
   Priateľstvo sa buduje komunikovaním. Komunikovať neznamená len viesť 

rozhovor. Komunikovať znamená aj usmievať sa alebo smútiť, chytiť za ruku 
alebo odmietnuť ju, pozrieť si do očí alebo ich sklopiť. Znamená to chytiť 

pero a napísať list, zdvihnúť slúchadlo a vytočiť číslo, nechať odkaz, poslať 
pozornosť... Bez komunikácie sa nedá vytvoriť priateľstvo a bez nej chladne a 
vytráca sa. 

    
 
 
 
 
 
 
 

Srdce má svoje dôvody, ktoré rozum nemá. PASCAL 
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ÚSMEV,PROSÍM  (T.Hajduk) 
 

 
Sedia dvaja závislí od internetu – on a ona – pred PC ako vţdy. 
Zrazu on povie: „Drahá, ţelaj si niečo, padol nám systém!“ 
 
      X X X 

 
 

Pravek. On a ona sedia pred jaskyňou večer 
a tíško hľadia do ohňa. Ona sa k nemu pritúli 

a povie: „Miláčik, povedz mi niečo, čo ešte nikto 
nikdy nevyslovil.“ On na to: „Internet.“ 
 

X X X 
 
 

Dvaja pri večeri: 
,,Miláčik, kde si kúpil to mäso?"  
,,Predstav si, zlatko, na obale bol taký pekný 

psík a bolo tam napísané : Pre vášho miláčika." 
 
 

 
 
 
 

TREPEM, TREPEŠ, TREPEME  (T.Osifová, Anička Haníková a ţiaci našej školy ) 

 

 

 Migrácia je bolesť hlavy. 

 

 Veverička preskakuje z generácie na 

generáciu. 

 

 Virtuóz je virtuálny spevák. 

 

 Jeţiš odišiel do púšte hľadať ropné vrty. 

 

 Po cínovom vojačikovi zostali iba končatiny. 

 

 
 
 

 
 Posielam Ti toľko pusiniek, koľko mám v tele červených krviniek! 
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OPÝTALI SME SA.... 

Pani učiteľky Anny Semanovej : 

 Pani učiteľka, o vás sa hovorí, ţe 

sa páčite skoro všetkým chlapcom 

na škole. Prekvapuje vás to? 

„Ha, ha, ha , tak to ste ma teda 

prekvapili.“ 

Aká bola vaša prvá láska, 

prezradíte nám niečo bliţšie? 

„Na prvú lásku si spomínam ,to si 

pamätá kaţdý, ale viac vám neprezradím.“ 

Vieme o vás (a mnohí sú z toho sklamaní),ţe ste uţ vydatá. Kedy bol ten 

deň D? 

„Tento deň D bol 3.mája 2008 a nemusia byt sklamaní , určite si nájdu ešte 

veľa krajších a mladších.“ 

Ste ešte stále zamilovaná ? 

„No samozrejme.“  

Povedali by ste nám tieţ niečo o vašom manţelovi? 

„Môj manţel sa volá Ondrej Seman. Rybárčenie je jeho najväčšia láska a ja 

som asi aţ na 2.mieste (ha ha ha).“ 

A prezradili  by ste nám tieţ niečo viac o vás? 

„Moje obľúbené kvety sú červene ruţe a biele orchidey, obľúbené farby sú 

všetky výrazné - krikľavé.“ 

Moje motto :,,Stále rozdávaj úsmev – ten pri pohľade do očí prezrádza, ţe 

srdce je doma.“ 

Ďakujeme za rozhovor.  

      ( R.Angiová a E.Lorincová) 

 
 

 Ty musíš mat boľavé nohy, keď mi beháš celý deň  po rozume. 



Naša osmička – valentínske vydanie 
 

(S)POZNAJ SÁM SEBA  (D.Hasák) 

Hodíte sa k sebe? 

1. Niekto chce s tebou chodiť, ale nepáči sa ti . Čo urobíš? 

a. Napriek tomu súhlasíš a povieš mu/jej "áno".  0  
b. Oklameš ho/ju, že už niekoho máš. 1b 

c. Odmietneš ho/ju. 2b 

 

2. V škole je chalan/baba, ktorý sa ti páči. Čo urobíš? 

a. Povieš mu/jej to pred všetkými.   1b 

b. Povieš mu/jej to, keď bude sám. 2b 

c. Nepovieš mu/jej to. 0b 

3. Rodičia ti zakázali chodiť za tvojím/tvojou frajerom/frajerkou. Čo 

urobíš? 

a. Budete sa stretávať ako doteraz, ale tajne.   1b 

b. Budete sa stretávať, len keď budú rodičia preč. 2b 

c. Nebudete sa stretávať.  0b  

4. Rodičia ta prichytili, ako sa bozkávaš s tvojím/ tvojou frajerom/frajerkou. Čo urobíš? 

a. Budeš ich provokovať znova.  0b 

b. Vysvetlíš im to. 2b 

c. Nič im nepovieš. 1b 

5. Niekto po tebe túži. Vieš, kto to je? 

a. Áno  2b 

b. Nie   0b 

c. Možno.  1b 

6. Ako by si potešila svojho frajera/frajerku? 

a. Bozkami.  1b  

b. Donesiem jej/mu modré z neba. 2b 

c. Ničím. 0b 

Vyhodnotenie:  

12-6 

Miluješ ho/ju ako najviac vieš. 

