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A je to tu..... 

Je tu pre vás nové číslo časopisu Zrkadlo. V našej škole sa toho od začiatku roka 

udialo toľko, že sme sa rozhodli dať to najdôležitejšie dokopy, aby sa na to 

nezabudlo. Okrem prehľadu života v našej škole vám prinášame aj veľa iného. V 

novom čísle nájdete mnohé zaujímavosti. Keďže sa blíži Veľká noc, pripravili sme 

si pre vás skvelé veľkonočné recepty, nájdete tu aj vynikajúci kvíz, či nápady na 

veľkonočné tvorenie. Všetci si môžete vyskúšať vyriešiť tajničku a prečítať si  

zaujímavý rozhovor. Ak sa vám to vidí málo, prinášame vám aj básničku z pera 

nášho tvorivého redaktora. 

 Čítajte a hlavne sa bavte...  

Zdraví vás redakčná rada 

 

Dúfame, že drobné chybičky Vás pri čítaní nášho časopisu nebudú priveľmi 

rozptyľovať, zlepšujeme sa každým číslom.  

 

 

Kristína Brežná z 5.A 

Nina Kožiaková z 5.A 

Adriana Lopušanová z 5.A 

Júlia Chytilová zo 6.B 

Dávid Staník zo 6.B  

Jakub Staňo zo 6.B  

Simona Staňová zo 4.A 

 

 

Pod vedením Mgr. Kristíny Chobotovej 

 

Ondrej Blaško zo 7.A 

Timea Jedličáková zo 7.A  

Alexandra Komačková zo 7.A  

Vanessa Porubčanská zo 7.A  

Lucia Ženteková zo 7.A  

Erika Vráblová zo 7.A 

Simona Staňová zo 4.A
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Z histórie školy 

Ondrej Štefko 

Narodil sa v roku 1906 v Hnúšti. Ako 47-ročný bol 1.septembra 1953 menovaný za 

riaditeľa tunajšej školy. V tom čase bola osemročná stredná škola vo Varíne. Už v 

tom čase chodilo do školy 570 žiakov. Pán riaditeľ Štefko viedol školu počas piatich 

rokov do roku 1959, kedy sa škola zmenila na jedenásťročnú strednú školu. Bol aj 

učiteľom hudobnej výchovy a matematiky. Založil v škole dychový súbor, 

pokračovaním školského súboru je dnešná dychová hudba Varínčanka. Pán učiteľ 

Ondrej Štefko bol skutočne výborný matematik – doučoval matematiku a pripravoval 

študentov na prijímacie pohovory na vysoké školy. Žil medzi nami skromne až do 

roku 1991, kedy ako 85-ročný zomrel a je pochovaný na Varínskom cintoríne. 

Pomenovanie našej školy na Základnú školu Ondreja Štefku nás zaväzuje pokračovať 

vo všetkom, čo svojou prácou dokázal pán učiteľ Ondrej Štefko.  

                                                                                             Jakub Staňo,  6.B 

Cesta slovenskou históriou od Sama po Štefana - divadelno-

šermiarsky program  

Dňa 5.2.2018 sa 

uskutočnilo náučno – 

divadelné predstavenie 

o dejinách Slovenska. Toto 

predstavenie sa konalo 

v kinosále vo Varíne.  Pre 

niekoho bolo zábavné, pre 

niekoho poučné. Páčilo sa 

nielen žiakom, ale aj 

dospelým (učiteľom). 

Cesta slovenskou históriou nás previedla slovenskými dejinami od Svätopluka až po 

Ľudovíta Štúra.  

Nina Kožiaková, 5.A 
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Sv. Valentín 

14. február je deň, kedy sa oslavuje Valentín. Tento deň je 

sviatkom všetkých zamilovaných, kedy si vyznávame lásku viac 

ako inokedy. Navzájom si dávame darčeky ako napríklad kvety, 

sladkosti, či iné drobnosti a stretávame sa na romantických miestach. 

Všetky tieto veci už ovládame, ale možno ste nevedeli pár zaujímavostí, ktoré vám 

teraz predstavíme . 

Viete, že sv. Valentín nie je novodobým výmyslom? Viete kto bol sv. 

Valentín a prečo si práve ľudia v tento deň vyznávajú lásku ? 

O svätom Valentínovi, ktorý žil v 3. storočí nášho letopočtu, koluje veľa legiend. 

