
 

Veľkonočné číslo 2021, Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku, Varín 

 

 

 

Zrkadlo 

 

Jar : najkrajšie ročné obdobie 

Fašiangy 

Putovanie po Slovensku Trenčín 

Remesla našich predkov  

Moje obľúbené zvieratko 

Otestuj sa! 
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Slovo na úvod.... 

Milí čitatelia, ani sme sa nenazdali a máme tu čoskoro začiatok apríla. Síce sme 

ešte nedávno mali polročné vysvedčenie, už na to musíme zabudnúť a sústrediť sa 

iba na to, čo príde. Od posledného čísla nášho školského časopisu pretieklo veľa 

vody. Máme za sebou dosť náročných udalostí, nielen tých školských, a takisto nás 

toho aj mnoho čaká. Zalistujte si preto aj Vy v našom školskom časopise, v ktorom 

sa dozviete nemálo o našej škole, o tom, čo bolo a čo bude, zabavte sa s nami a 

určite sa pritom dozviete aj mnoho zaujímavých vecí. 

Veľa zábavy pri jeho čítaní vám želá 

                                                                                             

redakčná rada  

Dúfame, že drobné chybičky Vás pri čítaní nášho časopisu nebudú 

priveľmi rozptyľovať, zlepšujeme sa každým číslom. 
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Jar : najkrajšie ročné obdobie 

Jar- jedno z ročných období nasledujúce po zime a predchádzajúce letu. 

Astronomická jar sa začína jarnou 

rovnodennosťou okolo 20.3. a končí  

21. júna . Koniec zimy znamená 

prebúdzanie prírody. Rodí sa nový 

život na lúkach, pri potokoch, v lese. 

Po krátkych smutných dňoch, prichádzajú dlhšie a slnečnejšie. Jar je 

najkrajšia časť roka kedy sa zem prebúdza z dlhého zimného sna. Všetko 

sa zrazu prezlieka do iných šiat. 

Pranostiky o jari: 

Lepšie keď ta zima chveje,                    Na svätého Gregora 

než marcové slnce hreje.                       idú ľady do mora. 

 

Keď na Jozefa mráz,                                Na Vojtecha 

Bude ovos dobre rásť.                            Pekná potecha. 

 

Na Jakuba a Filipa                                    Studený máj 

Zelená sa každá lipa.                                –v stodole raj. 
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Jarné kvety 

Snežienka jarná 

Prvý jarný kvet, ktorý nájdeme v lesoch, 

na lúkach, ale aj v záhradkách. Kvitne od 

februára do apríla. Plodom je tobolka. 

Snežienka je jedovatá, obsahuje alkaloidy, 

najnebezpečnejšia je cibuľka. Spôsobujú 

hnačky a zvracanie. 

 

Sedmokráska obyčajná 

 

Rastie na trávnatých medziach, lúkach aj 

cestách. Má rada vlhko. Kvitne od skorej 

jari až do jesene. Má drobné veselé 

kvietky a patrí medzi liečivé rastliny. 

Sedmokráska je osvedčeným 

prostriedkom proti kašľu, má tiež proti 

zápalové a hojiví účinky. Ak si ju chcete 

nasušiť, treba zbierať kvetné úbory. Najlepšie na jar, keď obsahuje najviac 

účinných látok. 

 

Fialka voňavá  

Tento drobný voňavý kvietok, ktorý kvitne od 

konca marca do mája, pozná snáď každý. Existuje 

veľa druhov fialiek - voňavá, záhradná, poľná, 

trojfarebná a podobne. Nájdeme ich v svetlých 

lesoch, pri vode, na lúkach aj na medziach. Tie, 
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ktoré rastú v tieni, sú obvykle tmavšie. Najčastejšie sú ich kvety fialové, no občas 

sa objaví biela, modrá aj ružová fialka. Patrí k liečivým rastlinám. 

Zdroj: internet 

 

Fašiangy 

Bujará zábava, fašiangové sprievody, uvoľnené spoločenské konvencie, bláznivé 

masky, vôňa zabíjačkových špecialít a 

smažených šišiek, sýte jedlá, sladké 

pokušenia a občas i voľnejšie mravy. Korene 

fašiangových zvykov siahajú do dávnej 

minulosti slovanských pohanských rituálov. 

