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                                                    Neobyčajné zvieratá 

 

1. Levík zlatý - 

Levík zlatý, zvieratko vo veľkosti veveričky s 

červenou-zlatou srsťou a výraznou hrivou sa 

vyskytuje len v jedinej oblasti na svete. A to  

miesto je dažďový prales v Brazílii na atlantickom 

pobreží. Je to jeden z najvzácnejších druhov opíc. 

Taký vzácny, že pred 30 rokmi bol na pokraji vyhynutia. Bol nelegálne lovený a 

jeho prirodzené prostredie bolo vážne poškodené. Od tých čias sa na celom 

svete vyvíjajú úspešné snahy o jeho zachovanie.  

 

2. Neobyčajné  Levy púšťové 

U ľudí a u zvierat existuje takzvaný albinizmus, čo 

znamená, že nemajú vôbec žiadny pigment, ich 

pokožka má väčšinou bledé až úplne biele sfarbenie. 

Opak albinizmu je 

melanizmus, čo 

znamená,že zviera má nadmerné množstvo 

pigmentu. Aj tieto dva levíky trpia týmto kožným 

ochorením, preto si myslím, že si miesto v mojom 

zozname neobyčajných zvierat zaslúžia. 

 

3.Turritopsis dohrnii  

Nesmrteľnosť, veľa ľudí si myslí, že je to iba obyčajný 

ľudský výmysel ale tento živočích je toho opakom. Táto 

medúza je v dospelosti veľká asi ako ľudský malíček. Ako 

si našla cestu k nesmrteľnosti ? Veľmi jednoducho, 

v štádiu dospelosti sa vie vrátiť do svojho počiatočného 

štádia, vedci túto medúzu pozorovali zatiaľ iba 

v laboratóriach, nie vo voľnej prírode. 
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4. Cherax pulcher  

Žijú v planktóne v oceánoch, kde sa voľne 

vznášajú. Majú dva otvory na koncoch tela a 

tiež majú  malý aj veľký perforovaný kôš -

pharynx, ktorý tvorí väčšinu tela. Skupina 

zvaná ohnivky vytvára kolónie, iné salpy majú 

fázy kolóniového života. Poznáme asi 70 

druhov.  

 

5. Delfín Amazonský  

Delfínovec amazonský sa vyskytuje v povodí 

najväčších juhoamerických riek – Amazonky a 

Orinoka. Dorastá  do dĺžky 2 – 2,5 metra a hmotnosti 

110 – 140 kg. Sfarbenie tela je značne premenlivé, od 

ružovkastej šedivej  až po sivočierny odtieň. Živí sa 

hlavne rybami, menej  už ďalšími vodnými živočíchmi. 

Vzhľadom na to, že žije veľmi často v kalných, nepriehľadných vodách, má silno 

redukovaný zrak.  

Nina Kožiaková 

 

Včela Medonosná  

Včela medonosná (Apis 

mellifera) je druh z nadčeľade 

včely (Apoidea), čeľade včelovité 

(Apidae). Žije v početných 

spoločenstvách - včelstvách. 

Včelstvo je zo sociologického 

hľadiska rodina tvorená matkou 

a jej potomkami - robotnicami a 

trúdmi. Robotnice zbierajú peľ a 

nektár kvetov, z ktorého neskôr 

vzniká med. Spoločne žijú pohromade najmenej dve generácie včiel a je medzi 

nimi aktívna súčinnosť. Žiadna medonosná včela nemôže žiť dlhšiu dobu sama, 

https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Ohnivky&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ju%C5%BEn%C3%A1_Amerika
https://sk.wikipedia.org/wiki/Amazonka
https://sk.wikipedia.org/wiki/Orinoko
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ryby


Školský časopis číslo 5 , Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku, Varín 

 

5 
 

je odkázaná na pomoc svojich družiek. Včelie produkty: včely produkujú rôzne 

biologicky vysoko hodnotné produkty, ako je med, včelí jed (apitoxín), propolis 

a vosk. Včelí med pomáha najmä pri liečení porúch trávenia, dýchania a 

krvného obehu a bežne sa používa ako sladidlo do čaju namiesto rafinovaného 

cukru. Včelie bodnutia majú aj priaznivé účinky. Najmä pri reumatických 

ochoreniach pôsobí včelí jed liečivo a utišujúco. Propolis má veľmi silné 

antibakteriálne a antiseptické účinky, spôsobuje znecitlivenie a rýchle hojenie 

rán a je používaný v zubnom lekárstve. Peľ sa používa na výrobu liekov a 

kozmetických prípravkov. Vosk sa využíva v autokozmetike. Kedysi sa včelí vosk 

používal namiesto parafínu na výrobu sviečok. 