Jednou z najznámejších je kresťanská legenda, ktorá hovorí o svätom Valentínovi, 

ktorý bol mučeníkom žijúcim za vlády cisára Claudia II.  Tento panovník rád a často 

viedol vojny, ale rímski muži jeho nadšenie nezdieľali a neradi vstupovali do vojska. 

Podľa Claudia bol ich dôvod jednoduchý: nechceli opúšťať svoje ženy a rodinu. 

Ženatých mužov nepovažoval za dobrých bojovníkov.  Preto zakázal všetky zásnuby a 

sobáše v celom Ríme. Valentín bol rímsky kňaz, ktorý aj napriek cisárovmu zákazu 

tajne sobášil zamilované páry. Keď to cisár Claudius zistil, uväznil Valentína a odsúdil 

ho na trest smrti. Poprava sa konala 14. februára roku 296. Pred svojou smrťou 

napísal Valentín milostný list dcére väzenského dozorcu, do ktorej sa zaľúbil. A tak 

vzniklo prvé valentínske prianie. V roku 469 pápež Gelasius ustanovil deň smrti sv. 

Valentína za pamätný deň na jeho počesť. Sv. Valentín sa tak stal patrónom 

zaľúbených. Či už sú tieto legendy pravdivé alebo nie, Valentín sa stal patrónom 

zamilovaných a tento sviatok sa stal obľúbený nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. 

Dúfame, že ste si tento sviatok užili a poslali ste ľuďom, ktorých máte radi 

Valentínku. Čiže list, ktorým niekomu vyjadríte, že vám na ňom záleží. 

                                                         Timea Jedličáková, Lucia Ženteková, 7.A 
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Marec mesiac kníh 

Prečo je Marec mesiac kníh? Marec je mesiac  knihy už od 

roku 1955, kedy ho v bývalom Československu vyhlásili na 

počesť Mateja Hrebendu. 

Matej Hrebenda sa literárnej tvorbe  venoval už od svojich 

14 rokov. Vtedy sa zaoberal veršami. Neskôr začal písať 

rôzne príležitostné či gratulačné verše. Jeho literárne 

prvotiny boli prijaté celkom priaznivo. Vo svojom čase jeho poézia plnila spoločenské 

poslanie. Dodnes sú uložené jeho rukopisy v Matici slovenskej. Sú tam uložené aj 

jeho literárne prvotiny, básne, piesne, listy, vinše. 

Prečo by mali deti čítať?  

 

Školské známky 

Kto číta, má lepší prospech. To je nepopierateľný fakt, na ktorý pedagógovia 

pravidelne a radi poukazujú. Ten, kto číta, má väčší prehľad v histórii, dokáže písať 

lepšie slohy. Podobu napísaných slov má čítajúce dieťa ukotvenú v pamäti, preto 

oveľa flexibilnejšie reaguje najmä na jazykových hodinách.  

 

Verný priateľ 

Knihy sú výborná forma zábavy, ktorá sa dá navyše praktizovať kdekoľvek. V 

školskom batohu alebo ruksaku na výlet sa malá knižočka rýchlo stratí, ale keď príde 

nuda, je o to cennejšia. Čítaním si skrátime cestu do školy, čakanie na krúžok alebo 

na čakanie u lekára. Kto číta, ten nehnevá. 

 

Pokoj 

Čítaním dieťa relaxuje. Naučí sa ako sa upokojiť a na rozdiel od iných činností nie je 

počas čítania detská myseľ bombardovaná ďalšími vnemami. A to je balzam pre 

dušu, ktorú by si deti mali dopriať každý deň. 
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Knihy a naša škola  

V našej škole sa takisto hovorí, aké je čítanie dôležite. Dňa 8.11. boli žiaci 5., 6. a 7. 

ročníka na návšteve v krajskej knižnici v Žiline v oddelení Britskej literatúry. 

Zapájame sa aj do literárnych prednesov ako Šaliansky Maťko a Hviezdoslavov 

Kubín.  

