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Ročník: 9     číslo: 1       Školský rok: 2011/ 2012 

 

 
 

Vianočné svetlo Božej lásky nech Vám žiari nad            
domovom v tieto dni i v požehnanom roku novom. 
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Riaditeľňa 

 

 

 

 
Pán riaditeľ, na čo nové sa môžeme 

v našej škole najbližšie tešiť? 
No asi najviac na prázdniny . Máme určité plány, hlavne 

s telocvičňou a vybavením tried. Žiaľ, všetko závisí od peňazí. Preto 

neviem teraz povedať, čo  všetko sa nám podarí zrealizovať. 

Veľmi nás potešili interaktívne tabule vo všetkých triedach. 

Ako hodnotíte vyučovanie pomocou interaktívnej tabule vy? 

Jednoznačne zlepšujú výchovno-vzdelávací proces na vyučovacích 

hodinách – hodiny sú určite viac atraktívne pre žiakov. Tu chcem 

upozorniť, že nie je všeliek pre všetky predmety a pre všetkých 

žiakov. Niekedy musí prísť k slovu aj stará dobrá tabuľa. 

Páčil sa nám výchovný koncert. Aká bola odozva od Železiaru ? 

Výchovný koncert sa zabezpečovať asi 2 mesiace pred jeho 

uskutočnením. „Železiar“ dobre vedel, že ide vystupovať do 

Parchovian a dokonca na to aj veľmi tešili. Boli veľmi spokojní 

a citujem: ,,Také fantastické publikum sme ešte nezažili“. Boli 

nadšení z našich tanečníkov a spevákov.  

Čo vás vie v škole najviac potešiť, prípadne nazlostiť? 
Najviac  sa teším z úspechov našich žiakov. Nemyslím tým 

reprezentáciu triedy, školy, ale prekonanie samého seba. Je to 

pohladenie na duši, keď vidím, ako žiak sa najprv trápil na nejakom 

Pán riaditeľ dnes odpovedá na 

týchto päť zvedavých otázok 

svojich žiakov: 
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predmete a potom sa dozviem, že z neho exceluje. Tu sa ukazuje 

jeho silná vôľa, chcenie, nespokojnosť s doterajšími výsledkami. 

Najviac  smutný som z nedostatku finančných prostriedkov. Lebo 

ak by sme ich mali dostatok, tak určite by ináč vyzerala telocvičňa, 

toalety, vybavenie kabinetov a tried. A ešte lenivosť  a drzosť 

niektorých žiakov. 

Čo je náročnejšie riadiť školu alebo naučiť šiestakov 

matematiku? 
Školu riadi riaditeľ školy. Šiestakov učí učiteľ matematiky. Sú to 

dva rôzne prístupy toho istého človeka. Ale aby som urobil radosť 

šiestakom, tak asi tá matematika je pre mňa ťažšia . 

Tešíte sa na Vianoce? Na čo najviac? 
Určite tak, ako každý. Teším sa na darčeky, na pokoj v duši. 

Teším sa na svojich priateľov, s ktorými sa stretnem po dlhšom 

čase, na rodinu, známych. Bolo by krásne, ak by boli ešte aj 

biele. A najviac si želám veľké mrazy, aby sa žiaci mohli 

korčuľovať a vyšantiť na ľade. 
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                                    DUKLA- exkurzia 

 
Žiaci 8. A 9. Ročníka absolvovali exkurziu na pamätných miestach 

bojov československej armády v 2. svetovej vojne 

 
Exkurzia začala na vyhliadkovej veži vo Vyšnom Komárniku  a na 

cintoríne českosl. armády. Na pamätníku sovietskej armády sme 

nezabudli zapáliť sviečky na 4 masových hroboch 9000 

sovietskych vojakov. Pri pamätníku soviet. Armády nás zaujal 

  
 

Nemecký veniec 

pri pamätníku 

sovietskych 

vojakov- krásny 

symbol zmierenia 

národov. 
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Branné preteky 

 

 

 
 

Branné preteky sú už tradične hitom jesene. 

Zaujímavé disciplíny, najmä streľba zo 

vzduchovky, ale aj možnosť robiť niečo spolu 

sú SUPÉÉÉR!!!!!          Pali 
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Ako vidieť z obrázkov túžba po víťazstve je naozaj                                                               

obrovská a upevníme si aj kolektívneho ducha. 

 

 maťo 
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   Interview 

 

Ako sa vám páči na našej škole?  