Fašiangy boli odjakživa symbolom radosti, 

veselosti a hojnosti. Sú v podstate obdobím 

prechodu od zimy  k jari . Zvyky a obrady 

fašiangového obdobia symbolizovali činnosti na zabezpečenie úrody a plodnosti. 

Bujará zábava, fašiangové sprievody, uvoľnené spoločenské konvencie, bláznivé 

masky, vôňa zabíjačkových špecialít a smažených šišiek, sýte jedlá, sladké 

pokušenia a občas i voľnejšie mravy. Korene fašiangových zvykov siahajú do 

dávnej minulosti slovanských pohanských rituálov.  

Fašiangy na našej škole 

Počas fašiangov sa naše pani   učiteľky snažia  zakomponovať fašiangové 

zvyklosti  do  vyučovacích  predmetov. Žiaci riešia  úlohy s 

fašiangovou  tematikou tak, aby  sa   hravou  formou zoznámili  s obdobím, 

ktoré  patrí medzi obľúbené ľudové tradície a zároveň 

prebrali  predpísané  učivo.  Žiakom  sa  bezpochyby  páči tento  spôsob 

vzdelávania, pretože vypočítajú  oveľa  viac  úloh  a urobia 
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väčšie množstvo  cvičení ako  obvykle. Veselá  nálada motivuje  žiakov k 

tvorivosti  a kreativite  na  hodinách  Výtvarnej  výchovy a 

Pracovného  vyučovania, na  ktorých  si  zhotovia originálne  masky. Aj takto 

môže vyzerať moderný vyučovací proces spojený s tradíciami. 

 

Veľká noc - Veľkonočné symboly 

Baránok-  je symbolom 

obety. Baranček patril k 

typickým veľkonočným 

pokrmom. V chudobnejších 

rodinách sa nahrádzal 

pečeným barančekom z 

treného alebo kysnutého cesta. 

Kríž - kríž je symbolom ochrany. V súčasnosti 

sa uvádza ako symbol kresťanstva, ale kríž je 

dávny symbol používaný už pred vznikom 

kresťanstva.  

 

Vajíčko - je symbolom plodnosti a 

novovzniknutého života, ktorý ako vieme 

prekvitá najmä na jar. 
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Zajačik – je symbolom pohlavnej 

aktivity a bol zasvätený bohyniam 

jari a plodnosti v rozličných 

kultúrach. Symbolizuje chudobných, 

skromných a pokorných.  

 

Oheň — veľkonočná bohoslužba sa začína zapálením 

veľkonočného ohňa, ktorý symbolizuje víťazstvo Ježiša Krista 

nad temnotou a smrťou.  

Od tohto ohňa sa potom zapaľujú veľkonočné sviečky.  

 

Sviečka — je v mnohých kultúrach chápaná ako znamenie 

života. Veľkonočná sviečka symbolizuje vzkrieseného Krista -

- tento symbol pochádza zo starovekých osláv Veľkej noci, pri 

ktorých sa zapaľuje sviečka od ohňa.  

Takto zapálená sviečka sa v priebehu veľkonočnej bohoslužby 

ponára do vody na krst, je ozdobená znamením kríža a 

symbolmi začiatku a konca vekov, ktorými je Kristus.  

Sviečka sa potom zapaľuje počas celého veľkonočného obdobia 

až do Turíc a pri každom krste, aby sa naznačilo, že krst patrí 

k Veľkej noci.  
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Priateľstvo 

Čo je to vlastne priateľstvo ? 

Kto je to vlastne 

priateľ? Priateľ je ten, 

ktorý ťa pozná a ty 

poznáš jeho.  

Pomáhate si 

a dôverujete si . Všetky 

hádky hádžete za 

hlavu a podporujete 

sa navzájom.  

Takéto priateľstvo je však v dnešnej dobe veľmi zriedkavé. Dnes už 

skoro nikto nemyslí na druhých iba na seba. Poznám veľa ľudí , o 

ktorých sa dá povedať , že majú na jazyku med a v srdci jed. S obľubou 

sa tvária ako anjeličkovia a potom sa ukáže ich pravá tvár .Obklopujú 

nás milými slovami , predstierajú priateľstvo , no v nejakej situácii 

spoznáme ich skutočný charakter , zistíme, že v hĺbke ich duše sa 

skrýva neúprimnosť , pretvárka a ohovárajú nás. Priateľ by tu mal byť 

vždy a nielen , keď sa mu to hodí.  
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Ku tomu , aby sme spoznali pravého  

priateľa , nestačí mať otvorené oči. Je treba 

otvoriť aj srdce. Keď máš skutočného 

priateľa, je život ľahší a krajší . 