Monika Antošová, Diana Willigerová 

2. ročník zberu odpadkov 
 

Ako aj minulý rok, tak aj tento sa uskutočnil zber 

odpadu. Dňa 3.4.2019 päť žiakov štvrtého ročníka 

dobrovoľne vyzbieralo smeti na Hviezdoslavovej ulici 

vo Varíne a v jej okolí. Šesť igelitových vriec plných 

smetí z ulice svedčilo o ich usilovnosti.  Smeti z vriec 

potom aj roztriedili do správnych 

kontajnerov. Bolo vidieť, že to 

všetko robia s radosťou a nie 

z povinnosti a sa snažia pomôcť  

našej prírode. Eliška Chytilová, 

Naďka Kalášová, Dávid Štefánek, 

Nikola Kutniková a Lukáš Bugáň si 

zaslúžia veľkú pochvalu. Keby sa 

takto choval každý, určite by sme na našej zemi mali väčší poriadok 

a aj by sme sa lepšie cítili. Pomôcť prírode neznamená, ísť zbierať 

smeti niekde do diaľky, stačí len 

vôkol svojho domu, či na ulici. 

A keď už ani to nie, tak aspoň 

smeti nehádzať na zem. 

Papieriky, fľaše, obaly od sladkostí ... Tieto veci do 

prírody jednoducho nepatria.  Koše a kontajnery  

na uliciach nemáme na okrasu. My to dobre 

vieme, len sme leniví. A potom to tu tak vyzerá. 

Zamyslíme  sa, akú prírodu vôkol seba chceme 

mať a vážme si ju, pretože inú nemáme......                                              Júlia Chytilová  
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Deň Zeme- 22.apríla 2019 

Deň zeme vyhlásili v roku 1970 v Amerike .   V  roku 1990 sa k Amerike pripojil aj 

zvyšok sveta a 22. apríl sa stal celosvetovým medzinárodným dňom Zeme. Ide o 

ekologicky motivovaný sviatok, upozorňujúci ľudí na vplyv ničenia životného 

prostredia. 

Problematika ochrany 

prírody a Zeme sa 

netýka iba separácie a 

recyklácie odpadov, 

ale i mnohých iných 

oblastí – využívanie 

obnoviteľných zdrojov 

energií.. 

Ako to prebiehalo na našej škole? 

Tak ako aj ostatné školy oslavujú deň zeme, my sme nemohli byť výnimkou! Deň 

Zeme v našej škole prebiehal asi nejako takto: Ráno išli deti 

do školy pešo a zapojili sa tak do „PEŠIBUSU“, ktorý 

pravidelne organizujeme. Tak ako každý rok, žiaci našej 

školy prispeli svojou aktívnou činnosťou ku skrášleniu našej 

obce. Zbierali odpadky v 

okolí rieky Varínka, pod 

Jedľovinou, na vodnom diele 

a samozrejme, žiaci zbavili 

odpadkov aj náš školský 

areál. Odpadkové vrecia spolu s rukavicami nám 

ochotne poskytla obec Varín, ktorá zabezpečila aj 

odvoz vyzbieraného odpadu. Do úpravy areálu sa 

ochotne zapojili naši deviataci, ale i piataci a šiestaci. Podarilo sa nám inštalovať 

do areálu školy paletové lavičky, ktoré sme si vyrobili minulý rok. Zasadili sme 

kvety oproti vchodu do malej budovy a taktiež do predzáhradky pred veľkou 

budovou školy. 
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Kto som ? 

Je to slovenský futbalista. Narodil sa v Banskej 

Bystrici v roku 1987 , presnejšie 27.7.  Teraz má  31 

rokov. 

                                                          

 

 

   Veľmi známy raper 

má 36 rokov  a jedno dieťa. Pochádza z Petržalky     

Narodil sa 29. decembra 1982  v Bratislave. 

Pôsobí od roku  2008.  Vydal veľa  albumov.... 

