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Otvorená DOMKA
PRE VŠETKÝCH

Milí čitatelia, drahí “domkári” !

Možno trochu oneskorene, ale chcem Vám v mene celej redakcie zaželať Božie
požehnanie a milosť v novom roku. A jedna myšlienka, ktorá ma pred nedávnom oslovila...

Izraelovi potomci putovali 40 rokov púšťou, kým vkročili do zasľúbenej zeme.
Na prekonanie tej vzdialenosti by úplne stačilo 6 týždňov. Napriek tomu
nesmeli klásť otázky Božiemu zámeru, ktorý ich taký dlhý čas držal na púšti...
Úpenlivo vás prosím v mene nášho drahého Pána, nevšímajte si chodník, na ktorý vás Boh postavil, aby ste po ňom prišli do zasľúbenej zeme...
skôr vás pre pokoru Pána Ježiša povzbudzujem upierať oči stále na toho,
ktorý vás sprevádza, a na nebeskú vlasť, do ktorej vás chce doviesť. Prečo
by vás malo znepokojovať, či Ježiš chce, aby ste prišli domov cez púšť alebo pomedzi obilné lány, keď tak či onak dosiahnete blaženú večnosť?
z listu sv. pátra Pia z knihy Tvojimi slovami
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ZAŽILI SME...

Godzone

„Godzone nie je projekt plný aktivít a koncertov, nejde nám o
imidž, projekty alebo o duchovné výkony, ide nám o srdce nášho Kráľa.
Godzone je stratégia ako budovať generáciu, ktorá bude žiť život plný
Boha. Godzone Tour, Godzone Mission, Godzone škola, Magazín,
Aplikácia KIOBK alebo stretnutia Zlomení, všetko robíme pre to, aby
sme mohli zásobovať generáciu, ktorej ide o Božie kráľovstvo životom! “

Takto sa vyjadril o projekte GODZONE spevák kapely Espé a spoluorganizátor projektu, Julo Slovák.
Každoročne sa tento projekt organizuje v niektorých mestách po
Slovensku. Bolo tomu tak aj v predošlom roku 2013 v mestách Poprad, Košice, Považská Bystrica, Partizánske, Trnava a Banská Bystrica.
Ja som sa ho osobne zúčastnila v
dvoch mestách v Trnave a v Poprade.
Na obidvoch miestach bola skvelá atmosféra. Program bol veľmi bohatý.
Začiatok bol ohromujúci, keď sa pódium zaplnilo armádou mladých ľudí

Boli pripravení bojovať proti zlému.
Ďalej sa pokračovalo oslavnými
jemnými chválami, tiež povzbudzujúcimi piesňami. Pomedzi piesne
prichádzali mladí a rozpovedali svoje
svedectvá, to ako sa ich Boh dotkol a
ako postupne premieňal ich srdcia.
Vo vnútri som Zaujala ma tiež
o
sypocítila dotyk scénka
novi a jeho miluDucha Svätého júcom a odpúšťaa vtom mi
júcom
Otcovi.
z ničoho nič
Úžasnou bodkou
na záver celého prozačali tiecť
jektu bola modlitba.
slzy.
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ZAŽILI SME...
Dvaja mladí, chlapec a dievča, stáli v
tesnej blízkosti pri mne a modlili sa za
mňa - za to, čo som chcela. Bol to neopísateľný pocit. Vo vnútri som pocítila
dotyk Ducha Svätého a vtom mi z ničoho
nič začali tiecť slzy. Slzy šťastia aj smútku.
Na celom podujatí som cítila prítomnosť samého Boha. Nebol to len koncert plný krásnych zvučných piesní,
bola to oslava Najvyššieho Boha.

Godzone nie je iba plytká, nablýskaná show, ktorá
ide po povrchu. Myslím, že
tento projekt je veľmi kva
litne spracovaný a pripravený
a vydaril sa na jedničku.

Vzdávam poklonu celému tímu,
že to všetko tak precízne pripravili a
pripravujú bez nároku na honorár.

