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Něco málo na ÚVOD… 

 Milí čtenáři časopisu Jemňáček,  

 právě vyšlo jiţ naše třetí číslo. Stejně jako 

vánoční speciál i toto má své speciální zaměření, a to 

především na Valentýna! 

  Dozvíte se v něm, co si například můţete přečíst 

za zamilovanou literaturu anebo co v tento krásný den 

zhlédnout v televizi. Také si nezapomeňte přečíst Váš 

zamilovaný horoskop! A pokud se chcete dozvědět, 

proč vlastně Valentýna slavíme a jaké se k Valentýnu 

vztahují pověry, nalistujte stránku se zajímavostmi. 

Luštěnky jsou pro Vás samozřejmě také připraveny. 

Nenechte si ujít i speciální valentýnské rozhovory a 

mnoho dalších zajímavých témat.  

 Příští číslo věnujeme zimě. I Vy se můţete na 

jeho podobě podílet!!! Těšíme se na Vaše příspěvky!!!                                                                                                                                                                

Za celou redakci Vám přeji krásného zamilovaného 

Valentýna plného těch nejhezčích překvapení! A teď, 

hurá do čtení!!!     

                                                                                                                                 

redaktorka Romča :D   
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Do Znojma za kulturou 

I v letošním školním roce se konají zájezdy do 

Městského divadla ve Znojmě. V rámci předplatného 

jsou pro nás připravena tři představení.  

V úterý 21. ledna se slavnostně nastrojení 

zájemci letos poprvé sešli u školy a v půl osmé vyrazili 

autobusem směr Znojmo. Představení s názvem 

Komedie o zkrocení, které se inspirovalo 

Shakespearovou hrou Zkrocení zlé ţeny, pro nás 

nastudovali členové divadelního souboru DS Rotunda 

Znojmo. Herci předvedli skvělé výkony. Zajímavé byly 

především skvěle sehrané dialogy plné květnatých vět, 

které se poslouchaly jedna báseň.  

Další představení, které se jmenuje Expres 

Praha – Radotín, jsme navštívili uţ v úterý 11. února. 

Jednalo se o deset krátkých příběhů ze ţivota 

dospívajícího Petra. Myslím, ţe se ţákům zalíbilo víc 

neţ předchozí.  

Na další představení se můţeme těšit uţ na jaře. 

 

Týna :) 
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Školní 

ROZHOVORY 
 Právě jste nalistovali stránku školních 

rozhovorů.  Jistě se u nich nebudete nudit, a to zvlášť 

v tomto čísle! Odpovídali mi totiţ nejen dva skvělí 

atleti, ale zároveň jeden zamilovaný pár! A to Iveta 

Mocharová a Dan Kincl. No uznejte sami, ţe právě oni 

jsou pro náš rozhovor do tohoto čísla přímo stvoření! 

Opět podotýkám, ţe své odpovědi vzájemně neslyšeli. 

A teď uţ samotné atletické i ♥ zamilované ♥ otázky.                                                                                                  

1. Jak ses s Danem/Ivetou seznámila? 

Iveta: Přes atletiku. 

Dan: Atletika, závody. 

2. Jak ses dostal/a k atletice? 

I: Dělala jsem 4 roky gymnastiku a tu jsem 

potom skončila a řekla si, ţe chci dělat něco 

jiného, a tak jsem šla na atletiku. 

D: Po fotbale. 

3. Co se ti na Danovi/Ivetě nejvíce líbí? 

I: Chování. Jak se chová, ţe se prostě nechová 

namyšleně jako ostatní kluci a ţe má svoji hlavu 

a je prostě v pohodě. 
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D: Ţe je upřímná, radši řeší problémy, neţ aby 

rovnou soudila, a je strašně hodná, teda aspoň 

na mě! (smích) 

4. Jaký byl tvůj doposud nejlepší výsledek ve 

sportování?  

I: To, ţe jsem se dostala na mistrovství 

republiky, kde jsem vyhrála dvě stříbrné 

medaile, a to z oštěpu a disku. A taky jsem se 

dostala na pětiutkání do Budapešti, kde jsem 

obsadila dvě čtvrtá místa za oštěp a disk. 

D: Na republice asi šesté místo a na mezistátu 

třetí.  

5. V čem spočívá podle tebe zamilovanost? 

I: Aby si oba dva rozuměli, nehádali se a aby 

mezi nimi byla věrnost a měli se rádi. 

