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Namiesto úvodu 

 
 

Nedávno som sa zúčastnila prednášky, ktorej ústrednou témou bol stav dnešnej spoločnosti, 

jej morálny úpadok a jeho možné dôvody. Postupnou, čoraz hlbšou analýzou, sa začali odkrývať 

potenciálne príčiny tohto pálčivého problému: odmietanie spoluzodpovednosti a dištancovanie 

sa od problému tvrdením, že to, čo sa nás bytostne netyká, ale len deje okolo nás, nie je naším 

problémom, a preto môžeme ďalej pokojne žiť život nevidomého, hluchého a slepého. Náš 

handicap náš pritom vo všetkom ospravedlní... Vždy som obdivovala ľudí, ktorí to s úsmevom 

na tvári dokázali. Preplávať životom bez väčšej ujmy na zdraví, no s vedomím, že mohli pomôcť, 

si žijú ďalej svoj relatívne šťastný život.  

Prednáška trvala len niekoľko desiatok minúť, počas ktorej boli vidieť súhlasné pohľady 

zúčastnených. Po skončení stretnutia sa hlavný aktér obrátil na ľudí poslednýkrát, a to so 

žiadosťou zbierky na výstavbu zariadenia pre ľudí závislých na alkohole. Tu sa rozprúdila 

diskusia, dlhšia ako samotná prednáška a začali sa odkrývať skutočné charaktery ľudí. Ukázalo 

sa, že pokým sa od zúčastnených očakávalo výlučne počúvanie, pokorne počúvali. Akonáhle 

však prišlo na konkrétne skutky, z priaznivcov sa stali hluchí, nevidomí a slepí.  

Onedlho opäť privítame Veľkú noc, ktorá by nemala byť len o oslavách príchodu jari a 

preplnených stoloch, ale najmä o sebaobetovaní, odpustení a novom začiatku. Spolu s 

redakciou  časopisu Škola farebne Vám želáme, aby nielen veľkonočné sviatky, ale i Vaše životy 

boli naplnené dobrom, pokorou a skromnosťou. 

S úctou 

redakcia časopisu Škola farebne 
P S: Možno si niektorí z Váš povšimli, že avizované vianočné číslo Školy farebne chýba na stránke školy. Spomenuté 

číslo je pre našich priaznivcov k dispozícii v budove školy v printovej podobe. 



  Veľká noc v našom živote   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istá rodina hovorí:  

      „ Naša rodina Veľkú noc vníma ako veľkú obetu. Kristovo zmŕtvychvstanie nám 

prináša výzvu uvedomiť si, že len Ježiš Kristus – Boží Syn sa pre nás vedel obetovať 

a urobil to všetko z lásky, aby sa s nami stretol vo večnosti. Prijal nás takých, akí 

sme, s našimi dobrými a zlými vlastnosťami. Napriek našim chybám nás nezavrhuje, 

ale naopak ide nám v ústrety, miluje nás. Čaká, kedy mu otvoríme svoje srdce, aby 

mohol doň vstúpiť a vniesť pokoj, lásku, radosť, odpustenie. Jeho život, a hlavne jeho 

zmŕtvychvstanie, nám ukazuje, že to Ježiš myslí vážne, že mu nie sme ľahostajní. 

 Žiačka 6. ročníka: 

      „ Pre mňa Veľká noc znamená záchranu, že ma Pán Ježiš miloval a pre môj život 

urobil veľmi veľa. Obetoval sa za nás - ľudí. My si niekedy nevieme uvedomiť, čo 

Ježiš urobil pre nás. Zabúdame na neho. Mali by sme Veľkú noc prežiť ako deň 

nádeje a radosti. 

      Myslím, že z uvedených odpovedí môžeme dôjsť k záveru, že ani dnes Veľká noc 

nestráca na svojom význame. Keď teda slávime Veľkú noc, nezameriavame sa len na 

to, čo bolo, ale aj na to, čo je a čo bude. Predovšetkým dnes sa mnohí zameriame na 

veci, ktoré nás častokrát odvádzajú od Krista. Sú to veci čisto hmotné. Tie nám 

zahaľujú Boha, ako aj Veľkú noc. Iba cez hmotné veci nemôžeme dostatočne uvidieť 

Ježiša. Môžeme HO viac vidieť, ak aj tieto veľkonočné sviatky budeme vnímať viac 

srdcom...  

Všetkým prajem požehnané, pokojné a milostiplné prežitie veľkonočných sviatkov. 

Ján Behula 

Položili sme si už niekedy otázku: Čo pre mňa osobne znamená Veľká noc? A aj sme sa 

trochu zamysleli nad touto otázkou? V mojom vnútri počas týchto dní, veľmi rezonuje táto 

myšlienka. Ako človek dobrej vôle, mal by som vedieť, čo sa vlastne slávi na Veľkú noc a ako by 

ju bolo dobré aj duchovne prežiť. Veľká noc to nie sú len ľudové zvyky, množstvo jedla, či 

šibačka alebo oblievačka. Veľká noc, to je prechod z otroctva hriechu do zasľúbenej zeme. Túto 

zasľúbenú zem, ktorou je večný život, nám daroval Kristus. On má byť v našom živote centrom. 