Ponúkame vám pár dobrých kníh pre deti: 

Slovenské knihy  

Zlom väz Johanka - Toňa Revajová, Štyri kosti pre Flipra - Gabriela Futová, Nejdem 

a basta - Gabriela Futová, Keby som bola bosorka - Gabriela Futová, Anča z 

Pomaranča - Katarína Škorupová 

Zahraničné knihy 

Harry Potter - J.K. Rowlingová, Posolstvo jednorožcov - Michaela Burdová, Deti 

čarovnej lampy - P.B. Kerr, Nekonečný príbeh - Michael Ende, Psia duša - W. Bruce, 

Tajomná záhrada - Frances Hodgson Burnett 

Júlia Chytilová 6.B 

 

Rozhovor s Ing. Gabrielou Kalašovou, pracovníčkou pre 

environmentálnu výchovu na Správe NP Malá Fatra vo Varíne 

 

1. Čo všetko patrí do vašej práce na Správe NP  Malej Fatry?  

Ja konkrétne pracujem ako pracovník pre environmentálnu výchovu, to znamená, 

že podstatou mojej práce je vzdelávať, či informovať rôzne 

cieľové skupiny (školy - materské, základné, stredné, vysoké, 

verejnosť, návštevníci národného parku...) o prírode, zvieratách 

a rastlinách, o lese, aby pochopili, že je dôležité prírodu 

chrániť. Príroda bez človeka prežiť dokáže, naopak to už 

nefunguje. Prakticky to znamená, že najviac ma zamestnávajú 

výukové programy pre školy. Tieto si musím vopred pripraviť a zostaviť tak, aby 

https://www.slovart.sk/knihy-v-slovencine-a-cestine/knihy-pre-deti-a-mladez/beletria-pre-deti-7-9-rokov/anca-z-poma-ranca.html?page_id=36013
https://www.slovart.sk/knihy-v-slovencine-a-cestine/knihy-pre-deti-a-mladez/beletria-pre-deti-7-9-rokov/anca-z-poma-ranca.html?page_id=36013
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boli zaujímavé. Snažíme sa, aby to nebola len nudná prednáška, ale aby súčasťou 

boli aj rôzne pestré interaktívne aktivity. Robíme aj sprevádzané túry do 

národného parku, najčastejšie sprevádzame školské výlety do Dier.  Prácu s 

deťmi mám veľmi rada, preto sa teším, že tento školský rok mám svoj vlastný 

mini krúžok Mladých ochrancov prírody, ktorý navštevujú deti z Varína.  Taktiež 

mám na starosti administráciu web stránky Národného parku Malá Fatra, 

spravujem aj Facebook národného parku. Podieľam sa podľa potreby aj na 

príprave propagačných materiálov,  riešila som už aj návrh náučného chodníka a 

aktuálne pripravujeme pod hlavičkou našej nadradenej organizácie Štátnej 

ochrany prírody SR realizáciu putovnej interaktívnej výstavy venovanej 

medveďovi. Práca je to teda veľmi pestrá a baví ma. 

2. Aké je vaše najobľúbenejšie lesné zviera? 

Mám rada všetky zvieratá, ale v posledných rokoch mi asi najviac učaroval 

medveď. Je to preto, lebo môj manžel (ktorý je zároveň mojím kolegom), sa 

dlhoročne venuje jeho výskumu, takže som sa o ňom dozvedela množstvo 

zaujímavých poznatkov.  

3. Aké máte záľuby? 

Moja práca je mi zároveň  koníčkom, takže 

tých mimopracovných záľub je pomenej. 

Mimo práce sa venujem hlavne svojej rodine 

a keď mi zvýši čas, rada si pozriem dobrý 

film, alebo prečítam dobrú knihu.  

4. Páčila sa vám minuloročná 

konferencia Bocian biely, ktorú robili naši žiaci v škole? 

Samozrejme, bol to nezabudnuteľný zážitok. Veľmi som ocenila nadšenie detí, 

ktorým nakazili aj mňa a samozrejme, vážim si aktivitu pani učiteľky Synákovej.  

5. Čím ste chcela byť, keď ste bola malá? 

 Veterinárkou.  
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6. Ako ste sa učili v škole? 

   Na základnej škole som mala aj dvojky, (maximálne ich bolo myslím 6) v niektorom       

polroku.  

7. Ktoré predmety v škole ste mala rada? 

 Prírodovedné predmety - zemepis, prírodopis, fyziku. 

8. A ktoré predmety ste nemala rada? 

Priznám sa, že telesnú výchovu, nikdy som nebola extra telesne zdatná, zo 

športov mám najradšej turistiku.  