Dokonca ani my, zúčastnení, sme zo
svojho vrecka nemuseli dať ani cent.
Určite odporúčam všetkým mladým
a nielen im.
Opýtala som sa na názor aj
Moniky L., ktorá GODZONE hodnotila pozitívne.
„Na takejto akcii som bola prvýkrát a
som rada, že som sa nakoniec rozhodla
ísť. Projekt Godzone som predtým vôbec nepoznala. Bolo pre mňa neznáme,
čo sa tam bude robiť. Celý program sa
mi však veľmi páčil a najviac zo všetkého ma oslovili piesne, svedectvá a
hchvíľa, keď sa za mňa osobne organizátori modlili. Bol to úžasný a
požehnaný čas. Vládla tam parádna
atmosféra - bola tam cítiť prítomnosť
Boha. Godzone tour bol pre mňa jedným z najväčších zážitkov! “
Lenka

dominoday 2013
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30.11.2013 bol pre milovníkov
domino kociek výnimočný deň. V
tento deň sa v našej Domke konal
DominoDay. Bolo to presne o 14:30,
keď sme sa zišli. Bolo nás tam asi 30.
Na úvod nám Maroš Turza pustil dve videá, v ktorých boli úžasne
vymyslené rôzne triky a typy stavania - mali sme veľa inšpirácie a pustili
sme sa do stavania. Niektorí si vymysleli aj niečo svoje - niečo origináál :D
Popri stavaní sme sa mohli
občerstviť
dobrotami,
ktoré
pre
nás
pripravili
animátori.

Keď sme si dostavali každý svoj
úsek, nechali sme tých najskúsenejších, aby to celé spojili. Zavolali sme
„kameramana“
a....3-2-1 ŠTART!
Kocky padali jedna za druhou.

ZAŽILI SME...
Každému sa na tvári objavil úsmev.
Bol to super pocit, aké veľké
dielo
sme
spolu
urobili.
A tak neváhaj a príď aj Ty na ďalší
DominoDay! :D
Paťka Čederlová

Na záver bolo pre deti pripravené
divadielko o namyslenom chlapcovi,
ktorý v núdzi spoznal priateľov a pochopil, že sa musí polepšiť.
Miška Černeková

mikuláš

silvester

V piatok 6.12. do našej farnosti zavítal skutočný Mikuláš. Po svätej omši
sa všetky deti plné vzrušenia nahrnuli do predných lavíc. Vedľa Mikuláša stáli krásni bieli anjeli, ktorí
z košíka vyťahovali samé dobroty.
Mikuláš deťom s láskou pripomenul,
že iba poslušnosť a dobrota ich privedú
do neba a potom ich štedro obdaroval.

Nový rok sme ako vždy privítali tancom. Na svätej omši sme sa
poďakovali Pánovi za uplynulý rok
a v prúžkovom sme sa stretli v Domke.
Kvalitnú hudbu nám ako vždy
zabezpečila
Fogova
aparatúra
a naše srdcia sa tešili z červeno-modro-zelenej diskogule, ktorá
na parkete vytvárala super atmosféru.
Nechýbala dôchodcovská scénka, krásne hudobné vystúpenie sestier-speváčok a DJ-a, blahoželanie

tvorivá dielnička

14.12. sa v Domke stretlo veľa
šikovných ručičiek malých i väčších
detičiek. V adventnom čase sa vyrábali ozdôbky na stromček, kreslilo,
lepilo, zdobilo, farbilo a strihalo.
Pomocníčky - animátorky pomáhali deťom lepiť lepiacou pištoľou
a rozdávali povzbudenia a úsmevy,
keď sa niečo nepodarilo na prvýkrát.

milému Lackovi a dobrý domáci guláš z kuchyne Miškovej babky.
Svojou prítomnosťou nás obohatil
aj p. kaplán. V kostole nás do nového
roka požehnal Sviatosťou Oltárnou.
So zatajeným dychom sme potom
sledovali ohňostroj, pripili si a čas
vo víre tanca neskutočne utiekol...
Miška Černeková
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ZAŽILI SME...

milujem don bosca - milujem domku
Blíži sa 31.1.2014. Pre niekoho obyčajný deň, no pre saleziánsku rodinu veľmi významný. Je to totiž sviatok ich zakladateľa dona Bosca. A preto tento deň treba osláviť. Kde? No predsa v Domke v Senici. Oslavu
pre mladých pripravili saleziáni spolupracovníci zo strediska Šaštín.

