
 

Ročník: 12 

Číslo: 2 

Sme škola priateľská k deťom 

 

 

 

Základná škola Abovská 36 praje všetkým žiakom, rodičom 

a priateľom školy pokojné a požehnané veľkonočné sviatky! 

 



Básne o jari, najkrajšom období roka, keď sa príroda 

prebúdza po dlhom spánku, nám napísali i žiaci 4.ročníka. 

 

 

Jar sa blíži 

Jar sa blíži, 

chlapci v chyži, 

chystajú si korbáče, 

tešia sa na koláče 

Jar sa blíži, 

dievčatá v chyži, 

chystajú tam kraslice, 

to bude veselice. 

Jar sa blíži, 

za oknom v chyži, 

všetci sa tešia, 

že jar k nám prišla. 

Tamara Jurašková 4.A 



OBLIEVAČKA 

Jar už klope na dvere, 

buďte deti veselé. 

Slniečko nás zohreje, 

do prírody vyženie. 

Kuriatka sa vyliahli práve, 

júj aké sú všetky zlaté. 

Keď je u nás oblievačka, 

zlizne si to aj naša mačka. 

Chlapci prídu oblievať, 

dievčatá zas tancovať. 

Jaj, jaj voda studená, 

dievčatám krásu privolá. 

Takto všetci spolu, 

oslavujeme jar znovu. 

Ema Fedorová 4.A 

Šibačka 

Malý a či veľký šibač 

uplietol si korbáč. 

Dievčatá si pripravujú kraslice 

dajú svojím milým pusu na líce. 

Veľká noc má veľkú moc, 

a vy deti zavolajte na pomoc. 

Michal Les 



 

 

Jar pre Zuzanku 

Pod snehom už rastie prvá tráva, 

na Zuzanku vykukáva. 

Prvé kvietky voňajú, 

vtáčiky už spievajú. 

Prišla jar a vôňa vzduchu, 

Pripomína Zuzke lúku. 

Prišla jar a vôňa vzduchu, 

Pripomína Zuzke lúku. 

Odkladám rukavice, 

čiapky, teplé nohavice. 

Zuzana Špirková  4.A 

 

Snežienka 

Kvitne kvietok malý, 

v  našej milej jari. 

Biely je, 

hlávku sklonenú má, 

že sa jej púpavienka posmieva. 



Že ju každý trhá.... 

Aj keď ona je prvá. 

V snehu rástla sama, 

sama samučičká. 

Čakala na biele tričká, 

ešte keď púpätko bola. 

Martin Meňhért  4.A 

Pripravila p.uč.Rolfová 

 

 



Deň Zeme 

Deň Zeme je deň venovaný Zemi, ktorý sa každoročne koná 22. apríla. Tento 
sviatok je ovplyvnený pôvodnými dňami Zeme, ktoré sa konali pri oslavách 

jarnej rovnodennosti, 21. marca, a oslavovali príchod jari. V modernom poňatí 
ide o ekologicky motivovaný sviatok, upozorňujúci ľudí na dopady 

ničenia životného prostredia, a rozvíjajúcu diskusiu o možných riešeniach. V 
poslednej dobe bola niekoľkokrát vyslovená myšlienka, že by sviatok bolo lepšie 
posunúť na letný slnovrat, pretože by pekné počasie prilákalo viacej ľudí. Nezdá 

sa však pravdepodobné, že by sa našla vôľa meniť už zabehnutý dátum. 

 

 

 

História vyhlásenia tohto dňa siaha do roku 1969, keď predovšetkým John 
McConnell začal volať po vzniku medzinárodného dňa Zeme a v rámci týchto 
snáh vytvoril i vlajku Dňa Zeme. Prvý Deň Zeme bol oslávený v San Franciscu. 

Táto oslava bola pravdepodobne myslená nielen ako ekologicky zameraný 
sviatok, ale aj ako ľavicovo orientovaný happening bojovníkov proti vojne vo 

Vietname. Kampaň s týmto sviatkom spojená, si kládla za cieľ preniesť 
otázku ekológie do politických kruhov. Cieľom bolo 

zvýšiť energetickú účinnosť, recyklovať odpadky a hľadať obnoviteľné zdroje 
energie. Táto akcia mala veľký ohlas práve medzi študentmi. Pre prvú oslavu 

dňa 22. apríla 1970 

.  

https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=John_McConnell&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=John_McConnell&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=John_McConnell&action=edit&redlink=1


Deň vody 

S dňom Zeme je úzko prepojený aj Deň vody. Sviatok vody prebehol už 22. 
marca. 