Každý by si mal udržiavať dobré vzťahy , 

prežiť svoj život bez nenávisti a snažiť sa 

byť niekomu druhému tým naozaj dobrým priateľom. 

Najväčšie šťastie, ktoré ťa môže stretnúť, je to, že si 

nájdeš oddaného priateľa. Toto bohatstvo však 

môžeš uchrániť len tým, že si tento poklad ukryješ v 

srdci a budeš si ho vážiť viac ako vlastný život. 

 

Valentín - deň zamilovaných  

Prvú „valentínku“ vraj poslal v 15. storočí z londýnskeho 

väzenia svojej manželke orleánsky vojvoda Charles, no tradícia sa rozšírila 

najviac v 19. storočí, kedy sa svätovalentínske pozdravy začali vyrábať 

hromadne. Tohto sa chytili aj ďalší obchodníci a postupne začali ponúkať 
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valentínske sladkosti, kytice, hračky, či šperky. Sviatok zamilovaných k nám 

začal prenikať v 90. rokoch minulého 

storočia. Trh na nás všetkých tlačí 

s bohatou ponukou valentínskych 

plyšových hračiek červenej farby, 

srdiečok a sladkostí vo valentínskych 

baleniach. Na Valentína sa preto u ľudí 

prejavujú aj rôzne extrémy - a to, že buď 

sú zo sviatku nadšení, alebo ho úplne ignorujú. Ľúbiť by sme sa predsa mali 

každý deň v roku, a nie iba na Valentína. 

Do aktivít spojených s „Medzinárodným týždňom priateľstva” sme sa zapojili aj 

tento školský rok na našej škole. Diskusiami a tematickými výtvarnými prácami, 

ktoré boli zamerané na rozvíjanie priateľských vzťahov a hodnôt dôležitých pre 

priateľstvo.  

Valentín je lásky čas,  

každý básni moju báseň zas. 

Srdiečka sa posielajú, 

a všetci sa radi majú. 

Janko píše Helenke  

a Paťo zas Alenke. 

Ocko dá maminke pusu, 

má v tom veľa vkusu. 

Na budúci rok to príde zas, 

ten krásny, prekrásny lásky čas 
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Marec-mesiac knihy 

Marec sa ako mesiac knihy oslavuje už dlhé desiatky rokov. Konkrétne to je už 

od roku 1955, kedy ho v bývalom Československu vyhlásili na počesť Mateja 

Hrebendu Hačavského. Cieľ bol naozaj jednoduchý – chceli tak podporiť záujem 

o knihy. Práve spomínaný Hačavský je s marcom 

spojený i inak. V tento mesiac sa narodil i zomrel. 

Bol to šíriteľ slovenskej a českej knihy a aj keď bol 

slepý, jeho hendikep mu nijako nebránil v jeho 

vášni – zbieraní kníh. Do mesiaca knihy zapadol aj 

Týždeň slovenských knižníc. Pravidelne sa 

organizuje posledný týždeň v mesiaci a vyhlásila ho Slovenská asociácia knižníc v 

roku 1999. 

Báseň o knihách 

Do ruky vzal som knihu, 

urobila mi v srdci ryhu. 

Odvtedy do knižnice chodím, 

čítam knihy a vedomosti plodím. 

 

V knižnici už všetko prečítal som 

i tú poviedku s obrovským kokosom. 

Encyklopédie, romány, detektívky, 

dokonca aj sestrine rozprávky. 

 

Knihy dlhé, veľké, malé i krátke, 

prečítal som všetky, povedal som matke. 

Ona mi na to iba, 

že aby vtom nebola chyba. 
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Anketa 

 

Tentokrát sme „okoloidúcim“ položili dve otázky. „Okoloidúci“ však 

neboli ľudia v uliciach, ale naši spolužiaci. A čo sme sa ich opýtali?  

 

Akú knihu by ste nám odporúčali prečítať si ? 