9. Na aké krúžky ste v škole chodila? 

 Počas celej základnej školy som navštevovala výtvarný odbor Ľudovej školy 

umenia (dnes Základnej umeleckej školy). 

10. Aká je vaša najobľúbenejšia farba? 

 Mám rada teplé farby jesene, odtiene žltej, oranžovej, červenej a hnedej, a 

samozrejme zelenú farbu prírody. 

11. Robíte prednášky na školách a o čom sú? 

V ponuke máme rôzne témy.  Napríklad Národný park Malá Fatra, mokrade, 

veľké šelmy, tajomstvo lesa, vtáčí život, kolobeh vody v prírode, klimatická 

zmena, putovanie zvierat bez hraníc. 

Júlia Chytilová,  6.B 
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VESMÍR OČAMI DETÍ  - XXXIII. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže                                                     

Aj žiaci našej školy sa tento rok zapojili do obľúbenej výtvarnej súťaže Vesmír očami 

detí. Práce sme najprv zaradili do školského kola, z ktorých sme vybrali postupujúce 

práce do okresného kola. 

Vanessa Porubčanská, Alexandra Komačková 7.A 

 

 

Biela stužka 

Vážme si život od jeho počatia! 25. marca prebieha celoslovenská kampaň s názvom 

„Deň počatého dieťaťa“ Realizátorom kampane je občianske združenie Fórum života, 

vo všetkých krajských mestách počas marca a apríla sú naplánovane verejné 

zhromaždenie v zmysle hesla Slovensko za život. Za život a za rodinu. Cieľom 

kampane je poukázať na potrebu ochrany ľudského života od jeho počatia, 

uvedomenie si, že sme tým, kým sme už od našich prvých dní...  Symbolom kampane 
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za ochranu života je malá biela stužka ako pripomenutie si čistoty a nevinnosti 

malých dietok. Ak vás táto myšlienka zaujala a chcete jej vyjadriť podporu, aj vy si 

v tento deň pripnite bielu stužku. Môžete si ju jednoducho vyrobiť doma, alebo získať 

od svojich spolužiakov, ktorí ich budú rozdávať pri vstupe do školy. „Práve nosenie 

bielej stužky je jedným z hlavných propagačných nástrojov kampane.“ Pripojte sa aj 

vy...! 

 

                       Simona Staňová, 4.A 

Veľkonočné trojdnie 

Zelený štvrtok 

Podstatou Zeleného štvrtku je spomienka na ustanovenie sviatosti oltárnej i sviatosti 

kňazstva. Vo štvrtok večer slávil Ježiš poslednú večeru so svojimi učeníkmi. V tento 

večer ustanovil dve sviatosti: kňazstva a eucharistie, resp. premenil chlieb a víno na 

svoje telo a krv. Súčasne takto odovzdal apoštolom kňazskú moc so slovami „Toto 

robte na moju pamiatku“. V Zelený štvrtok sa večerná svätá omša slávi na pamiatku 

ustanovenia Sviatosti Oltárnej. 

Veľký piatok 

Trojdnie pokračuje Veľkým piatkom - dňom utrpenia, ukrižovania a smrti Ježiša 

Krista. V rímskokatolíckych chrámoch sa v tento deň neslúži svätá omša, oltáre sú 

bez chrámového rúcha. Všetci veriaci sa postia od mäsitých pokrmov a najesť sa 

možno za deň len raz do sýtosti. Je to deň osobitne zasvätený spomienke Ježišovho 

utrpenia a smrti na kríži. Je to deň pôstu, pokánia a jediný deň roka, kedy sa neslávi 

Eucharistická obeta. Namiesto nej sa koná liturgia umučenia Pána, ktorá pozostáva z 
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bohoslužby slova, slávnostnej modlitby veriacich, z poklony Svätému krížu a sv. 

prijímania. Ježišovu smrť nám pripomína aj liturgická farba - farba krvi. V tento deň 

sa čítajú alebo spievajú pašie. 

Biela sobota 

Biela sobota je liturgický deň. Nekonajú sa bohoslužby. Kresťanský ľud si pripomína, 

že Pán je uložený v hrobe. V našich krajoch je zvykom otvoriť chrám na poklonu pri 

Božom hrobe, kde sa zhromažďujú veriaci na tichú poklonu Najsvätejšej sviatosti. 