D: Porozumění si…, poradit si, bavit se.  

6. Který sport tě baví nejvíc a který naopak 

nejmíň? 

I: Atletika a nejmíň baseball. 

D: Baví mě atletika a fotbal a nebaví asi šachy a 

piškvorky. 

7. Co si myslíš o Valentýnu? 

I: Den zamilovaných. Měl by se slavit. 

D: Je to den jako kaţdej jinej, akorát je to 

Valentýn. 

8. Čeho bys chtěl/a dosáhnout? 
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I: Chtěla bych oštěpem přehodit 40 metrovou 

hranici a znovu se dostat na mistrovství České 

republiky. 

D: Nevím, mistrovství světa nebo Evropy by 

stačilo. 

 

 Nakonec bych chtěla oběma tázaným poděkovat 

za velkou ochotu odpovídat a také jim popřát hodně 

úspěchů, ať uţ v atletice nebo ve vztahu. 

        

        Romča :D 
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Zajímavosti o Valentýnu  Zdravím všechny, ale hlavně Vás zamilované! 

Jak uţ to bývá zvykem, vţdy Vám v zajímavostech 

píšu na téma divy ze světa zvířat, rostlin, věcí a 

vesmíru. Tentokrát jsem se ale zaměřila pouze na 

svátek svatého Valentýna!  
♥ Proč se vlastně Valentýn slaví? 
 Podle legendy byl Valentýn kněz, který tajně přes 

zákaz císaře Claudia II. oddával vojáky s jejich 

snoubenkami. Činil tak zamilované snoubence 

šťastnými. Valentýn byl však zatčen a 14. února 269 

popraven. 

 K památce sv. Valentýna se váţe svátek 

zamilovaných, který je 14. února slaven. 

 Valentýn je podle tradice patronem mladých lidí 

a zvláště jejich čisté a oddané lásky. 

♥ Jak Valentýna slavíme? 

 Je to den, kdy zamilovaní lidé (většinou muţi) 

posílají dárky, květiny, sladkosti a pohlednice se 

srdcem – symbolem lásky. 

 Například ve Skotsku se kaţdoročně koná 

festival zamilovaných, kde si návštěvníci losují jména 

svých partnerů, se kterými pak po zbytek večera 

tančí. 
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 V Austrálii je svatý Valentýn spojován především 

s velmi drahými valentýnskými dárky, které muţi 

svým ţenám nechávají vyrábět. 

♥ Jaké se ke sv. Valentýnu vztahují pověry? 

 Říká se, ţe Vaší láskou se stane první člověk, do 

kterého vrazíte na ulici. 

 Také kdyţ prý dívka uvidí na Valentýna stehlíka, 

jejím muţem se stane nějaký boháč. 

 Kdyţ uvidíte modřinku, jednou si vezmete velmi 

šťastného člověka. 

 Prý by se měl v tento den posnídat valentýnský 

toast s máslem sypaný skořicovým cukrem, aby se 

Vás láska stále drţela. 

♥ Na co v tento den nesmíme nezapomenout? 

 No přece na rodiče, opětovat jim jejich lásku 

k nám sladkostmi, přáníčky anebo třeba jen tou 

sladkou pusou! Pak také poslat nebo schovat své 

tajné lásce nějaký krásný vzkaz! 

 A svým domácím miláčkům uvaţte červenou 

mašli.☺ 

        Romča :D 
 
 
 
 
 
 

     



10 
 

Jsi jako lék  
 

Tvůj dotek je jak závan jarního vánku, 
tvůj hlas jak po letech den spánku, 
tvé oči jako briliant v kusu kamene, 

tlukot tvého srdce jak v poušti hukot pramene, 

tvá dlaň jak ostrov vprostřed moře, 
tvá slova jak loď z mnoha hoře, 

tvůj úsměv jak déšť po letech sucha, 
to vše mi dochází, kdyţ šeptáš mi do ucha, 
ţe jen trochu mě máš rád, a chceš tu být, 
a věř, ţe srdce moje pro tebe jen bude bít! 

(Karolína Poláčková, 8. B) 

      Juju :3 
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 Ţáci z 8. A vymýšleli ve skupinách oslavnou 

báseň, jakou asi skládali ve středověku rytíři svým 

dámám. Dvěma skupinám se práce opravdu 

povedly, přesvědčte se sami. 