 

Lucia Novosadová 7.A: FableHaven a Malé ženy 

Timea Bieliková 7.A: Harry Potter 

Karin Stehlíková 7.A: Detektívky 

Ema Ševčíková 7.A: Winston, Alea dievča mora 

Sára Schmidtová 7.A: Slávna 5 

Sarah Balážová a Sofia Synáková 9.B: After 

Noemi Roman 9.A: Malý princ 

Katarína Vojteková 8.A: Anna zo zeleného domu- Lucy Mand Montgomeryová 

                                            Vražedné tajomstvá-  Kathy Reichs 

 

Ďakujeme dievčatá za odporúčania... 
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Moje obľúbené zvieratko 

Prišli na rad vaši domáci miláčikovia. Naši redaktori časopisu Zrkadlo 

sa rozhodli priblížiť Vám svoje obľúbené domáce zvieratko  a 

napísali krátke príbehy na túto tému, nuž vám ich tu aj predkladáme.   

 

Psík Dasty, kocúr Maček a korytnačky. 

Doma mám 4 zvieratká. Psíka menom Dasty, je to hnedý labrador. Je 

to veľký maznáčik, veľmi rád sa túli a najradšej má, keď ho škrabkám. 

Musím povedať, že to je veľké číslo, bláznivo 

skáče a behá na záhrade. Je však aj veľmi 

múdry, ovláda niekoľko povelov. Má rád dlhé 

prechádzky a šport. Som šťastná, že ho 

mám.  

Kocúrika menom Maček. Našli sme ho v lese 

a tak sme ho prichýlili. Má zelené oči, ktoré 

mu pasujú k ryšavej srsti. Je to taktiež 

veľký maznáčik. Nie 

je moc hravý, aj keď má len 1 rok, ale za to 

je milujúci bežec. Je veľmi zaujímavé, že aj 

poslúcha a rozumie pár slovíčkam, ktoré mu poviem.   
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Moje posledné 2 zvieratká sú 2 

korytnačky.  Som rada, že ich mám 

a veľmi rada ich pozorujem.  

 Karin S.  

     

 

 

Moje obľúbené zviera je mačka.  Mám 

rade britské krátkosrsté  mačky. No 

teraz mačičku nemám, ale mám psa 

volá sa Nela. Je to labrador. 

Je hnedej farby.  Je hravý, 

robí  mi radosť. Nedávno mal kamaráta kocúra - Mura, 

ale keď Muro zomrel, tak sa jeho vzťah k mačkám zmenil, začal mať 

ostatné mačky nie moc v láske. Je hravý, má rád hru na nahaňačku. 

Často s ním chodime do hory na prechádzky , kde sa môže vybehať.   

Kristína C.  
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Môj šibalský psík Lucky (Laky)   

Mám psíka. Presnejšie 

labradora. Je to moje 

zlatíčko. Je veľmi živý 

a často stvára nejednu 

lotrovinu. Keď pri ňom nikto 

nie je, tak začne hotová 

Sodoma a Gomora - 

ohryzené topánky, odtrhnutá značka na aute, 

obskákané auto, prevrátená popolnica, presunutá búda, 

strhnuté šaty, útek ku susedom, “popresádzané“ stromčeky. Toto je 

len kúsoček z toho, čo všetko spravil. No ja ho mám 

aj napriek tomu rada. Keď bol maličký, bol krásne šteniatko. Priniesli 

sme si ho až z Trenčína. Rástol veľmi rýchlo, ani som sa nenazdala a už 

mi je po stehná. Teraz je to veľký a mohutný fešák. . Má rád ľudí, lenže 

tých privítava záchvatom radosti a rozbláznenia. Dotyčný, ktorý ku 

nám príde neodíde čistý. Je to verný strážca, ktorý náš 

dom neobraňuje nielen pred zlodejmi, ale aj pred vrabcami. Priam 

ich “nenávidí”. Všetky stromy, ktoré máme, sú podtŕhané po jeho 

útokoch na vtáky. No máme ho radi, aj on nás, čo dokazujú naše 

pooblizované tváre.  

 Lucia N.  
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Moje obľúbené zvieratko je pes , ale mám rada aj rybičky ,mačičky 

 ,zajačiky ,veveričky ,ježkov. Psík sa mi 

páči preto, lebo sa s nim môžem hrať 

a šantiť. Mojim snov 

je,  sa zapísať do súťaže:  Ako 

sa starať o psa. Budem 

ho cvičiť ,umývať , čistiť a kŕmiť. Najskôr mu 

vyberiem meno, bude to Beni alebo Roky. Najlepšie plemeno Husky 

alebo Pomerangia, alebo  Shiba-Inu. Mám túžbu, že sa môj sen splní 

a že jedného dňa budem mať aj svojho psíka.  