Si obetavý partner/ka, po akom každý túži. 

5-3 

Miluješ ho/ju, ale pozeráš sa aj po iných chlapcoch/dievčatách. 

Je to naozaj láska alebo si prelietavý ako motýľ? Dávaj si pozor, aby Ti neustrihli krídelka. 

Ani RedBull ti nepomôže. 

2-0 

Nemiluješ ho/ju. 

Vieš Ty vôbec, čo je to láska? Utekaj k najbližšiemu PC a vygúgli si to. Dúfam, že aspoň vieš, čo je to Google. 

P.S. Ešte stále to však neznamená ,že Ťa tiež miluje. 
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A prišiel deň volieb. Občania Zajačikova sa div nepotrhali od toho ponáhľania na voľby. 

Pretože predchádzajúci  starosta vyhlásil: „Ak sa čo i len jeden občan Zajačikova nezúčastní 

volieb, budú mať veľký problém občania aj sám starosta. Na a tak sa všetci pobrali na voľby. 

V obci Zajačikovo bolo 30 občanov a všetci volili niekoho.  

Po voľbách všetci občania nedočkavo čakali, aké sú výsledky. 

 

Zajko Hádajko mal  15 hlasov,zajko Posmeško mal 1 hlas (asi svoj ) a zajko Bystroumko mal 

tiež 15 hlasov rovnako ako Hádajko. Hádajko a Bystroumko sa hádali, ale čo, voľby boli platné 

a ďalej sa muselo rozhodovať už len medzi nimi dvoma. Voľby sa zopakovali a viete, ako to 

dopadlo? Vyhral Bystroumko. Pýtate sa prečo? Nikomu sa neposmieval, ani sa s nikým 

nehádal. Bol dobrý, spravodlivý a preto, že sa volal Bystroumko, bol aj bystrým starostom. 

Občania Zajačikova boli šťastní, pretože mali super starostu. 

        (Kristínka Molnárová, 4.B) 

Bystroumka čakala hneď dôležitá úloha. Vyriešiť záhadu, kto premočil vodou celý zošit 

malému zajačikovi Prváčikovi. Ten veľmi plakal, lebo sa bál, čo povie na druhý deň pani 

učiteľke, prečo má taký škaredý zošit. Zvolal si všetkých, ktorí sa okolo zošita obšmietali 

a vypočul ich. 

Zajko Neposedko vravel, že len bežal okolo. Zajko Papajko povedal, že si iba vyberal 

z chladničky mrkvičkový džús. A zajko Zabúdajko vypovedal, že to s džúsom je pravda, lebo on 

bol ešte potom Papajkovi po vrecko s ľadom, ktorý si chcel doň dať. 

Bystroumko sa zamyslel, potom sa usmial, kývol uškom a všetci vedeli, že záhadu vyriešil. 

A čo vy, deti? Viete, kto polial vodou Prváčikov zošit? 

Lístočky s vaším menom a správnou odpoveďou vhoďte do krabice oblepenej zajačikmi vo 

vašej budove. Troch šikovných detektívov odmeníme!!!  

Za  príspevok v tomto čísle získava odmenu Kristínka Molnárová. BLAHOŽELÁME!!! A zároveň 

čakáme na ďalšie pokračovanie od vás!  

 

 

Pozdrav zo Zajačikova – do skorého čítania. 
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      ŠKD NA SLOVÍČKO...  ( I.Kondášová) 

 

Vianočné predstavenia boli plné snehu, škriatkov, darčekov...skrátka radosť 

pozerať a počúvať! Fotografie z nich si môţete prezrieť aj na internetovej 

stránke našej školy. 

 Keďţe sa blíţi Valentín, chystajú sa na to aj deti so svojimi pani 

vychovávateľkami a pripravili si VALENTÍNSKE HARAŠENIE plné 

smiechu, zábav a hier. Kedy? No predsa v pondelok, 14.2. 

 Kaţdý rok sa všetky deti tešia na výrobu či kupovanie masky na 

fašiangový karneval. Aj v tomto roku to nebude iné, karneval sa 

uskutoční v týţdni pred jarnými prázdninami. 