My môžeme zažiť Veľkú noc v našom živote aj každý deň. Denne môžeme na sebe pracovať a 

uvedomovať si, čo v našom živote spôsobuje hriech. Hriech je to, čo ničí v našom vnútri 

skutočnú Veľkú noc – radosť zo stretnutia so vzkrieseným Kristom a s blížnymi. Ako chápeme 

podstatu Veľkej noci? Touto otázkou som oslovil niektorých našich veriacich a bol som zvedavý, 

akú odpoveď dostanem. 

 



NA SLOVÍČKO S...Mgr. Marcelou Sipinovou 

    
1. Boli začiatky Vašej pedagogickej kariéry náročné? 

 

Po ukončení štúdia som začala pracovať na Základnej škole Na Hôrke v Nitre. 

Začínala som v novom meste (vydala som sa), na neznámej škole a priznávam, 

nebolo to jednoduché „byť hodený do vody a plávať“. Rokmi však človek získava 

skúsenosti a veľa vecí robí inak, snaží sa zlepšovať. Nielen vo svojom povolaní, 
ale aj v medziľudských vzťahoch. Najväčšiu zmenu som sama na sebe pocítila, 

keď prišli na svet moje dve deti. Tento školský rok sú v šiestom a druhom 

ročníku ZŠ. 
 

2. Prečo ste sa rozhodli pôsobiť na našej škole? 

 

Asi zhoda okolností, možno osud, náhoda  spôsobila, že som si minulý rok 
poslala žiadosť o zamestnanie na vašej škole. Na Základnej škole v Častej mi už 

nevedeli poskytnúť plný úväzok, a preto som sa rozhodla poobzerať sa po okolí. 

Hoci som tu len pár mesiacov, na Vašej škole sa cítim dobre. 

 
3. Aké bolo Vaše predchádzajúce pracovisko? 

 

Predchádzajúce pracovisko bola Základná škola v Častej, kde ešte dva dni do 

týždňa učím. Preto sa objavujem v Báhoni len v pondelok, stredu a v piatok. 
 

4. Čo Vás inšpirovalo pri výbere povolania? 

Veľkým učiteľským vzorom bola pre mňa profesorka fyziky na gymnáziu. Hoci 

vtedy som chcela študovať medicínu a učiteľstvo bolo záložný plán. Hneď po 

začatí štúdia na Prírodovedeckej fakulte  v Bratislave som pochopila, že 

medicína nie je pre mňa to pravé. 

5. Ak by ste mali možnosť, zvolili by ste si rovnaké profesijné 

smerovanie? 

Jednoznačne áno. 

6. Načo sa môžu žiaci na Vašich hodinách ešte tešiť? 

Spoločne sa pokúsime porozumieť zákonitostiam prírody v pozitívnej atmosfére a 

so zmyslom pre humor. 

7. Ktoré predmety ste ako dieťa zbožňovali a ktoré, naopak, 

neznášali? 

Veľmi som mala rada dejepis, výtvarnú výchovu a biológiu, postupne sa k nim 
pridávali ďalšie oblasti. Deti väčšinou neobľubujú predmety, na ktorých sa im 

nedarí. Ja som nebola športový talent... 

8. Čo je pre Vás na učiteľskom povolaní najťažšie a najkrajšie? 

Pre mňa je najväčšou odmenou, keď deti získajú kladný vzťah k predmetom, 

ktoré učím. A aj po rokoch, keď sa stretneme, majú na mňa pekné spomienky. 

Asi najťažšie je učiť deti, ktoré odmietajú čokoľvek nové, čo by ich mohlo 

obohatiť. 

9. Ako najradšej trávite voľný čas? 

V poslednom čase mám pocit, že voľného času mám veľmi málo.  

Ak si môžem vybrať, rada ho strávim so svojou rodinou napríklad  

na turistike alebo v záhrade. Od apríla nás dosť zamestnáva nový prírastok do 
rodiny – psík Lucky. 



UDALOSŤ NA NAŠEJ ŠKOLE 
9. február na našej škole nebol úplne bežný deň, pretože sa konal karneval pre 

žiakov 1. stupňa a diskotéka pre žiakov 1. a 2. stupňa. I tento rok ho organizovali 

žiaci 9. ročníka za pomoci pani učiteľky S. Šípošovej. Program toho dňa pozostával 

z rôznych zábavných súťaží, súťažných disciplín a ako každý rok, i tento, bol 

ukončený voľbou kráľa a kráľovnej karnevalu. Táto pocta sa toho roku ušla Miškovi 

Roziakovi z 1. B a Silvie Rímešovej z triedy 3. A. Asi najočakávanejší čas karnevalu 

bol čas losovania tomboly. Tu sa najväčšie šťastie usmialo na Dominika Režného zo 

4. triedy, ktorý vyhral MP3 prehrávač. 