Som tu síce krátko, ale cítim sa tu veľmi dobre. Zatiaľ som tu so 

všetkým spokojná.  

Máte tu aj iné predmety ako ste učili predtým?  

Áno, občiansku náuku.  

Páči sa vám tento predmet?  

Na základnej škole nepatril medzi moje obľúbené predmety, ale 

teraz je to v pohode. 

Ako sa vám pozdáva vaša nová trieda?  

Je veľmi kreatívna a na hodinách aktívna. Čo sa týka učenia ešte 

neviem, uvidím na polrok.  

Vymenili by ste ju za inú triedu?  

Určite nie.  

Cítili ste sa lepšie na predchádzajúcej škole? 

To nemôžem posudzovať. V každej škole je niečo iné, niečo nové.    

                                                                         miša, mima, mirka     

V dnešnom čísle sme 

niekoľko zvedavých 

otázok položili našej 

novej pani učiteľke 

Zuzane Hvozdíkovej. Na 

našej škole vyučuje 

cudzie jazyky 
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Jesenná výzdoba 

 
,, Jeseň pani bohatá, zlatý list hádže do blata.“ Aj jeseň v našej 

škole je veľmi pestrá. So stromov napršalo zlaté lístie, na 

oblohe krúžia roztopašné šarkany. Z trávy vykúkajú hríby 

a ježkovia si chystajú potravu na zimu. A my všetci máme hneď 

lepšiu náladu, keď pozorujeme tú pestrú krásu na nástenkách 

i oknách.. 

 
 

 
                                                                                                          kika   
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Halloween 

  
Naša škola sa rýchlo mení. Len čo sa vyzliekla z jesenného 

šatu už sa zmenila na strašidelnú. Mračiace sa stromy, 

pochmúrne kaštiele, bosorky a všade neporiadok- pavučiny, 

pavúky a iné čudá 

 
Ak je možné povedať, ktoré strašidlo je najkrajšie, tak  

musíme pochváliť pani strigu ( na obrázku). Je dielom 

 šikovných rúk  žiakov krúžku                             zuzi                                             
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HALLOWEENSKA PÁRTY 

 
Halloween sa na našej škole už tradične niesol v atmosfére 

strašenia a zábavy, aj keď si možno myslíte, že tieto dve 

aktivity zdanlivo nepatria k sebe.  

 
O zábavu sa staral DJ Marek, moderátori Kika  a Kiko 

a pochvalu za skvelú organizáciu si zaslúžia naši učitelia.  

 
Súčasťou zábavy boli aj súťaže tanec s balónom, 

stoličkový tanec a strieľanie balónov. Po tejto super akcii 

môžeme konštatovať: ,,Česť víťazom, sláva vystrašeným!“ 
                                                                                                 jožka  
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  Návšteva múzea  
 

Deň v múzeu bol pre nás zaujímavý a užitočný zároveň. 

Spoznali sme niekoľko zaujímavých výstav: 

       
Tradičné remeslá na Zemplíne, Historické traktory a 

spaľovacie motory, Parné oračky a lanová orba, tie sa nám 

páčili najviac. Zaujali nás aj archeologické pamiatky 

Trebišovského okresu a  výstavy z výtvarného umenia. 

     
                                      rene, ero       
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Výchovný koncert 

 

 
 
V novembri sa uskutočnil Na našej škole výchovný 

koncert. Členovia rôznych folklórnych skupín nám 

predviedli hru na viaceré ľudové nástroje, 

zatancovali nám tance a zaspievali piesne rôznych 

regiónov východného Slovenska. Zahanbiť sa nedali 

ani naši spolužiaci, ktorí tancujú a spievajú v Malej 

Parchovianke. Naozaj veľmi vydarené podujatie, 

ktoré potvrdilo že v našej dedine je folklór stále 

živý a populárny. ĎAKUJEME!!!!!!!!! 

 
                                   miša, mima, mirka 
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Romano slovos 
 
Prajinav tu menge šukar Karačoňa, 
mundali andre e švičkos pre Nov berš. 
Tu menge andro jilo kaj te ačo, 
Tiš ščasno a radostno tuke pasinel 
 
Pre Novo berš sa najfeder, 
Nani savoro so kamal. 
Ščejsce, but uspechos o laska, 
the o asal daregana pokojos. 
A calo berš lačo zdravo. 
 