 Aby si deti pripomenuli aj tradície našich predkov a naučili sa, ţe 

obdobie veselých fašiangov sa ukončilo „pochovaním basy“, spoločne si 

to ukáţu a vysvetlia, prečo sa to robievalo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

REPORTÉRI  NA STOPE 
 

 
Záhada č.1: Čím to asi, je, ţe dievčatám sa vţdy páčia 
chalani typu „gangster“? 

 
Po porade a dlhšom uvaţovaní sme dospeli k týmto záverom: 

- Dievča chce mať po boku partnera, ktorý je naj – silnejší, všetci sa ho 
boja, obdivujú ho... 

- Gangster je väčšinou najkrajší chalan 

- zlá reklama je najlepšia reklama (aspoň to tvrdia) 
 

Záhada č.2:Prečo chalani prejavujú lásku bitkou a ťahaním za 
vlasy? 

 
Zrejme sa chcú k dievčaťu čo najviac priblíţiť, ale aby to zakryli, 
pretoţe sa hanbia, maskujú to bitkou. 

 
 

 
 Láska moja, valentínsky božtek posielam Ti na pusu a noštek. 
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VETRÁK  (T.Antolová) 

 
Tentokrát sme prevetrali víťazov ankety o NAJ deviataka 

a NAJ deviatačku. Pýtali sme sa ţiakov 5.-9.ročníka, ktorý 
chalan/dievča z 9.ročníka sa im najviac páči. 
Z dievčat to bola jednoznačne Nora Pilová, ale u chlapcov to vyzeralo 

všelijako, teda tesne!!! Nakoniec s náskokom niekoľkých hlasov vyhral 
predsa len Šimon Lechman a porazil tak Michala Faťola ( Miško, 

neplač, kúpime Ti lízanku..a nech Ťa teší, ţe máš veľký počet 
fanúšičiek). 

 
Prekvapilo ťa, že si vyhral/a túto anketu?  

Š.: Ani som o nej nevedel.  

N.: Tieţ som o nej nevedela. 

Šimon ,dievčatám sa páčia najmä tvoje 

vlasy. Ako a ako dlho si ich upravuješ? 

Nijako  extra, učešem a idem. 

Nora, chlapcom sa páči tvoje oblečenie. Prezradíš, kde nakupuješ? 

V OC-čku alebo v Londýne. 

Akí chlapci/dievčatá sa ti páčia? 

Š.: Všetky. Nemám nejaký konkrétny typ. 

N.: Blonďáci. 

Máš nejaký idol? 

Š.: To nebudem hovoriť, haha. 

N.: Vin Diesel. 

Čo by si chcel/a svojim fanúšikom odkázať? 

Š.: Ďakujem, ţe mi dali hlas 

N.: Ďakujem, ţe mi drţali palce a hlasovali za mňa. 

Aký darček na Valentína by ťa potešil? 

Š.: Nečakám nič, ja som skromný. 

N.: Náušnice. Ďakujeme  za rozhovor. Našich čitateľov určite na 

záver poteší, ţe na otázku, či majú svoju lásku, odpovedali obaja: NIE. 

Takţe máte šancu!!! 
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ZVIERATKOVINY (E. Gazdová) 

 
 

 Smädná ťava vypije 10 vedier vody za 10 minút! 

 

 

 Kengury používajú chvost na to, aby pri skákaní udržiavali 

rovnováhu. Inak by spadli dopredu. 

 

 Dospelý piskor neváži ani toľko ako kocka cukru.   

 

 

 Hlbokomorský čert má na hlave výbežok a na jeho konci guľôčku. Svetlo láka 

drobné ryby rovno do jeho veľkej papule. 

 

 Korytnačky sa dožívajú priemerne okolo 50 rokov. Existujú doklady o tom, že 

niektoré jedince dosiahli vek 80 až 200 rokov. Takého vysokého veku sa 

dožívajú prevažne v zajatí, zriedkavejšie vo voľnej prírode. 

 

 

 

 

 

 

 Medvede sa na ľade nikdy nepokĺznu, pretože na chodidlách majú drsnú kožu 

porastenú srsťou. 
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VLASTNÁ TVORBA 

 

 

 
 
   Kde bolo, tam bolo, ţila raz jedna kozľacia 

rodina. Jedného dňa si mamka - koza vyhľadala 

na počítači, kam pôjdu na dovolenku. Dlho 

hľadala, aţ sa rozhodla, ţe pôjdu do Londýna!  

  Kaţdé z troch kozliatok si mohlo na dovolenku 

vziať tri veci, aby nemali príliš ťaţký kufor. Prvé 

kozliatko si so sebou bralo MP3, mobil 

a notebook. Druhé kozliatko bolo dievčatko, 

a tak si vzalo fén a ţehličku na vlasy 

a samozrejme, mobil. Tretie kozliatko si vybralo 

rádio, časopis a pero na 

lúštenie kríţoviek. 