Dominika H.  

      MôJ PSíK  LEO       

Leo je náš psík.  Je 

to nemecký trpaslíči špic. Leo je dobré, 

no niekedy  moc 

šantivé zvieratko.  Najviac mi vadí, keď 

moc šteká. No napriek tomu ho mám veľmi 

rada, je to môj miláčik.  

Ak by ste si chceli zaobstarať podobného 

psíka, tak sa musíte  o neho dobre 

starať. Leo má dlhú srsť, ktorú treba denne vyčesávať. Doležitá je aj 

starostlivosť o oči, uši a pazúriky. Leovi doprajeme raz za mesiac aj 

psí wellnes-salon, odkiaľ sa nám vráti krásne ostrihaný a voňavý.  
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Môj psík je pre mňa dôležitá súčasť našej rodiny.  

Natália B.   

 

Mačky som vždy mala rada kvôli tomu 

,že ma dokázali zabaviť a rozjasniť 

môj deň. Mačky sú zábavné, rozkošné, 

hravé. Toto sú dôvody, prečo ich mám 

rada, no a teraz druhy. Moja 

vysnívaná mačka je rasy Munchin (mačky s krátkimy nohami) a má 

bielu srsť. Takéto rasy sú neagresívne a nevadí sa im hrať s inými 

plemenami. Dúfam, že sa mi raz podarí takéto mačiatko adoptovať. 

Držte mi palce!  

 Linda B. 

O fenke Fride, 

Medzi moje obľúbené zviera patrí pes. 

Jedného máme doma volá sa Frida a je to 

fenka. Je to Bigel. Srsť má trojfarebnú 

hnedú, bielu a niekde aj čiernu. Stále by 

iba jedla. Chodíme s ňou na prechádzky, 

niekedy na dlhé s celou rodinou a občas 

s ňou idem aj sama na krátke venčenie. 

Väčšinou ju kŕmime granulami niekedy 

mäsom alebo zvyškami. Občas jej hodím 
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nejakú šunku či salámu. Frida určite nie je vegetariánka. Mám ju veľmi 

rada, ale už dlho snívam o tom, že budeme mať viac psíkov. Ja osobne 

by som chcela štyroch. Už mám aj predstavu akých. Dvoch malých 

a dvoch veľkých. No môj tatino veľmi psov nemá v láske. Čo ma mrzí. 

No stále čakám na ten deň, že raz príde s tým, že si ideme kúpiť 

ďalšieho psíka.  �                                                                 Lucia N. 

 

Náučné okienko : Nechtík 

lekársky 

Calendula officinalis 

Je to jednoročná bylina. Má priamu až 50 cm 

vysokú, riedko a široko rozkonárenú, husto 

olistenú, hranatú stonku. Listy sú striedavé, sediace, dolné lopatkovité, horné 

kopijovité a poloobjímavé, riedko zubkaté až celistvookrajové. Kvety tvoria 

koncové a pazušné veľké úbory, ktoré majú ploché bezplievkaté lôžko, 

dvojradový zákrov a po odkvitnutí ostávajú vzpriamené. Obvodové plodné 

samičie kvety tvoria 2-3 radový lúč, sú bez kalicha, majú bledožltú rúrku, dlhý 

oranžový jazyk, päť tyčiniek, spodný semenník s nitkovou dvojdielnou stočenou 

bliznou. Vnútorné, zdanlivo obojpohlavné kvety disku majú päťcípu, tmavo 

zlatožltú korunu, nevyvinutý semenník a bliznu (sú to vlastne len kvety tyčinkové) 
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a peľnice zrastené do rúrky. Plodom je ostnatá nažka. Kvety sa popoludní 

zatvárajú. Kvitne od júna do neskorej jesene. 

Účinky nechtíka lekárskeho 

Vďaka bohatému zloženiu sa nechtík vyznačuje množstvom výborných účinkov. 