Savorenge prajinal rado Karačoňa 
a the o sčasno Novo berš 
                                                  žiaci 7.B                       
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Školský klub detí 

 
 

 

 

 

 

V družine nám opäť nastala zmena.  Okrem toho, že deti už 

čakajú Mikuláša a družinu si pekne vyzdobili, majú aj novu pani 

učiteľku Luciu Šmigovskú. Okrem povinností v družine, vyučuje 

vlastivedu a občiansku výchovu. Pani učiteľke prajeme veľa 

úspechov  v práci a hlavne dobrých žiakov.                             miša 
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Vianočná výzdoba 

 
Snehuliak len zimu stráž, odmení ťa Mikuláš!!! 

 
Mikuláš, pozor si daj na soby, pojedia ti zásoby,  

Darčeky či balíčky, čo dáš deťom maličkým!!!  

 ero, tobi 
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Povedie vás hviezda deti, tam kde láska teraz svieti. 

 
Vraví stromček rozžiarený, len dobrí budú odmenení. 

 maťo  
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Snehuliak sa v okne smeje, aj keď sniežik vonku nie je. 

                                              

                                                                                          

Snehuliak                                                        jožka      

Snehuliak si prosí,                        Ale čo by, ale čo by,            

dva mrkvové nosy.                      budem tatko.            

Vari chceš byť dvojnosý?            Jden nos chcem do zásoby,       

To sa predsa nenosí.                   pre maličké snehuliatko.     
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Mikulášske 
balíčky 
Padá sniežik, vietor fúka,  

Mikuláš nám dary núka.  

Poďte, deti, detičky,  

rozbaľte si balíčky.  

 

Kto poslúchal mamku, ocka,  

na každého darček počká.  

Kto bol samá nezbeda,  

tomu beda, prebeda. 

Vianoce 
 

Keď je večer vianočný, 

rada snívam krásne sny. 

V kúte stojí krásna dáma, 

sviečkami je obsypaná. 

Hviezdička je veselá, 

anjelik sa usmieva... 

 

A na zemi hračiek hŕba- 

vidím vlak, loď, bábu, Kuba! 

Je to krása, nádhera, 

čo sa na mňa pozerá! 
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Otvoriť hneď očká chcem, 

nech to nie je iba sen!                                                 

Vianoce sú, keď sme spolu,        

keď rodina sadá k stolu. 

Mamka, ocko, detičky, 

dedkovia aj babičky. 

 

Vianoce sú od Ježiška 

dal nám lásku do balíčka. 

Bolo jej dosť. Dostal každý, 

rozdelil ju raz a navždy. 

 

Medzi ľudí, kvietočky, 

zvieratká aj včeličky.  

Kúsok lásky zo srdiečka 

ukry aj ty do balíčka. 

    Advent 
Advent, advent, štyri sviece, 
prvá z nich sa zatrbliece. 
 
Za ňou druhá, tretia zhorí, 
prinesieme stromček z hory. 
 
A keď štvrtá horí stíška 
tešíme sa na Ježiška. 
                                                             miša, zuzi, jožka 

 

 

 

 

 

http://www.google.sk/imgres?q=viano%C4%8Dn%C3%A9+dar%C4%8Deky&um=1&hl=sk&sa=N&qscrl=1&nord=1&rlz=1T4ACAW_skSK369SK375&biw=1441&bih=617&tbm=isch&tbnid=Wth-sn8F5P2-kM:&imgrefurl=http://www.cool-mania.eu/vianocne-darceky&docid=IxlBiMwzUuv9SM&imgurl=http://www.cool-mania.eu/data/img/stranky/christmasgiftsuggestions.jpg&w=396&h=388&ei=IaLfTvLbCcLrsga6ncCMCQ&zoom=1
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O smutnom hrnčiarovi 

V jednom meste žil hrnčiar, ktorý mal svoju dielňu. Vyrábal ozdobné 

vázy. Bol to však človek smutný, v jeho dielni bolo stále šero, a tak sa 

jeho vázy hodili iba na cintorín. Boli tiež také smutné ako on. No ľudia 

prichádzali a kupovali a tohto smutného muža mali radi. Jedného dňa 

však prišla na nákupy Graziella. Bolo to veselé dievča, ktoré prišlo kúpiť 

vázu pre svoju starú mamu. Tá už mnoho rokov odpočívala na cintoríne. 