   Lietadlom leteli tri dni a tri 

noci. Keď pristáli 

v Londýne, našli voľnú izbu v hoteli. Bol to 

päťhviezdičkový hotel!!! Po dlhej ceste boli 

unavení, preto čím skôr zaľahli do mäkučkých 

periniek. 

   Na ďalší hneď ráno sa vybrali na obhliadku mesta. Luxusnou 

limuzínou sa odviezli na futbalový štadión. Cestou stretli hladného 

vlka. Mal chuť na kozliatka, a preto nasadol do svojho Ferrari 

a uháňal za limuzínou. Keď dorazil na štadión, nikde ich nevidel.  

   Za ten čas, čo ich vlk hľadal, dostali kozliatka od všetkých hráčov. 

Prvé kozliatko najviac potešil podpis Petra Čecha. Druhé kozliatko sa 

veľmi potešilo podpisu Drogbu a tretie Maloudu. Boli aj na zápas, na 

vlastné oči mohli vidieť tých, ktorých doteraz vídavali len na plagátoch. 

Po zápase, ktorý skončil 6:4 pre Chelsea ( Liverpool odchádzal smutný 

domov), išli do hotela, kam ich však naďalej sledoval hladný vlk. 

   Presne o polnoci sa vkradol do ich izby. Keďţe 

jedno z kozliatok malo čierny pás z dţuda, ľahko 

a rýchlo vlka premohlo. Vtedy uţ ich mama zavolala 

políciu. Tá vlka zatkla a všetko dobre skončilo. 

 
      
Adam Lichvár a Samko Dubík, 4.B  
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JAZYKOVÉ OKIENKO 

 
Francúzsko-zemplínsky slovník s valentínskou 

tematikou: 
 
J´TAIME = Mocno ce ľubu, aţ bim ce ţid.   (Ľúbim ťa.) 

 
EMBRASSE -MOI = Poľubkaj me.     (Pobozkaj ma.) 

 

TU ME MANQUES = Mocno mi chibuješ. (Chýbaš mi.) 

 

TU AS DES BEAUX YEUX = Kec na mne popatriš, aţ mi šerco poskoči. 
(Máš krásne oči.) 

 

 
 

 
EKO – MÁNIA 
 

 
 
Po rozbalení darčekov od svojich lások nezabúdajte ţe triedime odpad. 

V ţiadnom prípade plasty nedávame spaľovať, pretoţe ich horením 
unikajú do ovzdušia karcinogénne (=rakovinotvorné) látky, ktoré 

potom vdychujeme!!!  
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 Veríš v lásku na prvý pohľad, alebo mám okolo Teba prejsť ešte raz? 

 Jediné, čo by som na tebe zmenila, je miesto, kde sa práve nachádzaš. 

Chýbaš mi! 
 Láska je ako snehová vločka - keď si myslíš, že ju pevne držíš, roztopí sa. 
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ZAUJALO NÁS 

 
Mandala lásky 

 
Mnohí z vás moţno aj vedia, čo je to mandala. Je to obraz, v ktorom sa 
spájajú, prepletajú kruhy a štvorce, ale aj iné obrázky, Môţe byť 

vytvorená z piesku, múky, ryţe alebo iného sypkého materiálu rôznej 
farby. Vytváranie mandaly si vyţaduje jemnosť, presnosť a hlavne 
trpezlivosť. Do vopred nakreslenej predlohy na podloţke sa vsypuje 

najmä farebný piesok, podobne, ako keby ste vymaľovávali obrázok na 
papieri. Dôleţitý je stred obrazu, je to hlavná myšlienka. Mandalu 

vytvárali hlavne budhistickí mnísi pred rôznymi slávnosťami. Pýtate 
sa, čo potom s hotovým obrazom spravili? Slávnostne ho vysypali do 
rieky (!) ako symbol toho, ţe všetko krásne raz pominie. 

  My vám ponúkame mandalu lásky. Ktovie, moţno má čarovnú moc 
a po jej vymaľovaní stretnete toho pravého (pravú)...  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redakčná rada: 
 
Tomáš Eštok 7.C 
Dávid Jacko 7.C 
Radka Angiová 7.C 
Eva Lorincová 7.C 
Anička Haníková 7.C 
Tereza Antolová 6.A 
Eva Gazdová 5.C 
Tasia Osifová 5.C 

Ivana Kondášová 5.C 
Barbi Dulinová 5.C 
Janka Tutková 5.A 
Klára Mošková 5.A 
Sandra Bérešová 5.C 
Tadeáš Hajduk 4.A 
Ajka Kirnágová 4.A 
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