Ich program nazvali „Milujem don
Bosca – Milujem Domku. A prečo?
Lebo kto chodí do Domky či už ako
animátor alebo sa tam ide zabaviť,
načerpať, oddýchnuť si, stretnúť sa
s priateľmi, oslavovať Boha modlitbou, rozjímaním – tak každý jeden
má rád don Bosca. Veď aj Domka –
je Združenie saleziánskej mládeže
a teda patrí do saleziánskej rodiny.
Don Bosco hovorí: „Stačí, že ste
mladí, aby som vás veľmi miloval“.
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Oslava sa konala 24.1.2014 v
priestoroch Domky o 20-ej hodine.
Zišlo sa tu okolo 50 mladých ľudí.
Úvod patril Silvinke našej saleziánke spolupracovníčke, ktorá všetkých srdečne privítala a potom sme
sa všetci pomodlili. Zavítali k nám aj
vzácni hostia a to direktor saleziánskej komunity salezián Marek Michalenko a ekonóm salezián Jožko
Komloš. Všetci sa usadili a Žanetka
so Slavom /saleziánom spolupracovníkom/- hlavní moderátori večera /inak

ZAŽILI SME...
/inak dcéra s otcom/ v krátkosti
predstavili program. Vytvorili sa dva
tímy - na čele jedného bola naša ASC
Silvinka, ktorá si do tímu prizvala Paťku Čederlovú, Lucku Hornú a
Erika Kadlečíka. V druhom tíme bola
kapitánkou
ASC
Postupne
tímy dostávali Aďa a z účinkujúcich
si vybrala Emku
otázky z rôZávodskú, Dominiznych oblastí, ku, ktorú neskôr
hádali sa
vymenila
Magpiesne, skúšala duška a Dominika
sa pozornosť, Kadlečíka. A súboj
spievalo sa, ... sa mohol začať.

Postupne tímy dostávali otázky z rôznych oblastí, hádali sa piesne, skúšala
sa pozornosť, spievalo sa, nechýbala narodeninová párty s výbuchom,
telefón, hádanie záhoráckych slov. Jednotlivé disciplíny sa postupne bodovali
a ako sa súťaž blížila k záveru, tak to
vyzeralo, že výhru má istú Adin tím.
Ale to by nebola hra, keby napätie
pomaly nestúpalo. Prišlo totiž na rad
koleso šťastia. Veľká šanca vytočiť si bonusové body. Predposledné kolo a stále
vedla Aďa. Posledné krútenie, chvíľa
napätia a Adin tím definívne končí s nulovým kontom. Vyhráva Silvinkin tím.
Radosť na oboch stranách - veď
cieľom stretnutia nebolo vyhrať, ale
sa zabaviť a vytvoriť spoločenstvo.
No týmto program neskončil. Nasledoval príhovor SDB Mareka Michalenku

“Urob, čo môžeš
a ostatné urobí Boh.”
/pre malé pripomenutie čo mladým
hovoril: „Urob čo môžeš a ostatné urobí Boh“/, požehnanie od obidvoch
saleziánov, rozhovory, hranie na gitare,
spievanie. Nakoniec sme všetci odišli
domov unavení, ale s radosťou v srdci,
že sme mohli v takto príjemnej atmosfére osláviť sviatok svätého Jána Bosca.
Ďakujem všetkým mladým, ktorí
tam prišli, saleziánom Marekovi Michalenkovi a Jožkovi Komlošovi, Stanovi Jánošovi za obsluhu techniky,
moderátorom Slavovi a Žanetke i všetkým, ktorí priniesli koláčiky na agapé.
saleziánka spolupracovníčka Aďa
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ZAŽILI SME...

maškarný ples

1. februára sa v DAV-e pod záštitou DOMKY konal detský maškarák.
Animátori sa tohto roku rozhodli pre
krajinu vychádzajúceho slnka. Príprava začala v plnom prúde a ani sme
sa nenazdali, prišiel veľký deň D :)
Chalani si navliekli kimoná a zobrali do
rúk meče, dievčatá v priliehavých šatách
s vejármi v rukách, všade okolo plno
detí v maskách... A čo sa vlastne dialo?