GREGOR POLÁK, 5. ROČNÍK 

Výhercom gratulujeme  

 
 
 

 

 

 

 
  



UDALOSŤ NA NAŠEJ ŠKOLE 
BESEDA SO SPISOVATEĽOM ROMANOM BRATOM 

 

Isto mnohým, najmä neskôr narodeným, mená ako Roman Brat, či Gabriela Futová  čosi 

povedia. Niektorým sa dokonca vybavia diela od menovaných autorov. R. Bratovi vyšli z pera 

vtipné tituly ako Ako šlohnúť Rimanovi Dunaj, Ako naštvať Rimana alebo Zlo nemá na kúzlo a 

spolu s G. Futovou zase napísali Zmätené dvojičky zo slepej uličky a Chlapci spadli z višne, 

dievčatá z jahody. Čo však majú uvedení autori spoločné s témou striptíz??? 

I na toto sme sa mohli opýtať na besede s Romanom Bratom, ktorá sa konala 10. februára 2016 

v priestoroch mestskej knižnice v Senci. Mal som to šťastie, že som bol medzi vybranými, ktorí sa 

besedy zúčastnili. Okrem iného sme sa dozvedel i to, že ak sa chce, písať sa dá i na diaľku, 

nakoľko R. Brat pôsobí v Bratislave a G. Futová na východnom Slovensku, svoje nápady si  pri 

spoločnom písaní vymieňali virtuálne, mailom. Nič to však neubralo na ich kvalite. Ale aby som 

sa dostal k téme striptíz a ako to celé s našimi autormi súvisí... 

Jedného dňa G. Futová navrhla svojmu kolegovi túto tému, o ktorej predpokladala, že by mohla 

byť trefným spôsobom, ako mladých čitateľov opäť pritiahnuť ku knihe.  Ten sa v prvom 

momente zarazil a zhrozene odmietol. Na ďalší pokus to však vyšlo a zrodil sa príbeh o tom, ako 

hlavný hrdina prehral stávku a musel sa istý čas pozerať do okna, v ktorom sa dievčatá prezliekali 

po telesnej výchove. Čo však čert nechcel, jedného dňa ho tam prichytil školník a ani sa 

nenazdal, zaraz bol na koberčeku u pána riaditeľa...Ako sa to celé pre hlavného hrdinu skončilo? 

No, nech sa páči, knihy od spomínaných autorov sú vám k dispozícii i v našej školskej knižnici. 

Tomáš Konečný, 5. ročník 



UDALOSTI NA NAŠEJ ŠKOLE 

ANJELSKO - ČERTOVSKÝ DEŇ 

 

 

 
Hoci je vianočný čas dávno za nami, chcem slovom i obrazom pripomenúť vydarené 

podujatie, ktoré pre žiakov 1. stupňa pripravili žiaci 3. a 4. ročníka so svojimi triednymi 

učiteľkami.  

 V každom človeku sa skrýva kúsok dobrého anjela aj neposlušného čerta, a žiaci našej 

školy nie sú výnimka.  Preto sa v predvianočnom čase v triedach zamýšľali nad dobrom 

a zlom v nás a nad tým, čo nás k nim vedie. Vyrobili a vytvorili krásnych anjelov 

a čertov,  vymysleli im mená a vyzdobili nimi steny jedálne.  

21. decembra 2015 sa prváci a druháci oblečení do kostýmov,  zišli v školskej jedálni, 

usadili sa na miesta divákov a show sa začala. Programom sprevádzali ako inak – anjel 

Kristínka a čert Ferko. 

Najprv štvrtáci ukryli symboly Vianoc do hádaniek a dobrovoľníci mali možnosť získať 

medovníčkovú  odmenu, ktorú im vlastnoručne upiekli. 
Na Vianoce sa všetci radujeme z narodenia Ježiška, nášho spasiteľa a  niečo o svojej 

radosti porozprávali štvrtáci vo svojom krátkom Vianočnom programe. 
Nasledovala scénka O polepšenom čertovi, v ktorom účinkujúci mohli prejaviť svoj 

herecký talent. 

Nechýbali súťaže: čerti nosili neposlušníkov do pekla a bežali štafetový beh v gumákoch, 

anjeli preukázali svoje schopnosti v upratovaní obláčikov a anjelskom tanci. Zmiešané 

družstvá triedili slová súvisiace s dobrom a zlom a vymysleli krátky príbeh; vyrábali 

ozdoby na stromček.  

Vyvrcholením celého dňa bola spoločná reťaz, ktorú deti vytvorili tým, že sa pochytali za 

ruky a zo všetkých hrdiel zaznela pieseň Jedenkrát, čerti budú v bielom... 

Nikto nezostal bez sladkej odmeny, o ktorú sa postarali mamičky tretiakov a štvrtákov 

tým, že napiekli  rôzne vianočné dobrôtky. Milé mamy, ĎAKUJEME  

Mgr. Anna Brichtová 

 
  



Sme nesmierne radi, že svojím príspevkom obohatili naše jarno - veľkonočné číslo i 
žiačky 5. ročníka a presvedčili nás o svojom "spisovateľskom duchu". Keďže rok 2015 bol 
Rokom Ľudovíta Štúra, nasledujúce riadky Vás isto nadchnú svojím zaujímavým podaním  

INTERVIEW S ĽUDOVÍTOM ŠTÚROM 

 

Kedy a kde ste sa narodili? 