 

Peter Bitušík 

Deň  otcov 

 Deň otcov je sviatok oslavujúci všetkých 

otcov, otcovstvo a vplyv otcov na 

spoločnosť. Deň otcov sa na Slovensku 

oslavuje tretiu nedeľu v mesiaci jún. 

tradícia Dňa otcov vznikla v meste 

Spokane.  
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Top 5 otcov  

Richard Muller                         

Neymar                    

Kali                      

Ronaldo  

Messi  

 

   

 

 

                                                                                                            Kristián Baláž  

SOCHA SLOBODY 

Je  to socha v New Yorku v USA. Socha slobody bola kedysi  oranžovej farby. 

OPIS 

Socha je vysoká 46 metrov, spolu 

s 47-metrovým podstavcom. 

Socha váži 205 ton. Pri nohách 

sochy ležia rozťaté putá tyrani. Aj 

jej koruna so siedmimi lúčmi je 

symbolom slobody, ktorú má 

vyžarovať ponad sedem morí do 

šiestich kontinentov. 

 

DEJINY 
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Socha slobody pripomína priateľstvo a pomoc, ktorú Francúzsko poskytlo americkým 

osadníkom v ich boji za nezávislosť od Británie začiatkom v roku 1776. Francúzi chceli aj 

Sochou slobody vyjadriť sympatie novej republike vzniknutej za Atlantickým oceánom. Socha 

stojí na ostrovčeku pred New Yorkom od roku 1886. 

Soňa Machaliková

 

Knižné tipy na leto 

Ak sa cez leto nudíte, môžete siahnuť  po dobrej knihe, 

v ktorej sa môžete stratiť a ponoriť do sveta v celku 

odlišného od toho nášho, tak neváhaj a vyskúšaj ho! 

Pre mladších 

Ak máte radi zvieratká a more, určite siahnite po knihe od 

Adriána Machu s názvom Gerda. Vydajte sa s ňou na cestu po 

šírom oceáne a stretnite sa  s novými kamarátmi , s ktorými sa 

zabavíte.  

Ak radi čítate rozprávky, tak určite siahni po 

knihe od Chrisa Colfera s názvom Krajina 

príbehov- Čarovné zrkadlo. Spolu s Alex a Connorom sa 

prepadni do rozprávkového sveta. 

 

 

Ak ťa nebavia rozprávky, kde princ zachráni princeznú, alebo 

kde sa soľ premení na zlato, určite si zaobstaraj knihu ,od 

Thomasa Brezinu Hľadači pokladov- Prekliatie zlatého Titanicu. 
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Pre starších 

Predstavte si ,že žijete v Prentissove  v meste, kde počujete 

myšlienky ostatných ľudí a oni počujú vaše, pre Todda úplne 

normálny život, ale čo sa stane ak ich už nebude počuť? 

Napínavá kniha od spisovateľa Patricka Nessa s názvom Počúvaj 

nôž. 

 

Ak ťa nebavia akčné knihy , plné nebezpečenstva, tak vyskúšaj 

knihu Povedz ,že ma miluješ  od Jenny Hanovej, ktorá taktiež 

napísala Všetkým chalanom, ktorých som milovala.  

 

 

Ak nemáš rád knihy, ktoré sú romantické či náučné , určite si 

kúp knihu s názvom Trón zo skla od Sarah J. Maas. Napínavý 

príbeh najznámejšej vrahyne v celej Erilei , niektorí sa aj 

doteraz boja vysloviť jej meno, ale čo sa stane ak ju chytia? 

 

Erika Vráblová, Dominika Holecová 

 

Po stopách..... 

Hory, tí majestátni páni, ktorý nás obklopujú z každej strany. Každá hora je 

niečím výnimočná a dnes vám chceme predstaviť naozajstné skvosty zo 

všetkých. 

 Dúhové hory 

Tieto hory sa nachádzajú v Peru v 

parku Zhangye. Na prvý pohľad sa 

nám ani len nezdalo, že niečo takéto 

môže byť skutočné, ale mýlili sme sa.  
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Stĺpy Zhangjiajie 

Tieto hory  sú tiež známe ako Avatarove 

hory sa pýšia  titulom najkrajšie hory  

v Číne, nachádzajú sa v provincií Hunan.  

Tak ak sa chcete vžiť do roli Avatara, 

nezabudnite navštíviť tento skvost. 

 

Bungle bungle Range  

 

Tieto zvláštne útvary hôr sa 

nachádzajú v západnej Austrálii. 

Toto pohorie zaujme svojím 

vzhľadom nejedného človeka. 

Návštevníkov uchváti nielen pohoria, 

ale aj nádherná príroda okolo nej. 