Bojovníci oslobodzovali
princeznú a deti im pomáhali.
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V miestnej dedine sa zjavil obrovský
drak, ktorý trápil obyvateľov a uniesol princeznú. Bojovníci prichystali
nebezpečnú výpravu na jej záchranu. A deti, samozrejme, pomáhali.
Rozlúštili tajný dračí jazyk, dostali sa až k jeho skrýši a po troch
namáhavých úlohách vyslobodili
princeznú a porazili draka. Nasledovala veľká oslava, spoločný ta
nec. Nechýbala ani bohatá tombola,
množstvo súťaží od výmyslu sveta...
Myslím, že každý si mohol nájsť to svoje “pravé orechové” a
odísť s úsmevom na tvári. Podľa
môjho názoru bol tento maškarák
jeden z najúspešnejších... čo myslíš?
Ja sa už teraz neviem dočkať budúceho ročníka. A čo ty? Už vymýšľaš,
do akého kostýmu sa prezlečieš?
Miška Harnošová

ZAŽILI SME...

vajdlínek
Víkend v Šintave

Dňa 4 – 6.10. 2013 si zbor Vajdlínek vyrazil na výlet z vlakovej
stanice v Senici. Naša dobrodružná
cesta nám ubehla rýchlo a skončila sa na vlakovej stanici v Galante,
kde nás privítala naša vedúca Gabika.
Po rýchlom ubytovaní nasledovala svätá omša a po nej už dlho
očakávaná večera. Večer sme pilno cvičili piesne a po náročnom dni
sme išli spať, ale ako kto ... naše Sa
xany sa rozprávali ešte dlho do noci.
Sobota bola však veľmi náročná.
Spievali sme nielen
vnútri spolu s našimi kamarátkami včielkami, ktoré tam mali hniezdo, ale i
vonku. V nedeľu po chutnom obede sme sa už museli vrátiť domov.

20 - hodinovka

Okrem Šintavy mal zbor Vajdlínek 29
– 30.11. 2013 ešte jednu prespávačku.
Po svätej omši sme išli do Domky.
Po príchode sa pozisťovalo počet
párkov na raňajky a keď si každý
našiel svoje miestečko na spanie, išlo
sa cvičiť. Pred spaním sme si pozreli
krásny film „Posledná pieseň“. Ráno po
raňajkách sme ešte pilno cvičili a potom sa rozlúčili a išli domov na obed.
Zinka

Ťažšie ako milovať Boha
je nechať sa ním milovať.
Modlitba robí zázraky,
ale musíme VERIŤ!
(myšl. pápeža Františka)
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pozývame...

Otvorená DOMKA
PRE VŠETKÝCH

V
školskom
roku
2013/2014
začala
v
Domke
nová
akcia
„Otvorená
Domka
pre
všetkých“.
Na čom sa táto akcia zakladá?
Každú sobotu prichádzajú do Domky od 16:00 do 19:00 tí, ktorí sa chcú
zahrať, zabaviť, porozprávať, stretnúť
mnoho ľudí (bez ohľadu na vek) alebo len tak byť v dobrej spoločnosti. Na
každého tu čakajú animátori, ktorí sa s
nimi radi zahrajú a vyplnia ich voľný čas.
Projekt je zatiaľ celkom pekne
rozbehnutý a tešíme sa účasti detí, mladých
i mamičiek. Obľúbené sú stolný tenis a futbal, spoločenské hry, štrikovanie, maľovanie, popíjanie čaju a klábosenie, detský
kútik, hudobné nástroje a iné aktivitky.
Takže môžete zavolať kamarátov,
súrodencov,
známych...
alebo prísť a spoznať nové tváre...
sme tu pre vás :o)