Aj preto ho nájdete v mnohých záhradách, kde spĺňa nielen okrasnú funkciu, ale 

je aj akousi prvou pomocou pre niektoré prípady. Vďaka bohatému zloženiu sa 

nechtík vyznačuje množstvom výborných účinkov. Aj preto ho nájdete v 

mnohých záhradách, kde spĺňa nielen 

okrasnú funkciu, ale je aj akousi prvou 

pomocou pre niektoré prípady. Vďaka 

bohatému zloženiu sa nechtík vyznačuje 

množstvom výborných účinkov. Aj preto ho 

nájdete v mnohých záhradách, kde spĺňa nielen okrasnú funkciu, ale je aj akousi 

prvou pomocou pre niektoré prípady. 

 podpora imunitného systému 

 detoxikácia organizmu 

 prevencia vzniku rakoviny 

 podpora trávenia 

 prevencia vzniku kardiovaskulárnych ochorení 

 normalizácia krvného tlaku 

 podpora obličiek a močových ciest 

 prevencia vzniku diabetu 

 antiseptický, antibakteriálny a dezinfekčný účinok 

 podpora pečene 

 pozitívne účinky na kvalitu spánku a nervový systém 
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 liečba bolesti kĺbov a svalov 

Čaj z nechtíka lekárskeho 

Čaj je  najčastejšou formou, na ktorú ľudia stavia. Môžete si zakúpiť sypaný čaj, 

ktorý je lepší ako vrecúškový. Takisto si 

však nechtík môžete sami vysušiť. 

Takýto čaj je omnoho účinnejší. Na čaj 

budete potrebovať jednu čajovú lyžičku 

sušenej byliny a 250 ml vriacej vody. 

Nechajte lúhovať 10 minút a následne 

sceďte. Tento čaj môžete použiť na vonkajšie poranenia či plesňové ochorenia 

pokožky, hemoroidy a podne.  

Liek z nechtíka lekárskeho 

Nechtík je známy najmä pre svoje liečivé 

účinky. Urýchľuje proces hojenia rôznych 

poranení, upokojuje pokožku a chráni ju pred 

vonkajšími vplyvmi. Okrem toho má 

protizápalové vlastnosti a vďaka 

antioxidantom, ktoré obsahuje, chráni organizmus pred infekciami a vírusmi.  

Ďalším pozitívom nechtíka je jeho vplyv na 

poškodené kĺby, šľachy a svaly. Redukuje 

totiž zápaly, ktoré spôsobujú mnohé 

nepríjemnosti práve v spojení s kĺbmi.  
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Pestovanie nechtíka lekárskeho 

Ako sme už spomenuli, nechtík lekársky nie je náročný na pestovanie, a tak ho 

často viete nájsť aj na záhradách u susedov. Ide o letničku, ktorá sa pestuje v 

záhonoch. Dorastá do výšky približne 50 až 60 centimetrov a je typický svojimi 

oranžovými kvetmi. Môžete si ho kúpiť vo forme semien a na konci marca či 

začiatkom apríla ich zasadiť.  

Zber nechtíka lekárskeho 

Nechtík kvitne v období od júna do septembra. Pri jeho zbere sa zamerajte na 

oranžové kvety. Tie žlté majú totiž menšie percento účinných látok. Najlepšie je 

pritom zbierať jeho kvety za slnečného dňa a usušiť ich v tieni na suchom mieste. 

Skladovanie nechtíka lekárskeho 

Aby ste zachovali čo najviac jeho účinných látok, nechtík skladujte na suchom a 

tmavom mieste pri izbovej teplote, najlepšie do 22°C. 

Zdroj : internet 

Putovanie po Slovensku Trenčín 

Ak neviete kam sa vybrať na výlet cez víkend, či voľný čas, určite by ste sa mali 

ísť pozrieť do mesta Trenčín. Prečo?  

 

Ako obyčajne si môžete ísť pozrieť 

Trenčiansky hrad. Ktorý je známy 

studňou lásky. 
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Potom môžete ísť pozrieť do Trenčianského 

Múzea. Ktoré sa nachádza na Mierovom 

námestí. 

 

 

Ak by ste sa chceli dobre najesť reštaurácia 

Bulgur je pre Vás dobré riešenie. Reštaurácia 

sa nachádza na ulici Jilemnického a má veľmi 

dobré hodnotenie. 