Veľkonočná nedeľa 

Obrady Bielej soboty sa konajú po západe slnka v rámci tzv. Veľkonočnej vigílie. 

Podľa pradávnej tradície je táto noc očakávaním Pána, noc bdenia, zasvätená Pánovi. 

Biela sobota - oslava Kristovho zmŕtvychvstania začína Veľkonočnou vigíliou. To 

znamená na Bielu sobotu večer, pôvodne v noci, keď sa začínala aj židovská Pascha 

(sviatky Židov konané na pamiatku poslednej večere v egyptskom zajatí, keď anjel 

smrti prešiel okolo príbytkov Izraelitov a neuškodil im, lebo mali veraje dverí 

pomazané krvou obetného baránka, teda sviatky, pred ktorými bol Pán Ježiš 

ukrižovaný. Počas Veľkonočnej vigílie Cirkev bdie a očakáva Kristovo zmŕtvychvstanie  

Veľká noc vo svete  

Francúzsko 

Veľkonočná nedeľa je vo Francúzsku oslavou zmŕtvychvstania Ježiša Krista. Ľudia 

chodia do kostola. Kostolné zvony počas Veľkého piatku ani počas Bielej soboty 

nezvonia na znak smútku. Naopak v priebehu Veľkonočnej nedele zvonia Veľkonočné 

zvony dlho pred bohoslužbou i po nej. 

Veľkonočný karneval v Brazílii 

Deň pred Popolcovou stredou sa v Rio de Janeiro usporadúva obrovský festival na 

počesť začínajúceho pôstu. Už niekoľko dní pred sú ulice plné ľudí, ktorí pochodujú v 

sprievodoch, tancujú sambu a spievajú. Obliekajú sa do exotických kostýmov 

najrôznejších  farbách. 

USA 
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V Spojených štátoch amerických majú zaujímavú tradíciu na oslavu Veľkonočných 

prázdnin. Deň pred Veľkonočnou nedeľou deti so svojimi rodičmi vyfarbujú 

veľkonočné vajíčka. Na druhý deň deti hľadajú vajíčka, ktoré sú ukryté v záhrade . 

Vajíčka schováva takzvaný Veľkonočný zajačik. 

Egypt 

Veľká noc v Egypte je tiež známa ako sviatok zvaný Sham ennisim a je sviatkom 

vítania jari. Pomenovanie sviatku je odvodené z egyptského názvu obdobia úrody - 

Shemu, čo v preklade znamená deň stvorenia. 

Nemecko  

V Nemecku počas veľkonočných sviatkov namiesto šibačiek vzbĺka v piatok, či 

pondelok tradičný oheň (Osterfeuer), v niektorých regiónoch sa počas tejto 

spoločenskej udalosti pália aj bábky zo slamy, ktoré symbolizujú upálenie Judáša.  

India 

V Indii je sviatok Holi, ktorý by sa dal prirovnať k sviatkom Veľkej noci. Býva niekedy 

koncom marca, keď sa končí zima, teda je to aj oslava príchodu jari. Je to sviatok farieb. 

Ľudia sa oblievajú farebnou vodou, hádžu na seba farebné prášky, maľujú si tváre, 

tancujú, darujú si sladkosti  a jednoducho sa tešia. Deň pred samotným Holi sa pália ohne, 

čo symbolizuje upálenie démona Holika, čiže niečo ako pálenie Moreny na Slovensku. 

Filipíny 

Táto ázijská krajina si z kresťanskej oslavy Veľkej noci vybrala skutočne ojedinelú 

časť, Ukrižovanie Ježiša. Miestny dobrovoľníci sa totiž na Veľký piatok dávajú 

dobrovoľne pribiť na kríž, prípadne sa bičujú a inak trýznia, aby tak odčinili hriechy, 

ktoré vraj vykonali počas roka.  

Grécko 

Na gréckom ostrove Korfu sa počas Veľkej noci v sobotu v doobedňajších hodinách 

vyhadzujú na ulicu z okna hlinené riady, hrnce a džbány.  Tieto nádoby často bývajú 

naplnené vodou či vínom. Tento zvyk má zabezpečiť úrodu a hojnosť v novom roku.    