 

 

                           Čokoládové kopce  

Tieto kopce sú jedným z prírodných divov 

sveta. Legenda hovorí, že  dvaja obri po 

sebe hádzali kamene a piesok behom boja, 

ktorý trval už niekoľko dní. Keď boli 

nakoniec úplne vyčerpaní, udobrili sa 

a odišli z ostrova, kde po nich zostal 

neporiadok. Kto vie, možno to je skutočná 

pravda. 
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Trolltunga  

Nórsko je krajinou nádherných fjordov 

a útesov a Trolltunga patrí rozhodne 

medzi nich , čo myslíte??? 

 

Krivý les 

Tento les sa nachádza v susednom 

Poľsku, v dedinke Nowe Czarnowo. 

Tento les vzbudzuje veľa otázok, na 

ktoré mnohokrát ani vedci nepoznajú 

odpoveď. 

 

 

Tsingy de Bemaraha  

 V tomto lese by ste sa určite nechceli 

ocitnúť sami. Tento les je tiež známy ako 

LES NOŽOV a nachádza sa  na 

Madagaskare.  

                                                                                                               Erika Vráblová 

Žiacka vedecká ekologická konferencia – ŽIVEKO 

Dňa 30. apríla 2019 sa naši žiaci 

zúčastnili na vedeckej konferencií 

Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v 

spolupráci so Štátnou ochranou prírody 

SR, Správou NP Malá Fatra, Slovenskou 

agentúrou.... Konferenciu začalo 

predstavenie  pána doktora Imricha 

Jakaba, ktorý im predviedol ako môžu 

získavať energiu z rôznych zdrojov. 
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Súťažiaci si dali záležať  na estetickom i grafickom spracovaní. Obidve skupiny 

sa utiesnili na krásnom 2. mieste. Od organizátora získali veľké uznanie za 

profesionálnu prácu.  

Žiaci ktorý sa zúčastnili na konferencii: zo 7.B Júlia Chytilová, Sofia Zelinová, 

Anna Chmeliarová, Katarína Chobotová, Ema Mešková, Tímea Hrušková, Ivona 

Prekopová a zo 6.B sa zúčastnil Branislav Dominiak 

 

 

Martina Lopušanová  

 

Vtipovisko 

Lekár vám určí takú diagnózu, na akú má zdravotníctvo peniaze. 

 

Mladík sa pripotáca k slečne sediacej pri stole.  

"Hej, nešla by si tancovať?"  

Dievčina rozpačite odpovie:  

"...Nno...Áno.."  

"Tak bež, nemám si totiž kam sadnúť." 

 

 

Čo je to maximálna rýchlosť? 

Keď beháš dookola a vidíš si chrbát. 

 

- Čo nasleduje po znížení platu? 

- Zvýšenie krvného tlaku. 

 

"Jeane, pohár vody, prosím." "Nech sa páči, pane." "Ďakujem, Jeane. Jeane, 

ďalší pohár vody, prosím." "Nech sa páči, pane." "Ďakujem, Jeane. Jeane, ešte 

jeden pohár vody, prosím." "Nech sa páči, pane." "Ďakujem, Jeane. Jeane?" 

"Áno, pane." "Zavolaj hasičov. Toto sami neuhasíme." 

Peter Bitušík 
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Grécki bohovia 

ARTEMIS  

Artemis alebo Artemida, bohyňa lovu, je dcéra 

najvyššieho boha Dia a Titanky Léto. Bola 

sestrou boha svetla a slnka Apolóna a podľa 

najrozšríenejších povestí sa narodila na ostrove 

Déle. Jej hlavným zamestnaním bol lov a 

poľovanie. Pre Grékov bola ideálom ženskej 

krásy. Jej krása nebola však krásou vznešenej 

dámy, ale krásou športovkyne. 

 

Artemide zasvätili Gréci rad veľkolepých 

chrámov a svätýň najmä v atickom Brauróne, na Déle, v Sparte, Magnézii nad 

Maiandrom, v ľudských Sardách a inde. Posvätný okrsok mala aj na aténskej 

Akropole. V Ríme jej postavili chrám na Aventíne. Z ostatných jej chrámov v 

ltálii bol najvýznamnejší v Aricii, kde ju uctievali hlavne ženy. Nad všetkými však 