Hrnčiar jej predal vázu a ona mu za ňu platila. Práve vtedy sa ich oči na 

chvíľočku stretli. Graziella si v nich všimla smútok a bolesť a nedalo jej 

to pokoja. Rozmýšľala, ako tomuto človekovi pomôcť. Najskôr to bude 

tým šerom, ktoré má v dielni. Poviem mu, aby si kúpil viac lámp a iste 

mu bude veselšie. Spravila tak a hrnčiar poslúchol. Avšak nepomohlo. 

Smútok z jeho očí sa nestratil a vázy vyrábal ďalej iba pre cintorín. 

Graziella sa však už neuspokojila. Pochopila, že tu treba iné svetlo. 

Poprosila hrnčiara, či by mu mohla umyť oblôčik na jeho dielni a otvoriť 

dokorán okenicu. On privolil a o chvíľu sa prvé slnečné lúče roztancovali 

po dielni. V ich svetle hrnčiar zbadal, že jeho výrobky sú skutočne 

smutné, že sú i iné farby ako šedivá a hnedá, a že dievča, ktoré mu 

umylo oblok je krásne. A prvýkrát vo svojom živote vyrobil vázu, ktorá 

nebola určená na cintorín. Hrala krásnymi farbami a prežiarila celú jeho 

dielňu. Hrnčiar ju z vďačnosti daroval Grazielle. 

Táto rozprávka nie je celkom vymyslená. Okolo nás je možno veľa 

smutných detí. Možno poznáš niekoho, kto by ich vedel potešiť. Čo si 

myslíš, kto by to mohol byť? Je Niekto, kto by to iste vedel – ale oni Ho 

nepoznajú. Ešte im o Ňom nikto nerozprával. Možno k nim treba zájsť 

na návštevu a poumývať im okienko na ich srdci. Ukázať im, že ich má 

niekto rád.                                                               jožka 
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Tradícia vianočnej výzdoby 

Najstaršou legendou viažucou sa k stavaniu vianočného stromčeka je 

legenda o svätom Bonifácovi, ktorého životopisci označujú za apoštola 

Germánov. Bol to práve Bonifác, ktorý vyzval pohanské božstvá na súboj 

tým, že vyťal posvätný Thórov dub. Keď sa mu pri tom nič nestalo, väčšina 

prítomných pohanských náčelníkov sa nechala pokrstiť. V dutine zoťatého 

velikána vraj bola schovaná jedlička, ktorá má svojím „trojhraním“ 

pripomínať svätú trojicu. 

Neskoršia legenda pripisuje zdobenie prvého stromčeka nemeckému 

reformátorovi Martinovi Lutherovi, ktorému pri večernej prechádzke lesom 

natoľko učaroval snehom pokrytý vianočný stromček zaliaty mesačným 

svitom, že sa rozhodol tento zážitok na Štedrý večer sprostredkovať svojim 

deťom. 

V 16. storočí sa na vianočných trhoch v Nemecku začali objavovať prvé 

perníčky a voskové ozdoby určené na ozdobu stromčeka. Z roku 1601 sa 

zachoval aj zápis istého návštevníka francúzskeho mesta Štrasburgu, ktorý 

prvýkrát videl stromček zdobený suchým pečivom, drobnými cukríkmi a 

papierovými ružami v bielej (nevinnosť) a červenej farbe (poznanie). 

Ozdobné reťaze na stromček tiež pochádzajú z Nemecka. Začiatkom 17. 

storočia tu vynašli stroj, ktorý dokázal vyťahovať strieborné prúty na tenké 

dlhé nitky. Neskôr sa výrobcovia pokúšali nahradiť striebro zmesou olova a 

cínu, ale tieto reťaze sa často lámali pod vlastnou váhou, takže až do 

polovice 20. storočia zostalo hlavnou surovinou pri výrobe reťazí aj naďalej 

striebro. 