Narodil som sa 28. októbra  1815 v Uhrovci ako druhé  z piatich detí. 
 

Kde ste študovali? 

Najskôr to bola ZŠ v Uhrovci , potom Evanjelické gymnázium v Rábe ,Evanjelické lýceum 
v Bratislave a napokon univerzita v Halle. 
 

Aké boli vaše obľúbené predmety v škole ? 

Mal som rád dejepis , estetiku ,dejiny umenia, latinčinu , ale zaujímal som sa aj 
o filozofiu a literatúru slovanských spisovateľov, ako napr. Hollého , KolLára a Šafárika. 
 

Počuli sme,  že ovládate viacero jazykov . Je to pravda? 

Áno, hovorím po  maďarsky, nemecky, francúzsky, poľsky, česky, srbsky, chorvátsky, 
rusky a anglicky. Ovládam tiež latinčinu a hebrejčinu. 
 

Čo vás viedlo k uzákoneniu spisovnej slovenčiny? 

Táto myšlienka sa u mňa vyvíjala dlhšie. Biblická čeština, ktorá sa používala, bola pre 
Slovákov čoraz nezrozumiteľnejšia. Najskôr som chcel vytvoriť československý jazyk, 
ktorý by zjednocoval Čechov a Slovákov, českí jazykovedci však môj nápad odmietli. 
Preto som sa s mojimi priateľmi  Hurbanom a Hodžom rozhodol pre spisovnú 
slovenčinu, ktorá by spájala slovenských katolíkov aj evanjelikov.  
 

Boli ste niekedy zaľúbený? 

Musím sa priznať, že v mojom živote som zahorel láskou k Márii Pospíšilovej počas 
pobytu v Hradci Králové.  Neskôr som sa zamiloval do Adely Ostrolúckej. Bola nielen 
pekná, ale aj veľmi inteligentná a nadaná. O manželstve som neuvažoval, pretože som 
ho pokladal za prekážku v oddanej práci pre národ. 
Ďakujem, že ste si našli čas na náš rozhovor.  
 

Pre školský časopis napísala Rút Rybáriková a Viktória Vitteková 

  

Sme nesmierne radi, že svojím príspevkom obohatili naše jarno - veľkonočné číslo i žiačky 
5. ročníka a presvedčili nás o svojom "spisovateľskom duchu". Keďže rok 2015 bol Rokom 
Ľudovíta Štúra, nasledujúce riadky Vás isto nadchnú svojím zaujímavým podaním o tejto 
mimoriadnej slovenskej osobnosti. 
 
 



OKIENKO ŠPECIÁLNEJ PEDAGOGIČKY 

VÝVINOVÉ PORUCHY UČENIA – DNES TROCHU O DYSLEXII - PORUCHE čÍTANIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prevencia alebo zmiernenie prejavov tejto poruchy začína už v predškolskom veku, kedy 
je dôležité sledovať rečový vývin dieťaťa. Podporovať ho rodičia môžu pravidelným  
rozprávaním sa s dieťaťom o jeho zážitkoch, spoločným čítaním detských kníh a 
časopisov s následnou reprodukciou počutého zo strany dieťaťa. Všímať si treba 
porozumenie vetným konštrukciám, rozsah slovnej zásoby, gramatickú správnosť , 
výslovnosť, i to, ako dieťa využíva reč ako prostriedok komunikácie.  Ak nedostatky v reči 
pretrvávajú po dovŕšení 5.narodenín , je žiadúce navštíviť logopedickú ambulanciu. 
Pri osvojovaní si čítania v 1.ročníku je potrebná  spolupráca rodič-učiteľ.  To, čo pedagóg 
v škole vyvodí, rodič doma tým istým spôsobom s dieťaťom precvičuje. S  trpezlivosťou a 
slovami povzbudenia. Momentálnu nechuť alebo únavu dieťaťa je možné preklenúť 
alternatívnymi spôsobmi ako napr. "čítaním vo dvojici" , čítaním" rodič slovo-dieťa 
slovo" alebo "rodič vetu-dieťa vetu".  
Ak pani učiteľka eviduje v čítaní výraznejšie ťažkosti, po súhlase rodiča si žiaka vezme na 
individuálnu prácu . K dispozícii mám pracovňu vybavenú reedukačnými, 
kompenzačnými a relaxačnými pomôckami, kde sa snažím vytvoriť pre dieťa 
podporujúce prostredie.  
Ak dieťa v čitateľských výkonoch nenapreduje, škola odporučí rodičovi absolvovanie 