vynikal Artemidin chrám v Efeze, prvý chrám v iónskom slohu. Pôvodne 

zobrazovali Gréci Artemidu ako bohyňu s mesiacom, neskôr s krídlami a v 

dlhom rúchu, niekedy, hlavne v Malej Ázií aj ako bohyňu plodnosti a napokon 

ako štíhlu dievčinu vo vysoko podkasaných a prepásaných šatách bez rukávov a 

v loveckých sandáloch. Takto ju poznáme napríklad zo sochy Aretmidy 

Vesailleskej 

HÉFAISTOS 

Héfaistos je starogrécky boh kováčskeho remesla, ohňa a 

zbrojár bohov. V starorímskej mytológii mu približne 

zodpovedá Vulkán. V Aténach bol Hefaistovi zasvätený chrám 

Héfaisteion, kde ho uctievali ako ochrancu aténskych 

remeselníkov. Héfaistos mal vo viere a mytológii Grékov 

zvláštne postavenie. Nenarodil sa z rodičov, ale iba z matky a 

bol telesne postihnutý, jeho diela sú zároveň umelecké a 

zároveň magické: „nikde inde nie je znamienko rovnosti medzi 

mágiou a remeselnou zručnosťou uplatnené lepšie ako v mýte 

o Héfaistovi“ Héfaistos je syn Dia a Héry. Héfaistos je škaredý a slabý hneď od 

svojho narodenia. Vlastná  
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matka ho pre jeho nedokonalosť zvrhla z Olympu. Zachránili ho a vychovali 

bohyne  Thetis a Eurynomé. Jeho symboly sú 

kováčske kladivo, kovadlina, a pár klieští. Za 

manželku mal bohyňu lásky a krásy Afroditu. 

  Héfaistos 

a Afrodita 

 

 

 

 

 

HÉRA 

Je to bohyňa, ktorá ochraňuje rodinu, rodiace ženy 

a deti. Je to manželka a zároveň staršia sestra 

Zeusa. Je totožná s rímskou bohyňou Juno. Žije na 

hore Olymp.  

SYMBOL-páv, kukučka, jeřáb, žezlo, obetná miska, 

granátové jablko 

Manželstvom s Diom sa Héra stala najvyššou bohyňou a kráľovnou nebies. V 

rade bohov pripadla Hére funkcia ochrankyne 

manželstva. Starala sa najmä o posvätnosť a 

neporušiteľnosť manželských zväzkov, 

posielala manželom potomstvo a pomáhala 

matkám pri pôrode.   Héra dala Diovi troch 

potomkov: boha vojny Area, božského kováča 

a zbrojára Héfaista a večne mladú bohyňu 

Hébu.  
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HESTIA  

Hestia bola grécka panenská bohyňa a 

ochrankyňa domáceho kozuba. Bola dcérou 

Titana Krona a jeho manželky Rheie. Hestia bola 

veľmi významnou bohyňou, pretože rodinný 

kozub, ktorého bola strážkyňou, bol stredom 

rodiny. Zeus rozhodol, že sa stane ochrankyňou 

domáceho kozuba, rodiny. Pre Grékov bola 

rodinou aj obec i štát, takže sa nakoniec stala 

ochrankyňou obcí i štátov.  

 

NIKE  

Bola v gréckej mytológii bohyňa víťazstva. 

Bola dcérou Pallasa (boj) a Styx (nenávisť), sestrou 

Kratosa (sila), Bié (moc) a Zela (rivalita). Nike a jej 

súrodenci slúžili Diovi. Podľa legendy ju Styx doniesla 

ku Diovi, keď zháňal spojencov na blížiacu sa Vojnu 

Titanov. Nike predpovedala postavenie jeho osobného 

vozataja (tento motív bol často zobrazovaný v 

starovekom umení).  

Bohyňa víťazstva, totožná s rímskou Victoriou. Pomáhala bohom a ľuďom v boji 

so zbraňou, v umeleckom i športovom zápolení. Gréci ju zobrazovali ako krásnu 

ženu s krídlami a víťazným vencom. Známe sú jej sochy: Nike Olympijská a Nike 

Samotrácka. Soška Nike je trofejou pre víťaza majstrovstiev sveta vo futbale. 
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POSEIDÓN    

Je to staroveký Grécky boh je 

kráľ vôd. Jeho otcom bol Titán 

Kronos a mama je jeho sestra 

hneď po narodení ho jeho otec 

zožral, lebo sa obával že ho jeho 

synovia  zradia ale jeho brat Dio 

Titána oklamal a Poseidona 

vyvrhol a pridal sa k Diovi.  Boli 

mu podriadení všetci morskí 

bohovia a živočíchy. Mal mocný 

trojzubec, ktorým búril i krotil 

vlny, a keď ním udrel o zem, 

vyvolal zemetrasenie. Za 

manželku si vybral bohyňu Amfitrídu a s ňou mal syna Tritóna, ktorý bol napolo 

človek a napolo ryba.   