             miša   

http://www.google.sk/imgres?q=snehov%C3%A9+vlo%C4%8Dky&um=1&hl=sk&qscrl=1&nord=1&rlz=1T4ACAW_skSK369SK375&biw=1441&bih=617&tbm=isch&tbnid=64VrKsAS_8e-eM:&imgrefurl=http://www.geocaching.sk/geocache-detail.php?id=351682&docid=NDVGKvpjJ1muJM&imgurl=http://img.groundspeak.com/cache/9f065d9f-fac2-4c36-ac37-8851dacb5dd2.jpg&w=331&h=305&ei=VqnfTpavJs7FtAbUwMGICQ&zoom=1
http://www.google.sk/imgres?q=snehov%C3%A9+vlo%C4%8Dky&um=1&hl=sk&qscrl=1&nord=1&rlz=1T4ACAW_skSK369SK375&biw=1441&bih=617&tbm=isch&tbnid=64VrKsAS_8e-eM:&imgrefurl=http://www.geocaching.sk/geocache-detail.php?id=351682&docid=NDVGKvpjJ1muJM&imgurl=http://img.groundspeak.com/cache/9f065d9f-fac2-4c36-ac37-8851dacb5dd2.jpg&w=331&h=305&ei=VqnfTpavJs7FtAbUwMGICQ&zoom=1
http://www.google.sk/imgres?q=snehov%C3%A9+vlo%C4%8Dky&um=1&hl=sk&qscrl=1&nord=1&rlz=1T4ACAW_skSK369SK375&biw=1441&bih=617&tbm=isch&tbnid=64VrKsAS_8e-eM:&imgrefurl=http://www.geocaching.sk/geocache-detail.php?id=351682&docid=NDVGKvpjJ1muJM&imgurl=http://img.groundspeak.com/cache/9f065d9f-fac2-4c36-ac37-8851dacb5dd2.jpg&w=331&h=305&ei=VqnfTpavJs7FtAbUwMGICQ&zoom=1
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Mikuláš 

 
       Spýtal som sa Mikuláša: ,,Páči sa Ti škola naša?! 

 
       ,, Páči sa mi veru tam, v škole nie je nikto sám!“ 
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     ,,Malí, veľkí, veselí, všetci sa mi tešili.“ 

 
     ,, Deti sa i trochu báli, keď ich čerti zamazali.“ 

 
       ,, Keď dostali sladkosti, bolo že to radosti!!!“ 
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        ,,Tak vo víre radostí na rok Vás zas opustím!“ 

 

Zmaľovali čerti Zuzku, 

Pestrejšiu má už aj blúzku. 

 

Mikuláš sa jej však ráta,  

až na toho čerta- brata! 
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       ,, Aj v uliciach dediny, hlásam veľké noviny.“ 

 
      ,,Všetkých dobrých veru zas, odmení váš Mikuláš!!!“ 
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                                         MIKULÁŠ                    
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SNEHULIAK 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

                            ero, rene                        
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     VTIPÁLEK    

Na súťaži krásy, pri rozhovore:  

- Aké sú vaše obľúbené činnosti?  

- Musím sa priznať, že veľmi rada spím.  

- A keď nespíte?  

- No, tak si práve idem ľahnúť!  

- Mami, je pravda, že po smrti sa premeníme na prach?  
- Áno, zlatko.  

- Tak za našou skriňou muselo zomrieť veľa ľudí! 
 

Dedko sa pýta vnuka:  

- Chceš nejakú peknú knižku?  

- Áno, chcem peknú šekovú knižku. 
 

Pani učiteľka sa pýta Jožka:  

- Aké máte doma zvieratá?  

- Doma máme psa, mačku a mrazené kurča. 

 

Večer pred spaním číta mamička dcérke, aby zaspala, na 

dobrú noc rozprávku. Po polhodine jej dcérka hovorí:  

- Mamička, nemohla by si si ísť čítať niekde inde? Ja chcem už 

späť! 

-Jožko, čo tam gumuješ? 

-Prosím, pán učiteľ veď ste mi povedali, aby som si tu 5 opravil.                                                                                                        

                                                                                   maťo, tobi    

http://www.google.sk/imgres?q=snehov%C3%A9+vlo%C4%8Dky&um=1&hl=sk&qscrl=1&nord=1&rlz=1T4ACAW_skSK369SK375&biw=1441&bih=617&tbm=isch&tbnid=64VrKsAS_8e-eM:&imgrefurl=http://www.geocaching.sk/geocache-detail.php?id=351682&docid=NDVGKvpjJ1muJM&imgurl=http://img.groundspeak.com/cache/9f065d9f-fac2-4c36-ac37-8851dacb5dd2.jpg&w=331&h=305&ei=VqnfTpavJs7FtAbUwMGICQ&zoom=1
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         KUPÓN  –  DOVOLENKA 

Meno, 

priezvisko 

 

Trieda  

Dátum  

Podpis triedneho 

učiteľa 

 

Pečiatka školy  

       Podmienky použitia kupónu: 

1. Tento kupón môžeš použiť iba raz , a to do vydania nového čísla 
2. Platí iba na ústnu odpoveď, na jeden vyučovací deň 
3. Kupón nesmieš použiť, ak si bol vopred oboznámený, že budeš 

odpovedať 
4. Kupón musíš vopred potvrdiť pečiatkou školy podpisom 

triedneho učiteľa  
5. Potvrdený kupón musíš vyučujúcemu ukázať dopredu, t. j. na 

začiatku každej hodiny 
............................................................................................ 