 

ÓDA NA PANÍ 

Ó paní, jste krásná velice, 

vaše krása zastíní úsvit měsíce. 

Vaše oči jsou jak perličky, 

září jak na nebi hvězdičky. 

Vaše vlasy se jak zlato třpytí, 

vyschlo mi v krku, hoďte mi pití. 

Váš usměv je jak sluníčko, 

usmějte se na mě maličko. 

Jste štíhlá jako z vrby proutí, 

srdce se mi z vás hroutí. 

Cítím k vám lásku velikou, 

chci, abyste byla ţenou mou. 

Přijďte ke mně blíţ maličko, 

a dejte mi pusu, princezničko. 

Tobolka, Nevěčný, Sevelda, Tesař, Havlíček, Šesták 
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ÓDA NA DÁMU 

Skládám vám píseň hola, hola, 

váš rytíř na vás zdola volá! 

Pomoz mému srdéčku, 

podej mi svou ručičku. 

Dáme si spolu skleničku, 

bílého dobrého vína, 

ať se nám lépe spolu usíná. 

Chtěl bych svést maličko, 

vy moje usměvavé sluníčko. 

Jste jako z růţe květ, 

chtěl bych vám pohádku povědět. 

O krásném zamilovaném páru, 

co spolu tlačí káru. 

Máte velké bohatství, 

k tomu krásné království. 

Budeme se mít oba rádi, 

budeme dobří kamarádi. 

Z tvých krásných očí, 

hlava se mi velmi točí. 

Dej mi své srdce, 

budeme se milovat přece 

a zajdeme spolu k řece. 

 

Fuksová, Krajíčková, Zachová, Seveldová 

 

Přepsala Gabuš <3 
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Valentýnské vzkazy 

Milí čtenáři!  

 

U příleţitosti valentýnského speciálu Jemňáčku jste 

měli moţnost vhazovat do naší schránky valentýnské 

vzkazy.  

 

 

Krásného Valentýna holkám z 6. B 

                                         přejí kluci z 6. B 

 

 

Krásného a zamilovaného Valentýna  

              přeje všem 8. B 
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Krásného a zamilovaného Valentýna přejeme 
Katce Novákové a Lukáši Seveldovi  z 5. A 

a všem ostatním žákům. 
 

 

 

Krásný den svatého Valentýna vám přeje 

7. A a 7. B 

 

 

 

       Přepsala Kája 
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Valentýnské filmy a knihy 

Valentýn… Pokud i Vy patříte mezi lidi, jeţ 

datum 14. února provokuje k tomu, aby si pustili 

nějaký dojemný, romantický či jinak s láskou 

související film, pokusím se Vám poskytnout pár tipů. 

Určitě si však, alespoň někdo, rád přečte i 

romantickou knihu. 

 Snad kaţdý z nás viděl, nebo přinejmenším zná 

z vyprávění Titanic. Reţisér James Cameron se tohoto 

příběhu, kdy se sérií náhod a nešťastných okolností 

(nejen tedy nárazem do ledovce) potopila loď Titanic, 

zhostil trochu jinak. Natočil tak jeden z nejznámějších 

romantických filmů. V hlavních rolích se nám 

představili Leonardo diCaprio a Kate Winslet, v rolích 

chudého Jacka, který se na palubu dostane jen díky 

výhře lístku v pokeru, a zasnoubené Rose, která se 

svým bohatým přítelem cestuje první třídou… 

 Někdo z vás také moţná zná film A co kdyţ je 

to pravda? od reţiséra Marka Waterse. Hlavní role 

obsadili Reese Witherspoon a Mark Ruffalo. Kdyţ si 

David pronajme byt sám pro sebe, ještě netuší, ţe 

v něm nebude docela sám. Jednoho dne se v bytě zjeví 

Elizabeth, která tvrdí, ţe zde bydlí ona a jen ona. Po 

jejím následném zmizení si však David začíná klást 

otázku, proč v jeho novém domově straší duch mladé 

ţeny… 
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 Mezi kníţkami, či snad romantickými příběhy 

vydanými v kniţní podobě, v dnešní době nelze 

opomenout dvě věci – ságu Stmívání a divadelní hru 

Romeo a Julie. 

 Čtyřdílnou hororovoromantickou ságu Stmívání 

napsala Stephenie Meyerová. U těchto kníţek je věčná 

škoda, ţe jim skoro nikdo nedá šanci kvůli filmům. 