Spomedzi druhov zdravotného znevýhodnenia sa v našej škole najčastejšie stretávame s 
vývinovými poruchami učenia. V odbornej literatúre sa uvádza ich výskyt u 2-5 % detí, v 
skutočnosti je však žiakov s podobnými ťažkosťami v učení viac. 
Poruchy učenia vznikajú na základe dysfunkcií centrálnej nervovej sústavy, nezrelosti kognitívnych 
centier mozgu , majú však aj dedičný pôvod.  
Medzi druhy vývinových porúch učenia zaraďujeme dyslexiu, dysgrafiu, dysortografiu, dyskalkúliu, 
dyspraxiu, dyspinxiu, dysmúziu a iné. 
Dnes sa bližšie pozrieme na dyslexiu.  Ide o poruchu čítania,ktorá sa prejavuje neschopnosťou 
alebo zníženou schopnosťou  naučiť sa čítať i napriek tomu, že dieťa má primerané nadanie 
/intelektové schopnosti v pásme normy/,primerané  vedenie zo strany pedagóga a vhodné 
rodinné zázemie.V čítaní je postihnutá rýchlosť, presnosť /správnosť/, technika čítania a 
porozumenie čítaného textu.  
 



odbornej diagnostiky v poradenskom zariadení /Centrum pedagogicko-psychologického 
poradenstva a prevencie, Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva/ . Výsledky 
diagnostiky spolu s navrhnutými opatreniami sú obsiahnuté v písomnej správe . So 
správou oboznámim triednu učiteľku , učiteľku slovenského jazyka, anglického jazyka a 
podľa potreby i ďalších.  Žiaka s diagnostikovanou poruchou čítania mám v evidencii, 
poskytujem mu krátkodobejšiu alebo dlhodobejšiu reedukačnú starostlivosť a priebežne 
sledujem jeho prosperovanie vo vzdelávacom procese. 
Ak žiakovi poradenské zariadenie navrhne vzdelávanie formou individuálnej integrácie 
/=školského začlenenia/, po písomnej žiadosti rodiča o túto formu vzdelávania 
pripravíme žiakovi  v spolupráci s triednym učiteľom  individuálny vzdelávací program 
/IVP/. V ňom sú zhrnuté špeciálne metódy, formy a prostriedky , ktoré majú učitelia 
uplatňovať pri výuke žiaka i pri preverovaní vedomostí. V IVP je  obsiahnutý i podiel 
žiaka a rodiny, lebo bez ich aktívneho zapojenia  sa je integrácia neúčinná. 
Moja pomoc žiakom s dyslektickými ťažkosťami na prvom stupni je zameraná na oblasť 
techniky čítania , orientáciu v texte a porozumenie prečítanému.  
Na druhom stupni sa viac venujeme osvojeniu a používaniu stratégií, ktoré sa uplatňujú 
pred čítaním, počas čítania a po čítaní . Tiež upevňujeme gramatické pravidlá s použitím 
gramatických tabuliek, nakoľko sa dyslexia často vyskytuje v kombinácii s poruchou 
pravopisu /dysortografiou/. 
Súčasťou každej korekčnej hodiny sú aj aktivity podporujúce rozvoj čiastkových funkcií, 
ktoré bývajú u týchto žiakov oslabené /zrakové vnímanie, sluchové vnímanie, motorické 
a vizuomotorické cvičenia, ale i cvičenia zamerané na pozornosť , pamäť a celkovú 
rečovú výchovu/. 
 
Publikácie, ktoré mám odskúšané a sú dostupné i rodičom v kníhkupectvách : 
Mária Horecká: Čítanie pre dyslektikov   /pre I.st. /                             
Jozef Novák: Čitateľské tabuľky 
Kuliferdo - špecifické poruchy učenia - súbor 7 pracovných zošitov pre 1.-4.roč. 
pre vek 5 -7 rokov:   
Jana Klaudová: Rozvíjanie reči hrou 
Jana Klaudová: Učíme sa čítať 
Môj dnešný tip na dobrý článok: 
 
DYSLEXIA, DYSLEKTICKÝ ŽIAK NA II.STUPNI BEŽNEJ ŠKOLY A PEDAGOGICKÁ 
INTEGRÁCIA/autor: PaedDr.Erik Žovinec, UKF, Nitra/ 
Literatúra, z ktorej som pri písaní článku čerpala: Diagnostika, vzdelávanie, hodnotenia a 
testovanie žiakov so zdravotným znevýhodnením /NÚCEM,2015, str.45-48/ 
 
 
Mgr. Andrea Boldišová, špec. pedagóg 
 
 
 

  



Z TVORBY NAŠICH ŽIAKOV 

Ešte koncom minulého školského roka sa Stanke Slobodovej 

podarilo napísať  veľmi peknú básnickú prvotinu, ktorá si ale 

musela počkať v zásuvke nášho písacieho stola, kým príde jej čas. 

Spomenutá báseň je totiž čisto jarného charakteru, a preto sa hodí 

práve na toto ročné obdobie  

 
 

  

PRÍRODA 

Do lesa hneď rýchlo bež, nazbierať chutné oriešky 

ešte dnes. 

Lúky, polia, pasienky, nebojte sa nás, lienky. 