THAUMAS 

Thaumas bol grécky Boh, morských a nebeských úkazov. V gréckej mytológii bol 

syn Boha mora, Ponta  a Bohyne zeme Gaie.  

Význam jeho mena je: Meno Thaumas znamená div či 

zázrak. Jeho manželkou bola Élektra, s ňou mal štyri dcéry 

– Íris (bohyňa dúhy)  Aello, Ocypete Caleano jedna z 

ohavných harpyjí. 

 

 

 

                                                                     

                                        Élektra  

 

 Thaumasova dcéra- Iris 
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MUŠLE, MUŠLE, MUŠLE... 

Chystáte sa tento rok na dovolenku k moru? Ak áno, určite nezabudnite na 

mušle, ktoré si môžete nazbierať na každej pláži či v mori. Viete z nich vyrobiť 

krásne dekorácie a obdarovať nimi svojich blízkych. Či už náhrdelník, náramok, 

zvonkohru alebo viete vylepšiť starý kvetináč, vyrobiť si vlastné magnetky na 

chladničku alebo vytvoriť zaujímavé obrazy. Nezabúdajte ešte aj na to, že ručne 

vyrobené darčeky sú oveľa zaujímavejšie a vzácnejšie, ako tie, ktoré kúpite 

hotové v obchode.  

1. Rámik na fotku 

Takýto rámik si môžete urobiť celkom jednoducho. 

Budete potrebovať len rámik na fotku, mušle, lepiacu 

pištoľ (postačí aj obyčajné silné lepidlo) a ako inak fotku. 

Mušle len popriliepajte na rámik a je hotovo. 

2. Písmenko  

Na tento výrobok Vám postačí kúsok kartónu 

(ako podklad pre písmeno), mušle a silné lepidlo. Na kartón si 

nakreslite písmenko, ktoré si chcete vyrobiť (nemusí to byť práve 

S môžete si vyrobiť napríklad začiatočné písmeno Vášho mena). 

Naň potom len popriliepajte mušle a máte svoje písmenko hotové. 

3. Zvieratká 

Vyrobiť si taktiež môžete takéto roztomilé zvieratká, 

ktoré určite ocenia tí najmenší. Budete potrebovať len 

mušle, lepidlo a kúsok fantázie.  

 

4. Anjelik 

Takéhoto anjelika si vyrobíte za pomoci špagátu, 

mušlí a lepidla. Neskôr ho môžete použiť ako 

ozdobu na vianočný stromček. 
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5. Ozdoba na starý kvetináč 

Na niečo takéto budete potrebovať len starý kvetináč, 

mušle a lepidlo. Mušle len prilepte na kvetináč a zasaď 

doň nejakú kvetinku. Ako ho ozdobíte je už len na Vás. 

 

ODPUDZOVAČ HMYZU 

Ak ste počas leta vždy doštípaný od hmyzu tak ako ja, určite Vám pomôže 

týchto zopár vecných rád. 

1. Rastliny 

Mäta, myrta, rozmarína, pelargónia-rastliny, ktoré 

môže odpudzovať hmyz pre ich silnú vôňu. Jedným 

z najúčinnejších domácich odpudzovacích 

prostriedkov proti komárom sú považované listy 

paradajok.  

2. Citrón a klinčeky 

Rozrežte citrón alebo limetku na polovicu , a 

napichajte do nich klinčeky. Po tomto budete 

zaručene môcť spať pri otvorenom okne a komáre 

si na vás nepochutia… Navyše sa vám po izbe bude 

šíriť príjemná vôňa citrusu.  

3. Jedlá sóda 

Jedlá sóda je najjednoduchší a najbežnejší 
domáci liek na bodnutie komárom. Zmiešajte 
3 lyžičky jedlej sódy a 1 lyžičku vody. Vznikne 
vám tak hustá pasta. Výsledná hmota sa 
nanesie na štípanec a nechá sa zaschnúť. 

                                                                                            Dominika Holecová 
 

Na tento školský rok 2018/2019 je to všetko... :-)  Prajeme Vám pekné a dlhé 
letné prázdniny! 