piatkové večery
Každý piatok po sv. omši
prichádzajú mladí do Domky
stráviť večer s priateľmi. Zahrať
sa, porozprávať sa, zdieľať zážitky
predchádzajúcich dní, popíjať čaj...
Modlitbou na úvod a záver stretnutia zostávame spojení s Kristom,
ktorého sme prijali na sv. omši.
S radosťou privítame naozaj
každého, ale nechceme zabúdať
na Boha, ktorý naším svetlom.
Mária Jánošová

piatkové
upratovanie
farského
kostola
Na známosť sa dáva,
že každý piatok po
večernej svätej omši sa
upratuje farský kostol.
A keďže: „čím viac
rúk sa zaktivizuje, tým
je práca rýchlejšie urobená“, pozývam práve
teba, aby si priložil
ruku a srdce k upratovaniu a prišiel pomôcť.

„Boh nepozerá na druh práce, ale na úmysel, s akým ju konáme. Všetky úrady sú
teda rovnako vznešené, lebo v Božích očiach sú rovnako záslužné.“
don Bosco
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Úžasné ruky
Ruky používame úplne samozrejme pri všetkých činnostiach - ruka je nástroj na
uchopenie, prenášanie, manipulovanie, zdvíhanie... s pomocou rúk ráno odkrývame perinu a obliekame sa, umývame, jeme, upratujeme, zamykáme dom a zaväzujeme si topánky. Prichádzame do školy alebo do práce a naše ruky sú spoľahlivými a svedomitými služobníkmi i tu: písanie, čítanie, ťukanie do klávesnice...
pri chôdzi pomáhajú udržať stabilitu a pri komunikácii sú vyjadrením gest.
spolupatričnosti,
potrasieme
ru
kou pri blahoželaní, dvíhame a
mávame
rukou
na
rozlúčku...
Ruky tiež rozprávajú príbeh nášho
života. Každý má jedinečné ruky a sú
akoby jeho „vizitkou“. Nejde len o fyziológiu ruky, o odtlačky prstov typické
pre každého jedinCez ruky
prenikajú naše ca... Keď pozorujeme ruky človeka,
myšlienky do
dokážeme vyčítať
okolitého sveta. jeho vek, povolanie, vlastnosti, záľuby... Iné sú ruky
dieťaťa, matky, starenky... ruky tesára,
záhradníka, pekára, automechanika... ruky pisára, lekára, kňaza... hladké alebo mozoľnaté, mladé a pružné
alebo zvráskavené... ťažko pracujúce alebo jemné, zopäté do modlitby... sú to práve ruky, ktoré dvíhame
k Bohu, prosíme ho a ďakujeme mu.
Ruky láskajú, hladia, žehnajú... no
na druhej strane sú to ruky, ktoré môžu
vykonať mnohé zločiny a hriechy,
zaháľať, nástojiť, nútiť, udrieť a zabiť.

Ruka je však aj sprostredkovateľom
myšlienok, cez ruky prenikajú naše
myšlienky a nápady do okolitého sveta... umelcova ruka je nástrojom,
ktorým sa spájame s jeho dušou či už
cez hudobný nástroj, na ktorom ruka
hrá, cez sochu, ktorú ruka modeluje či cez báseň, ktorú ruka napísala.
Rukami sa dorozumievame s
neznámym človekom, keď hovorí cudzou rečou. Z postavenia rúk
dokážeme zistiť obavu, nesmelosť alebo neprístupnosť ako aj otvorenosť a
srdečnosť iného človeka. Podávame
Boh
nám
daroval
dve
si ruky na privítanie, objímame sa,
pohladíme... Ruku stisneme pri vy- dokonalé ruky, ktoré dokážu a vyjadrení pochopenia a súcitu, držíme jadrujú nespočítateľné množstvo vecí...
sa za ruky zdôrazňujúc pocit
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Aké boli ruky Ježiša Krista?
Jeho ruky žehnali, dotýkali
sa a uzdravovali. Vyrábali a
pracovali v stolárskej dielni,
dvíhali sa k modlitbe, umývali
učeníkom nohy, premenili chlieb
a víno na jeho telo a krv, boli
prebodnuté klincami...
... a rany na jeho rukách nás
zachránili.
spracovala Miška Černeková