Erika Vráblová, 7.A               
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Zaujímavosti o Veľkej Noci 

Veľkonočný zajačik 

Veľkonočný zajačik bol symbolom pohlavnej aktivity a bol 

zasvätený bohyniam jari a plodnosti v rozličných kultúrach 

– gréckej, egyptskej aj čínskej. Niektoré historické zdroje 

tiež uvádzajú, že ľudia verili na čarodejnice, ktoré sa 

premieňali v jarnom období na zajace. Tie potom ľuďom 

prinášali ochranu, a preto ich uctievali. V Biblii sú tieto 

zvieratá opísané ako ,,maličké na Zemi a múdrejšie nad mudrcov“. Symbolizujú 

chudobných, skromných a pokorných. V modernej kultúre nájdeme veľkonočné 

zajace držiace veľkonočné vajíčka. Ide najmä o čokoládové figúrky, ozdoby, kreslené 

postavičky v rozprávkach a pod. Toto spojenie vzniklo pravdepodobne preto, že 

zajace na jar hľadajú potravu v blízkosti ľudských obydlí. Ako plaché zviera sa zajac 

prirodzene ľudí stráni, čo viedlo k poverám a rozprávkam, že roznáša a skrýva 

veľkonočné vajíčka. Známy je tiež zvyk ,,naháňačky veľkonočných zajacov“, kedy 

dospelí schovávajú do záhrady čokoládové vajíčka, aby ich deti mohli hľadať. 

Ďalšie veľkonočné symboly 

K ďalším veľkonočným symbolom patria baránok, 

korbáč a ohne. V židovskej kultúre symbolizovali ovce 

Izraelitov ako členov ,,Božieho stáda“. Židia aj 

kresťania tiež často označujú Boha ako svojho 

pastiera. Obetovanie baránka pripomína pamiatku vyvedenia Izraelského národa z 

egyptského otroctva. Pre kresťanov je baránok symbolom Krista, ktorý sa obetoval 

za spásu ľudstva. Pletenie prútov do tvaru korbáčov pochádza ešte z 

predkresťanského obdobia. Dotyk vŕbového prútika a ženského tela znamenal 

odovzdanie plodivej sily. Zapaľovanie veľkonočných ohňov symbolizuje koniec zimy a 

začiatok jari a nového života. Aj veľkonočná bohoslužba sa začína zapálením 
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veľkonočného ohňa, ktorý symbolizuje víťazstvo Ježiša Krista nad temnotou a 

smrťou. Od tohto ohňa sa zapaľujú aj veľkonočné sviečky. 

Veľkonočné vajíčka a 

korbáče 

Dievčatá odjakživa zdobia 

vajíčka, ktoré potom dávajú 

chlapcom za to, že ich vyšibú 

a pooblievajú. Hovorí sa, že 

pooblievané a vyšibané 

dievčatá budú celý rok zdravé. 

Korbáče chlapci pletú z ôsmich 

vŕbových prútov. 

Polievanie vodou 

Živly zohrávali pre Slovanov (rovnako aj 

pre ostatné prírodné kultúry) dôležitú 

úlohu. Voda symbolizuje večný kolobeh 

života, čistí a to zlé odnáša so sebou 

preč. Kedysi bolo s týmto živlom pri 

svätení jari spojené obradné kúpanie sa 

v rieke, ktorá ako prvá po zime ožila, keď prebila oková ľadu. Takéto kúpanie 

môžeme stále vidieť v Indii, kde sa ľudia obradným spôsobom očisťujú v rieke 

Ganga. U nás sa tento zvyk neskôr obmedzil len na oblievanie. Oblievali sa ženy, aby 

boli fyzicky aj duševne čisté a pripravené priniesť nový život. No oblieval sa napríklad 

aj oráč pred prvým siatím, aby bola zdravá úroda alebo hospodárske náčinie. 

Júlia Chytilová 6.B 
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Veľkonočné pranostiky 

Saď zemiaky na Zelený štvrtok, v jeseni sa potešíš! 

Ak na Veľký piatok prší, dúfaj v dobrú úrodu. 

Keď na Veľký piatok hrmí, na poli sa urodí. 

Keď je na Veľký piatok mráz, býva veľa hríbov. 

Ak prší na Bielu sobotu, bude málo čerešní. 

Ak prší do božieho hrobu, bude smädný rok. 

Veľkonočné dažde suchý rok zvestujú. 

Pekná a jasná Veľká noc znamená bohatú úrodu. 

Veľkonočné jasno - bude lacné maslo. 