 

Neskôr s menšími deťmi navštívte aj 

zábavný park Funnyland, ktorý je 

v obchodnom centre Laugaricio.  
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Remeslá našich predkov : Hrnčiarstvo 

Hrnčiarstvo patrilo k najstarším špecializovaným 

remeslám. Pre každodenné potreby širokých ľudových 

vrstiev sa vyrábali rozmanité druhy úžitkového riadu 

hlavne z hliny, ktorá bola pre svoju pomerne ľahkú 

prístupnosť a spracovateľnosť dlho základným 

materiálom. K hrnčiarstvu 

neoddeliteľne patrí hrnčiarsky kruh. 

Podľa záznamov vieme, že keramika 

vyrábaná na hrnčiarskom kruhu bola 

u nás známa už v 13. st. Na 

hrnčiarskom kruhu vznikala nádoba 

zručným tvarovaním, točením a vypracovávaním stien nádoby. Tieto nádoby sa potom 

vypaľovali v peciach. Aj pece prešli svojim vývojom.  

Z hliny sa vyrábali hrnce všetkých druhov, na varenie, na úschovu potravín, krčahy, džbány, 

čutory, na prenos tekutín, misy, taniere, pekáče, kvetináče i potreby hospodárskeho charakteru 

ako sú kahance na osvetľovanie, napájadlá pre hydinu a pod. Do polovice 15. st.sa používala 

keramika nepolievaná, neglazovaná. Glazovanie sa objavuje o niečo neskôr, a to najskôr na 

vnútorných stranách nádob. Neskôr sa začali glazovať nádoby celé i v rôznych farbách.  

Hrnčiarska výroba sa sústreďovala do oblastí s dobrými ložiskami hliny a dreva na pálenie. U 

nás hrnčiarstvo bolo rozšírené na západnom Slovensku, v Honte, Gemeri, Liptove, na Orave 

a Zemplíne.– výroba keramiky (nádob a predmetov) z pálenej hliny, pôvodne modelovaním v 

ruke, neskôr s využitím hrnčiarskeho kruhu alebo tvarovaním pomocou foriem. Hrnčiarske 

výrobky sa vyznačujú charakteristickou hrubozrnnou, pórovitou štruktúrou črepu. S 

hrnčiarskou výrobou súviselo aj kachliarstvo. 
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Repertoár hrnčiarskych výrobkov odrážal život a praktické potreby vidieckych domácností, 

pre ktoré hrnčiari vyrábali rôzne druhy úžitkového riadu a v menšej miere aj drobných 

dekoratívnych predmetov. Takmer do polovice 20. storočia tvorili hrnčiarske výrobky 

prevažnú časť nádob používaných v dedinskom prostredí a vďaka 

svojej dostupnosti aj značnej ohňovzdornosti nadobudli široké 

uplatnenie. Najviac slúžili v domácnosti na úschovu potravín, na 

prípravu a podávanie jedál a nápojov aj na ich prenášanie: hrnce, 

hrnčeky, krčahy, džbány, fľaše, čutory, misy, taniere, rajnice, pekáče, 

bábovnice a iné formy na pečivo, na lievance, obedáre, mútelnice na 

maslo.  

 

Charakteristika mien 

Ak si oslavoval, oslavovala meniny v januári, februári alebo v marci, možno si 

tu nájdeš aj charakteristiku svojho mena. Ak nie, povedz to niekomu z 

redakčnej rady a urobíme nápravu. Prajeme príjemné čítanie. 

Január: 

Alexandra 

Pôvod mena je z gréckeho Alexandros, čo znamená ochránca mužov. 

Kristína 

Pôvod mena je z gréckeho Christianos, čo znamená kresťan. 

Ema 

Pôvod tohto mena je z nemeckého Emma, čo znamená veselá, milovaná. 

Február:  

Tatiana 
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Pôvod mena z latinského Tatianus, čo znamená patriaci do rímskeho rodu 

Tatiovcov. 

Lívia 

Pôvod mena z rímskeho rodu Livius, čo znamená modrastý. 

Matej 

Pôvod mena z hebrejského Mattijah, čo znamená dar bohu Jehovu. 

 

Marec:  

Tomáš 

Pôvod mena z hebrejského Teóma, čo znamená dvojča. 

Adrián 

Pôvod mena z latinského Hadriánus, čo znamená muž od mora. 

Miroslav 

Meno slovanského pôvodu s významom oslavujúci mier.  