Protoţe, jak je to podle mě pořád, kníţka je lepší neţ 

film.  Navíc jsou všechny díly napsány v ich-formě, 

tedy z Bellina vlastního pohledu a jejími vlastními 

slovy, takţe veškeré situace v příběhu jsou lépe 

vysvětlené. Pokud tedy nevíte, co číst, a chtěli byste 

nějakou méně náročnou (neříkám tenkou) kníţku, 

určitě Stmívání alespoň zkuste. 

 Romeo a Julie – to je asi nejznámější divadelní 

hra od Williama Shakespeara. Samozřejmě všichni 

Romea a Julii vidíme jako jeden ze symbolů lásky. 

Divadelní hra je psána ve verších a v různých 

překladech (půjčit si je můţete i v naší knihovně) a 

také ne moderním stylem psaní. To však jen podtrhuje 

atmosféru příběhu, se kterým snad není potřeba 

nikoho obeznamovat. 

 Samozřejmě ne kaţdému se můţe moje nabídka 

líbit. Ale nebojte, například v televizi toho bude určitě 

dost.   

Zamilovaného Valentýna Vám přeje                                                                                   

Kája :P 



17 
 

HOROSKOPY 

Beran (21. 3. – 20. 4.): 

Jaký dárek je potěší? 

Permanentka do fitka, sportovní náčiní, doplňky. V 

běţné zábavě akční filmy, různé soutěţivé hry, 

kosmetika, parfémy. 

Čím je pohostit? 

Vším intenzivním, ostrým, na jazyku pálícím. Nebojí 

se vyzkoušet něco nového a někdy i to, co by jiní 

odmítli. 

Býk (21. 4. – 21. 5.): 

Jaký dárek je potěší? 

Permanentka na kulturu, hudební CD, kvalitní jídlo, 

polštáře a vše pro pohodlí – nahřívací elektrická deka 

do postele, mp3 přehrávač, elektrický zubní kartáček, 

houpací křeslo, sada koření z celého světa. 

Čím je pohostit? 

Dopřejí si jídlo kvalitní, na pohled lákavé, a neţli se do 

něj pustí, řádně si ho zrakem i čichem vychutnají. 

Pokrm by měl mít výrazné a šťavnaté chutě a mělo by 

ho být hodně. 
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Blíţenci (22. 5. – 21. 6.): 

Jaký dárek je potěší? 

Knihy, kolečkové brusle, lístky do divadla, 

permanentka na jízdu na koni, do solária, ale také 

nový chytrý mobil. 

Čím je pohostit? 

Upřednostňují jídla lehká, netučná, dopřávají si 

luštěniny, milují převáţně zeleninu, a to téměř veškeré 

druhy. A tak je potěší i jinak neoblíbená jídla, jako je 

třeba dušená mrkev. 

Rak (22. 6. – 22. 7.): 

Jaký dárek je potěší? 

Sada starých romantických filmů na DVD, kuchařská 

kniha tradičních pokrmů, historické romány, 

fotoaparát, kamera, kalendář s fotkami rodiny, 

předplatné časopisů. 

Čím je pohostit? 

Milují tradiční česká jídla typu knedlo – vepřo – zelo, 

husu, kachnu, svíčkovou. 

Lev (23. 7. – 22. 8.): 

Jaký dárek je potěší? 

Značkové oblečení, výrazný značkový parfém, 

permanentka na bowling, luxusní mobil. 

Čím je pohostit? 
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Mají rádi, pokud jejich pokrmy splňují předpoklady 

královského menu. 

Panna (23. 8. – 22. 9.): 

Jaký dárek je potěší? 

Notebook, gymnastický balon, sada produktů zdravé 

výţivy, knihy, permanentka do sauny, solné jeskyně, 

masáţe, tenisová raketa, značkové psací potřeby. 

Čím je pohostit? 

Vyţadují, aby jídlo bylo servírováno v čistém a pokud 

moţno příjemném prostředí. Nic je nepopudí více neţ 

špinavý příbor, ubrus či talíře. 

Váhy (23. 9. – 23. 10.): 

Jaký dárek je potěší? 

Zrcadlo, GPS, knihy o umění, decentní módní 

doplňky, šperky, šachy, harmonická hudba, kolo, 

čajová souprava. 

Čím je pohostit? 

Záleţí jim nejen na tom, co jedí, ale také jak to 

vypadá. Dávají přednost lehčím jídlům. Z masa mají 

rádi drůbeţí, rybí a králičí, v oblibě mají nejrůznější 

saláty, obvykle jídávají střídmě a častěji. 