Školoviny: adresa redakcie: ZŠ Parchovany, Hlavná 462, 076 62, 

redakčná rada: šéfredaktor: Mgr. Ján Bača, redaktori: Kristína 

Šepeľáková- kika,  Zuzana Trellová- zuzi, Jozefína Dobranská- jožka, 

Pavol Kunca- pali, Mioroslava Andrejcová- mirka, Miriama Tutková- 

mima, Michaela Bálintová- miša, Erik Jacko- erik, Martin Siksa- maťo, 

Tobiáš Hvozdík- tobi, René Pastelák- rene, Erik Tóth- ero 
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http://www.google.sk/imgres?q=snehov%C3%A9+vlo%C4%8Dky&um=1&hl=sk&qscrl=1&nord=1&rlz=1T4ACAW_skSK369SK375&biw=1441&bih=617&tbm=isch&tbnid=64VrKsAS_8e-eM:&imgrefurl=http://www.geocaching.sk/geocache-detail.php?id=351682&docid=NDVGKvpjJ1muJM&imgurl=http://img.groundspeak.com/cache/9f065d9f-fac2-4c36-ac37-8851dacb5dd2.jpg&w=331&h=305&ei=VqnfTpavJs7FtAbUwMGICQ&zoom=1
http://www.google.sk/imgres?q=snehov%C3%A9+vlo%C4%8Dky&um=1&hl=sk&qscrl=1&nord=1&rlz=1T4ACAW_skSK369SK375&biw=1441&bih=617&tbm=isch&tbnid=64VrKsAS_8e-eM:&imgrefurl=http://www.geocaching.sk/geocache-detail.php?id=351682&docid=NDVGKvpjJ1muJM&imgurl=http://img.groundspeak.com/cache/9f065d9f-fac2-4c36-ac37-8851dacb5dd2.jpg&w=331&h=305&ei=VqnfTpavJs7FtAbUwMGICQ&zoom=1
http://www.google.sk/imgres?q=snehov%C3%A9+vlo%C4%8Dky&um=1&hl=sk&qscrl=1&nord=1&rlz=1T4ACAW_skSK369SK375&biw=1441&bih=617&tbm=isch&tbnid=64VrKsAS_8e-eM:&imgrefurl=http://www.geocaching.sk/geocache-detail.php?id=351682&docid=NDVGKvpjJ1muJM&imgurl=http://img.groundspeak.com/cache/9f065d9f-fac2-4c36-ac37-8851dacb5dd2.jpg&w=331&h=305&ei=VqnfTpavJs7FtAbUwMGICQ&zoom=1
http://www.google.sk/imgres?q=snehov%C3%A9+vlo%C4%8Dky&um=1&hl=sk&qscrl=1&nord=1&rlz=1T4ACAW_skSK369SK375&biw=1441&bih=617&tbm=isch&tbnid=64VrKsAS_8e-eM:&imgrefurl=http://www.geocaching.sk/geocache-detail.php?id=351682&docid=NDVGKvpjJ1muJM&imgurl=http://img.groundspeak.com/cache/9f065d9f-fac2-4c36-ac37-8851dacb5dd2.jpg&w=331&h=305&ei=VqnfTpavJs7FtAbUwMGICQ&zoom=1
http://www.google.sk/imgres?q=snehov%C3%A9+vlo%C4%8Dky&um=1&hl=sk&qscrl=1&nord=1&rlz=1T4ACAW_skSK369SK375&biw=1441&bih=617&tbm=isch&tbnid=64VrKsAS_8e-eM:&imgrefurl=http://www.geocaching.sk/geocache-detail.php?id=351682&docid=NDVGKvpjJ1muJM&imgurl=http://img.groundspeak.com/cache/9f065d9f-fac2-4c36-ac37-8851dacb5dd2.jpg&w=331&h=305&ei=VqnfTpavJs7FtAbUwMGICQ&zoom=1