Svetový deň vody ( World Water Day) je určený na 22. marca už od roku 1993. 
Vyhlasuje ho každoročne Organizácia Spojených národov (OSN). 

 
Voda alebo aqua (chemický vzorec H2O, podľa tradičného názvoslovia oxid 

vodný, novší systémový názov oxidán) je chemická zlúčenina vodíka a kyslíka. Je 
základnou podmienkou pre existenciu života na Zemi. Za 

normálnej teploty a tlaku je to bezfarebná, číra kvapalina bez zápachu a chuti. V 
prírode sa vyskytuje v troch skupenstvách: v pevnom (sneh, ľad), v kvapalnom 

(voda) a v plynnom (vodná para). 

Je najrozšírenejšou látkou na povrchu Zeme. Je podstatnou zložkou biosféry a 
má popri pôde prvoradý význam pre zabezpečenie výživy ľudstva. Tvorí 70% 

ľudského tela a je nevyhnutná pre rastliny a živočíchy. 

 Je základnou zložkou biomasy, hlavným prostriedkom pre transport živín, 
pre ich prijímanie a vylučovanie. 

 Pre rastliny je významné nielen jej celkové množstvo za rok, ale tiež 
výskyt a rozdelenie vo vegetačnom období vzhľadom na ich rastové fázy. 

 Pre mnohé živočíchy je voda priamo životným prostredím. 

 



    Naši žiaci sa tejto tematike venovali s pani učiteľkou Renátou 
Sýkorovou. Dôkazom tejto spolupráce sú i veľmi pekné básne, ktoré na 
túto tému vytvorili. 

HÁDANKA 

Priesvitná som ako niť, 

bezo mňa sa nedá žiť! 

Kvietky ma radi pijú,  

ryby sa vo mne hrajú 

Ale pozor, mením vzhľad! 

V zime som sneh a ľad. 

S.Pribulová, K.Áronová, V.A 

 

 

 

ÓDA NA VODU 

Voda, čistá vodička, 

Pomôže nám čistička, 

My ťa máme veľmi radi, 

S čistotou si dáme rady. 

Bez teba sa nedá žiť, 

Ďakujeme, že ťa môžeme piť. 

 M.Vargová, V.A 



      K veľkonočným prázdninám už neodmysliteľne patria i prázdniny. Rodinné 

zvyky, rozprávky v televízii, stretnutia s blízkymi, začínajúca sa jar prebúdza 

asi v nás všetkých príjemné pocity, najviac ju však vedia oceniť práve deti. 

Naši najmenší /žiaci druhého a tretieho ročníka/ píšu o samých veselých 

veciach.  

                                                              Veľká noc 

      Veľká noc je prevažne kresťanský sviatok. Kresťania si pripomínajú 
ukrižovanie Ježiša na Veľký piatok a jeho vzkriesenie na Veľkú nedeľu. Pečú sa 
koláče a chystajú sa slávnostné jedlá. Veľkonočné tradície a zvyky sú rôzne. 
Niekde chlapci na Veľkonočný pondelok dievčatá vyšibú korbáčikom. Inde ich 
olievajú vodou. Dostanú za to čokoládové vajíčka. Veľká noc sa vo svete 
oslavuje aj ako vítanie jari.  

                                                                                               Júlia Kellyová, 2. A 

 

Začína sa Veľká noc 

Veľká noc sa začína, zima, choď už z komína! 

Chlapci, berte korbáče, dostanete pagáče... 

Utekajme po pomoc, začína sa Veľká noc! 

Maľované vajíčka, šup ich do košíčka. 

Červené, modré, zelené, máme už aj fialové. 

Veľkonočný pondelok, chystá sa aj baránok. 

Do košíka prúteného dáme koláča makového. 

Po šibačke – oblievačke kraslice budú len vaše! 

                                                               Lenka Šoltésová, 3. A 

 



Zajačik a Veľká noc 

 

      Kde bolo, tam bolo, za siedmimi horami a siedmimi dolinami, bol 
raz jeden zajačik. A ten zajačik sa raz rozhodol, že pôjde do sveta.  

       Rozhodol sa, že pôjde do lesa. V lese stretol líšku. Tá líška 
povedala: 
„Čo tu robíš, zajačik?“ 

Zajačik povedal: „Vybral som sa do sveta!“ 

 Líška vraví: Nechoď do sveta a ostaň s nami v lese. Pomôžeš nám 
pozbierať vajíčka, ktoré tu skryli deti. Veď je Veľká noc!“ 

A zajačik povedal: „Tak dobre, ostanem.“ 

      A tak začali zajačik s líškou hľadať vajíčka. Našli všelijaké, 
maľované, nádherné. Zabávali sa pritom a mali pekný veľkonočný 
zážitok. 