 

Prešla srnka cez cestu, našiel srnec nevestu. 

Sivý môj je zajačik, ten môj malý hopsáčik. 

 

Zajac skáče, vyskakuje, mráčiky nám pričaruje. 

Do večera času veľa, no slnko zájde ako včera. 

 

Les je krása prírody, bývajú tam jahody. 

Ráno vyjde slnko hneď, s ním aj moja odpoveď. 

 

Príroda je veľmi krásna, ako hviezda večer jasná. 

 

http://i1.wp.com/vitalpethealth.co.uk/wp-content/uploads/2015/04/Rabbits-Kiss.jpg?fit=1920,1200


Z výtvarnej galérie našich žiakov 

Sofia bardoňová, 6. ročník 
 

 

  



VEDELI STE, ŽE...ZAUJÍMAVOSTI O VEĽKEJ NOCI 

 

- prvé čokoládové vajce bolo vyrobené v Nemecku v 19. Storočí 

- najväčšie čokoládové vajce na svete vyrobili minulý rok v Argentíne, bolo vysoké 8 

metrov, vážilo 4 tony a pripravovalo ho 27 pekárov 

- Veľkonočné ostrovy dostali svoje pomenovanie od holandského prieskumníka 

Jacoba Roggevena, ktorý na ne priplával na veľkonočnú nedeľu, keď hľadal Davidov 

ostrov 

- zajac, znak Veľkej noci, má pôvod v pohanských rituáloch oslavujúcich príchod jari 

- šibanie korbáčom je vraj odovzdávaním sily, zdravia a sviežosti a má podporiť 

plodnosť ženy 

- v USA a Anglicku sa ľudia zúčastňujú veľkonočného lovu. Noc predtým boli vajíčka 

prinesené veľkonočným zajačikom a schované v záhrade a v dome a deti ich po 

prebudení hľadajú 

- v Nórsku sa novodobou tradíciou stalo riešenie televíznych alebo knižných vrážd. 

V novinách sú uverejňované články, z ktorých môžu čitatelia hádať, kto je 

páchateľom. Dokonca i krabicové mlieko býva potlačené príbehmi s vraždami 

- vo Švédsku veria, že v tento deň chodia čarodejnice s tvárami natretými na červeno. 

Neskôr chodia po domoch a pýtajú si sladkosti, podobne ako počas Halloweenu 

  



VEľKá NOC OčAMI NAšICH žIAKOV       

I naše slovenské veľkonočné zvyky majú svoje čaro, presvedčia Vás o tom trefné odpovede žiakov 4. 

ročníka na moju otázku: Páčia sa vám slovenské veľkonočné zvyky a čo 

najčastejšie počas nich robievate? 

 

REBEKA 

 

 

 

 

 

 

 

MONIKA 

 

 

EMA 

 

 

 

 

 

KRISTÍNKA 

 

 

DIANKA 

 

 

RIŠKO 

  

Na Veľkej Noci mám najradšej pečené šišky 

od babky, maľovanie kraslíc, hoci nás len 

málokto chodí šibať  

 

Na Veľkú Noc chodievame do kostola posvätiť jedlo ako 

napríklad vajíčka, syr, žemľovku, vianočku. Šibačku 

a polievanie veľmi nemusím, preto som rada, keď ma 

chlapci obídu  

  Veľkú Noc si užívam každý rok, pretože s kamošmi 

z Miloslavova hľadáme vajíčka  

 

 Na Veľkú Noc sa teším, pretože pôjdeme navštíviť rodinu 

na východ Slovenska. Spolu s babkou a krstnou pečieme 

veľkonočnú hrudku. Páči sa mi aj jarné počasie, ktoré už 

začalo i toho roku  

 

Veľká Noc je môj obľúbený sviatok v roku, 
pretože každý rok ju trávim inde, tento rok 
v Českom Krumlove 

Veľkú Noc sa náramne teším, pretože 
môžem vyšibať dievčatá a obliať ich 
vodou  



ZO ŽIVOTA ŠKD 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

V dnešnom čísle sme dali v našom časopise priestor novej vychovávateľke ŠKD, 
pani učiteľke T. Krippelovej, ktorá svojou tvorivosťou dokáže zaujať žiakov všetkých 
vekových kategórií. Pani učiteľka sa venuje výrobe originálnych kúskov  i vo svojom 
voľnom čase, kedy tvorí jedinečné pletené košíky, maľuje a zdobí veľkonočné kraslice 
alebo šije rozličné ozdobné veci. V najbližšej dobe sa žiaci ŠKD môžu tešiť na výrobu 
srdiečok z prútia ku Dňu matiek, ktoré dozdobia podľa vlastnej fantázie papierovými 
kvetmi. Nasledujúce ukážky sú len niektoré z mnohých, ktorým sa venovali počas 
mnohých popoludní v ŠKD a využili tak voľný čas efektívne a zároveň potešili svojimi 
malými pokladmi rodičov, či starých rodičov.  
 