don bosco mal sen...
Don Bosco hovoril:
Snívalo sa mi, že sa nachádzam
v kostole. Kostol bol preplnený
mládežou, ale málo ich šlo ku svätému
prijímaniu. Pri balanustre (stĺpe) stál
jeden človek, vysoký, celý čierny a na
hlave mal dva rohy. Držal v ruke jednu kúzelnú lampu a ňou ukazoval
tým chlapcom rozličné veci. Jednému ukazoval rekreáciu, oživenú
hrou a zamestnával ho zábavou.
Druhému kládol pred oči už skončené
hry, prehry a nádej na výhru. Inému
predstieral jeho rodný kraj a prechádzky poľom, inému zase dom atď. Niektorému ukazoval študovňu, knihy, prácu v škole, inému zase ovocie, sladkosti
a víno, inému zasa rodičov, priateľov
alebo ešte niečo horšie - hriechy a peniaze, ktoré neodovzdal predstavenému.
A tak máloktorí pristupovali ku
svätému prijímaniu. Niektorí videli prechádzky, prázdniny a nechajúc
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všetko na boku, rozmýšľali o dávnych
priateľoch zo svojich detských
časov. zo svojich detských časov.
Viete čo znamená tento sen?
Znamená, že diabol robí všetko možné,
aby odpútaval mládež v kostole, aby ju
oddialil od Sviatostí. A chlapci sú takí
hlúpi, že ho pozorujú a sadajú mu na lep.
Synáčikovia moji! musíme
túto lampu rozbiť! A viete ako?
Musíme pozrieť na kríž a myslieť
na to, že oddialiť sa od svätého prijímania je ako hodiť sa satanovi do náručia.
Mária Jánošová

Svätý, svätý...

sv. Ondrej

Sv. Ondrej, apoštol, sa narodil v
Betsaide, v mestečku na brehu Tiberiadského jazera neďaleko Kafarnauma.
Jeho otec sa volal Jonáš a jeho mladším
bratom bol Šimon Peter. Východní
cirkevní spisovatelia nazývajú Ondreja
„prvým povolaným“, lebo Ježiš práve jeho
povolal ako prvého k apoštolskej práci.
Pôvodom bol rybár – ako celá
jeho rodina. Detstvo a mladosť prežil
v Betsaide a potom, už s manželkou a bratom Šimonom sa usadili v prístavnom meste Kafarnaum.
Cirkevní otcovia, najmä sv.
Béda Ctihodný, nazývajú Ondreja „privádzačom ku Kristovi“.