 

Rozprávka o malom kocúrikovi menom Kebab 

/príbeh na pokračovanie z predchádzajúcich čísel nášho časopisu/ 

Minule sme sa dozvedeli ako Kebab prišiel k nám domov a aký mal ťažký život.  

Teraz sa dozvieme, ako jeho  

dobrodružný život pokračoval. 

Bol krásny deň, slniečko 

svietilo a ja som sa rozhodla, že 

sa idem pohrať s mojim 

kocúrom. Keď som prišla 

k nemu, tak som si všimla, že 

ma niečo  na  chrbte, no 

neriešila som to. Po čase ma to, ale začalo zavadzať, keď som ho hladkala. 

Nahmatala som mu tam hrčku, ktorá bola zvláštna. Myslela so si, že to bude 
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kliešť. Po týždni začal byť divný, nechcel jesť, stále mňaučal a ležal ,bol taký 

smutný. Bála som sa o jeho život. Pozrela  som sa na tu hrčku a  mal ju červenú. 

Keď som sa pozrela bližšie, zistila som, že to nie je kliešť. Vedela som ,že musím 

ísť k veterinárovi. No nebol nikto doma, a tak som si zobrala peniaze ,čo som 

dostala na narodeniny. Zobrala som Kebaba na ruky a išla k veterinárovi. V 

čakárni sa Kebko strašne bál a skryl sa pod umývadlo . Videla som ako sa trasie, 

tak som sa ho snažila upokojiť. Veterinár nám povedal ,že ho niekto strelil ,a že 

ma v sebe brok. Upokojil ma, že v tejto dobe je veľa takýchto problémov 

a zakaždým sa to zviera uzdraví. No nebola to len taká nevinná ranka, mal ju 

zapálenú, a keby som náhodou prišla o 2 až 3 dni neskôr, bolo by možné, že sa z 

toho už nedostane. Veterinár mu brok vybral, dal mu na ranu dezinfekciu 

a pochválil ho, že je statočný.   

Po ceste domov mi Kebab ušiel . Bežala som za nim. No jeho nohy boli rýchlejšie. 

Bola som zúfalá... Padali mi slzy. Zrazu ma niekto chytil za rameno. Bola to moja 

susedka, keď som jej vysvetľovala čo sa stalo, zrazu  z krovia vyskočil Kebab 

a postavil sa k mojim nohám. Hurááá... Konečne... A teraz nám nič nebránilo ísť 

domov. Na druhý deň  som to rozprávala v škole mojim kamarátkam. Sárka 

povedala, že môže mať druhé meno Brok. A tak vzniklo ďalšie meno môjho 

kocúrika Kebab Brok Mestický!  

 

Otestuj sa! (O slOvensku) 

1.  Náš najvyšší vrch: 

A) Kriváň        B) Gerlachovský štít     C)  Lomnický štít 
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2.  Najnižšie položený bod: 

A)   Malá Fatra       B)   mesto Žilina   

C) rieka Bodrog 

 

3.  Najdlhšia rieka: 

A) Dunaj      B) Váh      C) Orava 

 

4. Aká ja najstaršia chránená rastlina na Slovensku? 

A)   Plesnivec    B)   Prvosienka     C) Konvalinka 

 

5. Najväčší hrad na Slovensku je... 

A)   Bojnický zámok   B) Oravský hrad  C) Spišský hrad 

 

6.  Aké je najväčšie a najhlbšie pleso? 

A) Krivánske zelené pleso  B) Popradské pleso C) Veľké Hincovo pleso 
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7. Najvýchodnejšie miesto : 

A) Kremenec   B) Dunaj       C) Košice 

 

8. Najjužnejší bod na Slovensku:  

A)  Budatínsky zámok   B) Patince    C) 

Bratislava 

 

9. Najzápadnejšie miesto v SR: 

A)   Záhorská Ves   B) Stropkov   C) Prešov 

 

10. Aký je najsevernejší bod Slovenska?  

A)   Orava    B) Beskydok    C) Makov 

 

11. Aká je najširšia rieka na Slovensku? 

A)   Dunajec  B) Dunaj    C) Váh 

 

 

A to je už nateraz všetko... Do skorého čítania. 

Krásne Veľkonočné sviatky 2021 Vám želajú Vaši rektori 

časopisu Zrkadlo! 