 
  



KNIHA - PRIATEĽ ČLOVEKA 

Naša škola v tomto školskom roku privítala v rámci Medzinárodného dňa školských 
knižníc vzácneho hosťa: najmladšiu slovenskú spisovateľku Stelu Brix, ktorá svojou 
prítomnosťou vzbudila záujem žiakov o čítanie. Na nasledujúcich riadkoch vám 
ponúkame recenziu jej prvej knihy, ktorú napísala ako 12 - ročná: Na Kopci strašidiel. Tú 
dnešnú, rovnako ako i tú predchádzajúcu, si pre vás pripravila naša verná čitateľka, 
žiačka 6. ročníka - Sofia Bardoňová. 
 
 

AUTORKA: Stela Brix 

HLAVNÉ POSTAVY: Lýria, Ailit, Pier a Will 

VEDĽAJŠIE POSTAVY: Duško, Aderhaid a 13 zlých pánov 

KLADNÉ POSTAVY: Lýria, Ailit, Pier, Will, Duško, Mungo a Aderhaid 

ZÁPORNÉ POSTAVY: 13 zlých pánov 

 
 
 

 
 

Dej sa odohráva v malej dedinke a hlavnou protagonistkou je Lýria, ktorá žije s 

mamou a otcom. Jedného dňa sa Lýria ocitá doma sama, nakoľko jej otec je na služobnej 

ceste a mama je nútená odcestovať, pretože sa musí postarať o chorého príbuzného. Pri 

tejto príležitosti sa Lýria náhodne od susedky dozvedá o kopci strašidiel a vydáva sa 

preskúmať to miesto. S pomocou ďalších detí sa dostáva do tajnej chodby starého 

hradu, kde nachádza starú kňažnú, ktorá žije v zajatí hradu už 60 rokov. Celé sa to ešte 

viac skomplikuje nájdením starej mapy. Aký súvis má táto mapa so starým hradom a 

uväznenou kňažnou? Ak očakávate jednoduché vysvetlenie, sklameme vás. Celému 

tajomstvu môžete prísť na kĺb aj sami, stačí, ak si požičiate spomenutú knihu v školskej 

knižnici alebo kúpite v ktoromkoľvek dobrom kníhkupectve. 

Sofia Bardoňová, 6. ročník  

AUTORKA: Stela Brix 

HLAVNÉ POSTAVY: Lýria, Ailit, Pier a Will 

VEDĽAJŠIE POSTAVY: Duško, Aderhaid a 13 zlých pánov 

KLADNÉ POSTAVY: Lýria, Ailit, Pier, Will, Duško, Mungo a Aderhaid 

ZÁPORNÉ POSTAVY: 13 zlých pánov 

 



RECEPTY PRE MALÝCH KUCHTÍKOV 

DNES: VEĽKONOČNÉ LINECKÉ KOLÁČIKY 

 

BUDETE POTREBOVAŤ: 

- 250 g polohrubej múky 

- 2 lyžice kakaa          

- 1 zlatý klas 

- 3 dcl mlieka 

- 1 margarín 

 

Suroviny na krém:  

- 150 g práškového cukru 

- 2 lyžice kakaa 

- 1 zlatý klas 

- 3 dcl mlieka 

- 1 margarín 

 

Postup je detsky jednoduchý a rýchly. Suroviny zmiešame dohromady, 

vyvaľkáme cesto a vykrajujeme rôzne veľkonočné tvary. Pečieme cca 8 minút pri 

180 stupňovej teplote. Recept môžeme obmeniť uvarením krému zo zlatého 

klasu, do ktorého pridáme margarín, cukor a kakao a zmes necháme následne 

vychladnúť. 

Upečené kúsky zliepame dokopy lekvárom alebo pripraveným krémom. 

Nakoniec dozdobíme čokoládovou, citrónovou alebo punčovou polevou. 

 

BUDETE POTREBOVAŤ: 

 

Suroviny na krém:  

 



ŠIKOVNÍČEK 
VEĽKONOČNÉ LAKOVANÉ KRASLICE 
 

 
Pre naše šikovné tvorilky  sme dnes pripravili trochu netradičné poňatie veľkonočných 
kraslíc, a to maľovanie pomocou lakov na nechty. Ak máte doma i vy zástupy 
nepoužívaných, či zabudnutých fľaštičiek s farebným obsahom, neváhajte vyskúšať 
dnešné tvorenie spolu s nami. Postup je prekvapivo jednoduchý a výsledok originálny  
 

Budete potrebovať: 

- výdušká 

- laky na nechty 

- špajle 

- špáradlo 

- vysoký pohár 

- staré noviny 

Výdušká umyjeme a osušíme, pomôcť vám pritom môže pomôcť i ocot. Následne na 
výduško nanesieme hrubšiu vrstvu tmavej farby laku. Hneď nato nalejeme inú, 
kontrastnú farbu, pričom je potrebné pracovať rýchlo. Špáradlo nám poslúži na 
rozťahovanie farieb, vďaka čomu dosiahneme mramorový efekt. Namaľované vajíčko 
napichneme na špajlu, vložíme do vysokého pohára a necháme dobre vyschnúť. Ideálne 
by bolo, ak by sa dosiahla stekajúca farba, čím by sa dosiahol umelecký dojem, preto 
nezabúdajme na staré noviny, či obrus, ktoré zabránia znečisteniu stola. 
Výsledok určite poteší tvorilku i obdarovaného, pretože každé vajíčko je 100 % originál. 
  