Štír (24. 10. – 22. 11.): 

Jaký dárek je potěší? 
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Detektivky, horory a jiné filmy na DVD, vše co má 

něco společného s tajemnem, sada vonných tyčinek a 

olejů do koupele. 

Čím je pohostit? 

Jejich vztah k jídlu je intenzivní, nevyhýbají se 

extrémním chutím. Líbí se jim věci, které jsou na 

hraně. Obvykle se tak na jejich stole objeví jídla jako 

klasický vepřový řízek s bramborem, bramborák, ostrý 

guláš apod. 

Střelec (23. 11. – 21. 12.): 

Jaký dárek je potěší? 

Zájezd do ciziny, vybavení pro adrenalinové sporty, 

cestopisné knihy a jiné publikace, potřeby pro 

cestování, barevné oblečení, jazykový kurz. 

Čím je pohostit? 

Milují polévky, hlavně ty husté – bramboračku, 

gulášovku nebo boršč. Z jídel u nich vyhrává 

kořeněné mleté maso na všechny způsoby a také 

zabijačkové pochoutky. 

Kozoroh (22. 12. – 20. 1.):  

Jaký dárek je potěší? 

Oblečení a doplňky, diář, peněţenka, golfové hole, 

naučné knihy. 

Čím je pohostit? 
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Na stole se u nich často objeví česnečka, klasický 

hovězí vývar, maso na houbách, přírodní medailonky 

s bylinkovou omáčkou, zeleninové a ovocné saláty, 

nepohrdnou zvěřinou. 

Vodnář (21. 1. – 20. 2.): 

Jaký dárek je potěší? 

Sci-fi knihy, detektivky, encyklopedie, volné šaty, lyţe 

a sportovní potřeby, polštáře, permanentka do 

filmového klubu. 

Čím je pohostit? 

Vyhledávají jídla, která jsou exotická. S oblibou vám 

naservírují mexické fazole, pizzu, čínská játra na 

grilu, anglický rostbíf, králíka s rajčaty, marinovaného 

úhoře. 

Ryby (21. 2. – 20. 3.):  

Jaký dárek je potěší? 

Romantické knihy, houpací křeslo, hvězdářský 

dalekohled, hudební nástroje, svíčky, plátno a barvy 

na malování. 

Čím je pohostit? 

Upřednostňují chutě jemné a nasládlé, příliš kořeněné 

nevyhledávají. Milují jahodové knedlíky, zapečené 

těstoviny, bramborové šišky s mákem, plněné papriky, 

jemné smetanové omáčky, např. kuře na paprice. 

Vytvořila redaktorka Gabuš <3 
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Vtipy   

Kluk v poklidu spí, ticho, hluboká noc. Tu začne hrát 

mobil tu svou protivnou znělku, a jak vyzvání kaţdou 

vteřinou hlasitěji a hlasitěji, spáč neochotně zašmátrá 

rukou po nočním stolku a zvedne ho. 

„Dobré ráno,” říká co nejpříjemnějším hlasem, jak je 

to jen v dané chvíli moţné. 

A z telefonu se ozve hlas jeho přítelkyně: „Já jsem ti 

jenom chtěla říct dobrou noc…” 

 

  

 

Chlápek přijde na poštu a všimne si, ţe u jedné 

přepáţky stojí proplešatělý padesátník a má před 

sebou hromadu růţových obálek polepených srdíčky. 

Na kaţdou stříkne z lahvičky parfém a dá ji na vedlejší 

hromadu. Chlápek vyvalí oči a ptá se ho, co to dělá. 

Padesátník odpovídá: „Rozesílám tisíc „valentýnek“ 

podepsaných Hádej kdo!” 

„Ale proč to děláte?” 

„Jsem právník se specializací na rozvody!” 
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Rozhovor dvou milenců. 

ON: „Konečně, uţ jsem se nemohl dočkat!" 

ONA: „Já odjíţdím." 

ON: „To nemyslíš váţně!“ 

ONA: „Byl jsi mi věrný?" 

ON: „Samozřejmě, na kaţdém kroku." 

ONA: „Nezahýbal jsi mi?" 

ON: „Šílíš?!" 

ONA: „Tak tedy zůstanu." 

A teď si to přečtěte pozpátku! 