Jasné počasie cez Veľkú noc - cez Letnice (svätodušné sviatky) bude leto. 

Veľkonoce krásne, úrodu nám dajú, ak slniečko hasne, lúky sucho majú. 

Keď cez Veľkonočnú nedeľu prší, každý pondelok až do svätého Ducha čakaj dážď. 

Ak je pekne na boží hod veľkonočný, začni prácu na poli. 

Veľkopiatkový a veľkonočný dážď zriedka prináša žatve požehnanie. 

Kristína Brežná, 5.A 
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Zabavme sa v duchu Veľkej noci 

Veľkonočné kuriatka 

Skvelý návod na výrobu zlatých kuriatok. Budeme potrebovať:  

kartón z vajíčok, pero, lepidlo, červený a žltý papier 

Postup: 

 jednu stranu kartónu prelepíme lepiacou páskou 

 kartón oblepíme žltým farebným papierom 

 z červeného papiera urobíme nohy a zobák 

 časti z červeného papiera vystrihneme a prilepíme kuriatku 

 dokreslíme čiernym perom oči a máme hotovo 

 

  

Zdroj: internet 

 

Veľkonočný predpríbeh 

Veľká noc 

klope na dvere. 

Otvorte jej, 

nech Vás obleje. 

Aby dievčina bola 

šťastná, zdravá,  

bližšie do vydaja. 

 

Jakub Staňo, 6.B 
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VEĽKONOČNÁ TAJNIČKA 

_______________ je symbol Veľkej Noci. 

    

1. S korbáčom môžu chlapci __________ 

dievčatá. 

2. V ktorom ročnom období je Veľká noc? 

3. Ktorým dňom začína Veľký pôst? 

4. Akým nástrojom šibeme dievčatá? 

5. Ako sa volá obdobie, v ktorom sa 

prezliekame do rôznych masiek? 

6.  Biela sobota a Veľký piatok je 

_____________ .  

7. Čo vyfukujeme a následne  zdobíme na 

Veľkú noc?   

                                           

Vanessa Porubčanská, Alexandra Komačková 7.A 

 

Náučný text a kvíz  

Mačka domáca je už niekoľko storočí domestikovaný poddruh mačky divej. Po 

svojich predkoch zdedila vynikajúci zrak, sluch a k lovu dokonale prispôsobené telo. 

Ešte prednedávnom bola mačka neodmysliteľnou súčasťou 

každého vidieckeho domu. 

Ako dlho si pamätajú mačky. Predpokladajme, že ste 

sa v detstve hrávali s mačkou, ktorú znovu stretnete po 

niekoľkých rokoch. Bude si vás ešte pamätať? Áno. Mačky 
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majú vynikajúcu pamäť, za ktorú vďačia zvýšenému zmyslovému vnímaniu. 

Zrak, čuch, sluch. Spomienky, ktoré mačka má, sa viažu k jej zmyslom, ktorými sú 

najmä zrak, čuch a sluch. Čím sú spomienky unikátnejšie, tým má pri nich mačka 

silnejší vnem alebo zážitok. Spomienky určitých konkrétnych situácií, príjemných aj 

nepríjemných, sa tak stávajú jasné a dlhotrvajúce. Napríklad jeden zážitok zo 

stretnutia z tváre do tváre ufrflaného veľkého psa, utvrdí mačku v presvedčení, že je 

rozumnejšie sa vyhýbať odteraz všetkým psom. Iná, pozitívna skúsenosť , spojená s 

podávaním chutnej potravy alebo veselej hry, má takisto za účinok trvalé ukladanie 

informácií.  

Čím je človek pre mačku. Podľa toho, ako sa mačky správajú k iným živým 

tvorom, je jasné, že si ich rozdeľujú do troch skupín: zvery ktoré sa dajú zjesť, zvery 

ktoré mačku môžu zjesť a tvory ktoré nepatria do ani jednej z predchádzajúcich 

skupín. Na to, aby si mačka zaradila tvora do tretej skupiny, musí ho spoznávať do 

veku 11-12 mesiacov. Ak sa tak nestane, 

považuje tvora za potenciálne 

nebezpečenstvo a správa sa voči nemu 

veľmi placho – či už ide o vzťah s ľuďmi, 

psami, koňmi atď.  