MEDZI  NAMI  DIEVČATAMI 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dievčatá si za dnešnú inšpiráciu zvolili modré rifle obnoseného vzhľadu, ktoré doplnili 
ružovo – bielym tielkom. Príliš odvážne na prvé jarné lúče...Preto naše stylistky 
nezabudli ani na ružový svetrík, či skôr bolerko, ktoré v prvých jarných dňoch zahreje. 
Módny outfit doplnili visiacimi ružovými náušnicami, čiernymi okuliarmi, hnedými 
topánkami a klobúkom v rovnakej farbe. Jednoduché a účelné zároveň  
 

 
  

Mnohé parádnice si isto radi a často doprajú najnovšie módne kúsky, ktoré by však mali popri 

krásnych farbách a trendovom vzhľade spĺňať i podmienky funkčnosti.  Malo by preto ísť o kúsky, 

ktoré v chladnejších jarných dňoch ľahko prekryjeme napríklad svetríkom či bolerkom. Ani 

dnešná ukážka svojím prevedením Elišky a Stanky preto ničím nezaostáva za tou z minulého 

čísla. Napokon, posúďte sami  

 



ČO  ešte do konca školského roka pre vás CHYSTÁME??? 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

22. marca 2016 – Deň vody  
1. apríl 2016– Deň vtákov 

 apríl 2016 – Veľkonočné zvyky a tradície v anglicky 

hovoriacich krajinách 

 22. apríl 2016 – Deň Zeme 
 jún 2016 – Súťaž o pohár riaditeľa školy 
 

 

p. S: Takže ešte stále je na čo sa tešiť. Veríme, že akcie, 

ktoré na vás čakajú, nielen obohatia vaše vedomosti, ale 

možno i inšpirujú a budúci rok sa stanete ich 

spoluorganizátormi  

  

22. marca 2016 – Deň vody  
1. apríl 2016– Deň vtákov 
 apríl 2016 – Veľkonočné zvyky a tradície v anglicky 

hovoriacich krajinách 

 22. apríl 2016 – Deň Zeme 
 jún 2016 – Súťaž o pohár riaditeľa školy 
 



ENGLISH FUNNY PAGE 
 

 
  

Q. What do you 

call a rabbit 

with fleas? 

A. Bugs Bunny! 

 

Q. How did the soggy 

Easter Bunny dry 

himself? 

A. With a hare-dryer! 

 

Q. How does the 

Easter Bunny stay 

fit? 

A. Eggs-ercise and 

hare-robics! 

 

Q: What is the 

Easter Bunny's 

favorite sport? 

A: Basket-ball, of 

course! 

 

Q: Why do we 

paint Easter eggs? 

A: Because it’s too 

hard to wallpaper 

them 

 

Q. Why 

shouldn’t you 

tell an Easter 

egg a joke? 

A. It might 

crack up! 

 

 

 

Q. What did the 

rabbit say to the 

carrot? 

A. It’s been nice 

gnawing you! 

 



 
  



JARNO – VEĽKONOČNÉ ČÍSLO ŠKOLY FSREBNE PRE VÁS PRIPRAVILI: 

 

SOFIA BARDOŇOVÁ 

ELIšKA FEKETOVÁ 

TOMÁŠ KONEČNÝ 

Rút rybáriková 

STANKA SLOBODOVÁ 

Viktória vitteková 

Žiaci 4. ročníka 

 

 

  

 

Ján behula 

Anna brichtová 

Tatiana krippelová 

Marcela sipinová 

Monika Lovašová 

 

 

 

 

 

 

Za korekciu chýb ďakujem  p. učiteľke D. Tkáčovej. 

 

 

 

- SOFIA BARDOŇOVÁ 

- ELIšKA FEKETOVÁ 

- TOMÁŠ KONEČNÝ 

- Rút rybáriková 

- STANKA SLOBODOVÁ 

- Viktória vitteková 

- Žiaci 4. ročníka 

 

- Ján behula 

- Anna brichtová 

- Tatiana krippelová 

- Marcela sipinová 

- Monika Lovašová 

 

 

- Ján behula 

- Anna brichtová 

- Tatiana krippelová 

- Marcela sipinová 

- Monika Lovašová 

 

- SOFIA BARDOŇOVÁ 

- ELIšKA FEKETOVÁ 

- TOMÁŠ KONEČNÝ 

- Gregor Polák 

- Rút Rybáriková 

- STANKA SLOBODOVÁ 

- Viktória Vitteková 

- Žiaci 4. ročníka 

 
- Ján Behula 

- Anna Brichtová 

- Tatiana Krippelová 

- Marcela Sipinová 

- Monika Lovašová 

 