Okrem toho, že priviedol ku Kristovi
svojho brata Šimona Petra, priviedol k
nemu aj chlapca s piatimi chlebmi a dvoma rybami pri zázračnom rozmnožení
chleba(Jn 6, 1-13) a takisto aj Grékov,
ktorí prišli za Filipom s prosbou:
„Chceli by sme vidieť Ježiša.”
(Jn 12, 13-25)
Po zoslaní Ducha Svätého žil Ondrej zhruba dvanásť rokov v Jeruzaleme. Potom odišiel pravdepodobne
do Bitýnie (M. Ázia), južného Ruska (kmene Skýtov), odtiaľ do Trákie
(dnešné Bulharsko a Rumunsko)
a nakoniec do Grécka, kde dosiahol najväčšie apoštolské úspechy.
Podľa tradície ho v hlavnom meste
Achájska (južné Grécko) v Patrase
na podnet cisárskeho vladára Egea
ukrižovali na kríži v podobe písmena X. Nepribili ho klincami, len ho
priviazali. Na kríži umieral tri dni.
Jeho ostatky putovali rôznymi mies
tami - Konštantínopol, Rím, Amalfia pri
Neapole a znova Rím (chrám sv. Petra).
V roku 1964 však pápež Pavol
VI. preniesol túto relikviu do Patrasu, kde je uložená v chráme sv. Ondreja. Sv. Ondrej je dodnes na popredných miestach úcty k svätým,
najmä vo východných cirkvách.
Ondrej
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Urob si s Emmkou
Blíži sa plesová sezóna a ja mám pre Vás pár tipov
na
skrášlenie
vzhľadu
džentlmenov
i
jemných
dám.
Každý správny pán si na takú honosnú slávnosť oblieka smoking, uhladenú košeľu a ten najvhodnejší doplnok – kravatu! Avšak zle uviazaná viazanka môže mať negatívny vplyv na celý váš výzor a to predsa nechceme. Preto Vám prinášam jeden návod, ako zaujímavo osviežiť aj obyčajnú kravatu.
Výsledkom bude neobyčajný žiariaci outfit a k tomu spokojný úsmev Vašej partnerky.
A drahé slečny a ženy, pre nás je
každý detail veľkým doplnkom. Nezabúdajme na manikúru, ktorá otvorí Váš prvý tohtoročný tanec
(samozrejme nemyslím, že by ste
mali svojmu tanečníkovi ublížiť, ale
pokiaľ áno, tak to urobte vkusne!)
Ak máte očné tiene krásnych farieb,
čo Vám možno nesvedčia na viečka, skúste, či Vám nebudú náhodou
pasovať na rukách. Rozdrvte tiene
na prášok, ktorý nasypete do priesvitného laku. Poriadne premiešajte a
budete mať svoj originálny lak, aký
nebude mať nikto iný! A ak máte,
skúste pridať nejaké trblietky a získate
luxusnejší vzhľad Vašich nechtov!
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hádaj, rátaj, lám
drahokamy a polodrahokamy
Arabský obchodník prišiel na trh s
niekoľkými diamanty. Všetky diamanty
najprv vymenil za sady polodrahokamov. Za každé 2 diamamanty obdržal 3
sady polodrahokamov (menil pritom len
celé sady, nie ich časti). Každá sada obsahovala toľko polodrahokamov koľko
je tretina z celkového množstva sád
polodrahokamov. Potom obchodník
predal aj všetky polodrahokamy. Čiastka, ktorú obchodník získal za každých
9 polodrahokamov sa rovnala počtu
polodrahokamov v jednej sade. Celkovo získal za polodrahokamy 72 zlatých.
1. Koľko bolo v každej sade polodrahokamov?
2. Koľko bolo polodrahokamov celkom?
3. S koľkymi diamantmi prišiel obchodník
na trh?
4. Za koľko polodrahokamov (nie sád) ich
potom vymenil?
zasmejme sa
Zo záznamov amerického velenia:
Taktika použitia bojových delfínov sa
v púšti osvedčila iba čiastočne.
Smrtka stojí pri dverách bytu a hovorí:
Dobrý deň, odčítanie ľudu.
Výzbroj Čínskych vojakov:
KBT - krátka bambusová tyč,
DBT - dlhá bambusová tyč,
EDBTPL - extra dlhá bambusová tyč proti
lietadlám

Hádanky pre najmenších
Stojí, stojí pri dome, v snehobielej
nádhere.
Usmieva sa veru hej! Metla v ruke
snehovej.
Čo je to ?
Letia, letia hviezdny biele, čipkované
všetky celé.
Veľa ich je na stráni,
Chytíš - voda na dlani.
Čo je to?

Snehuliačik
Snehuliačik pekný biely
Studený si chladný, celý.
Z uhlíkov máš gombíky,
Klobúk hrniec veliký,
V ruke metla od Elenky,
Krásavec si vyfintený.
Jednu máš však chybičku,
Miesto nosa mrkvičku.
Anetka
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