 

  

 

Ţena se probudí na Den svatého Valentýna a 

oznamuje nadšeně svému choti: „Právě se mi zdálo, ţe 

jsi mi na Valentýna věnoval perlový náhrdelník. Co 

myslíš, ţe to znamená?“ S jistotou v hlase muţ 

prohlásí: „To se dozvíš dnes večer.“ Večer muţ přijde 

domů s malým balíčkem a slavnostně jej předá ţeně. 

Ţena ho dychtivě otevře a najde knihu s názvem: 

VÝZNAM A VYKLÁDÁNÍ SNŮ.  

 

  

 

Mladý muţ jde na námluvy a otevře mu budoucí 

tchyně. Vrazí jí kytku se slovy:„Dobrý den, jdu 

poţádat o ruku vaší dcery.” 
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Tchýně: „Starší nebo mladší?” 

Muţ: „To jsem nevěděl, ţe má kaţdou ruku jinak 

starou!” 

 

  

 

Kdyţ ve slově LÁSKA změníme 4 písmena a jedno 

ubereme, dostaneme PIVO, coţ jistě stojí za 

povšimnutí.  

Ale teď pozor! Kdyţ ve slově LÁSKA změníme 5 písmen 

a 1 přidáme, vznikne slovo FERNET.  

To uţ nemůţe být náhoda!!!!  

 

  

 

„Bolí mě ucho,“ stěţuje si dívka mladíkovi na lavičce 

v parku.  

Ten ji políbí a ptá se „Ještě bolí?“  

Dívka odpoví: „Ani trošku!“  

Po chvíli ji bolí za krkem. Mladík ji tam opět políbí a 

ptá se: „Ještě bolí?“  

Dívka opět odvětí: „Uţ ne!“  

Opodál sedí starší pán, nakloní se k mladíkovi a 

zašeptá: „Promiňte, hemeroidy léčíte také??“ 

 

  

Naty :* 

Natka :D 
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Amorek Pár   Srdce 

Bonboniéra   Polibek  Svíčky 
Cit    Přání   Šíp 

Dárky   Romantika  Tanec 
Emoce   Růţe   Valentýn 
Láska    Růţová 

 

 Pokud máte vyluštěno, můţete se zúčastnit 
soutěţe o čokoládu. Stačí napsat tajenku 
z osmisměrky spolu se svým jménem a třídou na 

papír a lístek vhodit ho do naší schránky u učebny 
přírodopisu. Soutěţ končí v pondělí 17. 2. 

Týna :) 

B R O M A N T I K A 

O A P Á R Č A Š Í P 

N M V A L E N T Ý N 

B O R P T R E N Á S 

O R Ů Ř O C C E E V 

N E Ž Á D L C T M Í 

I K O N Á D I É O Č 

É H V Í R O T B C K 

R L Á S K A Ú N E Y 

A O R A Y R Ů Ž E K 
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Valentýnská móda 
 

 Valentýn je uţ za dveřmi a je na čase začít 
vymýšlet, čím překvapíme své drahé protějšky. 

 Chcete-li zaujmout, přizpůsobte svůj šatník 
tomuto svátku. 

 Asi je všem jasné, ţe hlavní barvou bude 
červená a růţová. Kombinovat je můţete s bílou či 
černou. 

 Máte nějaké oblečení se srdíčkovým vzorem? 
Šup ho na sebe.  

 Parádivé dívky jistě ocení kokteilky v růţové 
barvě.  

 Jestli máte rádi vesmír a chcete si připadat 
jako ve vesmíru, určitě si oblečte GALAXY dţíny.  

 Kolem krku si uvaţte červený šátek, a pokud 

Vám bude zima, určitě Vás zahřeje čepice 
s chlupatou bambulí. 

 Šperky volte ve výrazných zlatých nebo 
stříbrných kombinacích. Doplňte je barevnými 
kameny v růţové barvě.  
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 Nebojte se doplňků ve tvaru květin a zvířátek. 

Skvělým doplňkem jsou i hodinky se srdíčky, 
srdíčkové náušnice, náramek, náhrdelník…  

 Kabelka by měla být menší a měla by barevně 
ladit s oblečením. 

 K dokonalosti Vám chybí obout si lesklé 
kozačky.  

 A co dodat závěrem? 

 Nezapomeňte, ţe výběr oblečení by měl ladit s 

Vaším líčením.        
         Bára :* 

KRÁSNÉHO VALENTÝNA!!! 
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