Mačka nie je hračka. Ak chováte mačku 

v byte alebo vám spríjemňuje chvíľky pohody na chate či chalupe, je nutné vysvetliť 

najmä deťom, že domáce zvieratko nie je hračka. Najdôležitejšie je zabezpečiť pre 

mačku základné životné podmienky, ktoré sú popri súčasnom chovaní mačiek 

v interiéri značne ohrozené. V prvom rade ide o priestor, pretože o mačkách sa 

hovorí, že sú šelmy na zamatových labkách. Rady sa hýbu, striehnu, skáču. Ťažšie 

preto znášajú cestovanie v prepravke, či už na dlhšiu cestu, alebo len presun 

k veterinárovi, prípadne na mačaciu výstavu.  

 Zopár plemien  

Britská mačka, Mainská mývalia, Perzská mačka, Abesinská mačka, Bengálska mačka, 

Ruská modrá mačka, Siamská mačka, Mačka savanová  
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O kom bol text? 

 O mačke 

 O psovi 

 O krokodíloch 

Mačka je poddruh..... 

 Mačky chvostovej  

 Mačky egyptskej 

 Mačky  divej 

Koľko mesiacov sa musí mačka 

s človekom spoznávať? 

 11-12 

 25-30 

 17-18 

Pamätali by si vás mačky po 

rokoch? 

 Áno 

 Nie  

Čo nepatrí medzi najlepšie 

vyvinuté zmysly mačky 

 Zrak  

 Čuch  

 Chuť  

 Sluch  

                                                                        

Mačky sa rady... 

 Hýbu  

 Sedia 

 Jedia  

 

Mačka je domestikovaná 

niekoľko... 

 Týždňov 

 Rokov 

 Storočí 

Júlia Chytilová 6.B 

 

Recepty na Veľkú noc 

Kokosové košíčky                                                              

       • 4 bielka  

       • 1-2 lyžice cukru  

       • 300g kokosu  

       • malé čokoládové vajíčka  
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Postup: cukor, kokos a bielka zmiešame, pridáme štipku soli. Plech na muffiny 

vytrieme roztopeným maslom. Plníme až po okraj zmesou. Popritláčame a pečieme 

30 min na 140°C.  Na koniec dajte na kokosové muffiny čokoládové vajíčko. A máme 

hotovo. Skvelý nápad na veľkonočné sladkosti. 

Čučoriedková torta bez múky, cukru a pečenia 

 

Ingrediencie 

• 1 šálka mandlí (môžu byť aj vlašské orechy) 

• 1 šálka kokosu (alebo ovsené vločky) 

• 1⁄2 šálka hrozienok (alebo datlí) 

• 3 kusy banány (náplň) 

• 2 polievkové lyžice citrónová šťava (náplň) 

• 1 šálka čučoriedok (môžu byť aj mrazené - náplň) 

Postup 

Banány nakrájame na kolieska a dáme ich do mrazničky na min. 2 hodiny. Pribalime 

k nim aj čučoriedky, prípadne maliny. Hrozienka namočíme na pol hodiny do vody, 

scedíme ich a rozmixujeme spolu s mandľami a kokosom. Môžeme pridať lyžicu 

kokosového oleja. Dôkladne rozmixovanú hmotu natlačíme do okrúhlej formy - 

priemer 24 cm, šikovnejšia by bola asi aj menšia. Na spodok dáme aj papier na 

pečenie. Korpus dáme do chladničky. Zmrazené banány a čučoriedky, rozmixujeme 

spolu s citrónovou šťavou. Krém rozotrieme na korpus. Dáme ešte aspoň na hodinku 

do mrazničky a môžeme jesť. Skladujeme v mrazničke. 

Zdroj: internet 
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Deň narcisov 

Dňa 13.4 2018 sa v priestoroch našej školy uskutoční 22.ročník 

zbierky Dňa Narcisov, ktorú organizuje Liga proti rakovine. 

Členovia žiackej školskej rady budú zbierať dobrovoľný príspevok 

od žiakov a žiaci si pripnú žltý narcis ako symbol boja proti 

rakovine. Pripnutím žltého kvietku v Deň narcisov vysielame 

onkologickým pacientom odkaz, že nie sú vo svojom ochorení sami, že ich boj sa 

týka nás všetkých, a že majú našu podporu. 

 

Redakčná rada Vám praje príjemné prežitie Veľkonočných 

sviatkov! 