                                                                     Alexandra Mihoková, 2. A 

 

Čakanie na jar 

Kedy príde už tá jar? Čakáme ju ako dar.  

Keď zakvitnú lúky a polia, všetko tak krásne vonia. 

Včielky, vtáky lietajú, všetci usilovne pracujú. 

Slniečko už pekne svieti.  

Poďte sa hrať už von, deti! 

                                         Ľubko Kováč, 3. A 



Rozhovor s... pánom učiteľom Lukášom 

Vargom... 

Rýchly preplesk: 

Dátum narodenia:  27.7.1987 

Znamenie: Lev  

Najjedlo: Kurací perkelt so zemiakovou kašou, top! 

Najpitie: 100% grepový džús 

Najspevák/speváčka: Michael Jackson/Tina Turner 

Najskupina: IMT Smile 

Najherec/herečka:Denzel Washington, Janko 

Kroner/JenniferAniston 

Najkniha:historické knihy a najme historické revue 

Najslovo/veta: Keď ťa vyhodia jednými dverami, vráť sa druhými. 

Najčinnosť: Ako inak, šport  

1. Od septembra tohto školského roka ste sa stali telocvikárom na 

našej základnej škole. Ste teda športovec. Ku ktorému druhu 

športu máte najbližšie? 

2. V tomto školskom roku začala fungovať aj naša nová telocvičňa. 

Ako sa Vám páči? Dobre sa Vám v nej učí?  

3. Čím Vás vedia žiaci najviac nazlostiť?  

4. Ako sa cítite v ženskom kolektíve? :D 

5. Bývate sám? Máte domáce zvieratká? 

6. Kto je Váš najlepší priateľ? 

7. Pri čom sa Vám najlepšie relaxuje?  



8. Ktoré ročné obdobie máte najradšej a prečo? 

9. Máte nejaké rodinné veľkonočné zvyky? 

10. Ako budete tráviť tohtoročné veľkonočné sviatky? 

 

1. Jednoznačne ľadový hokej, pretože som ho aj aktívne hrával.  

2. Telocvičňa sa mi páči. Je pekná, moderná, multifunkčná a je 

v nej radosť vyučovať. Myslím si, že nielen ja, ale hlavne naši 

žiaci si ju poriadne užijú a konečne naplno a s radosťou využijú 

všetky športové náradia a náčinia na športové činnosti. 

3. No úplne najviac, keď sú hluční a nepozorní. 

4. Aj keď je to v živote so ženami veľmi ťažké :D ale ženský 

kolektív by som nikdy nevymenil a obzvlášť ten náš, pretože 

mám úžasné kolegyne ;) 

5. Momentálne bývam u dedka, o ktorého sa starám a popritom si 

zháňam vlastné bývanie. Keďže som v detstve býval s rodičmi 

na dedine, tak máme aj psíka Eddieho a kocúra Lea.  

6. Jedného asi nepoviem, lebo sú to traja kamaráti už od detstva, 

ktorí sa delia o prvé miesto. 

7. Inú odpoveď asi nečakáte, ale je to šport. Neskutočne pri ňom 

dokážem vypnúť od všetkého.  

8. Naozaj mám rad všetky ročné obdobia. Každé je svojím 

spôsobom výnimočné a krásne. Najradšej mám zimu, keď sú 

poriadne mrazy aspoň -20 a toľko snehu, že sa ani z domu 

vyhrabať nedá, to je naj  (rád lyžujem). A tak isto aj leto, 

keď je množstvo príležitosti k rôznym aktivitám a ten veget, 

keď si nahodíš len tričko, kraťasy, žabky a ideš. 

9. Myslím si, že je to taká klasika. Spoločne strávime spolu čas 

celá rodina a samozrejme nesmie chýbať poriadna polievačka, 

nech sú naše dievčatá krásne a zdravé celý rok.  

10. Ako som spomínal v predchádzajúcej otázke. Budem ich 

tráviť, v kruhu rodiny a priateľmi. 



OSTROVY VEĽKONOČNÉ 
 

      Ostrovy sa nachádzajú v južnej časti Tichého oceánu a oficiálne 

patria štátu Chile. Od pobrežia Južnej Ameriky sú vzdialené viac 

ako3 000 kilometrov. 

Prečo sa Veľkonočné ostrovy volajú veľkonočné? 

       Na začiatku 18. storočia v nedeľu 5. apríla 1722 sa holandský 

moreplavec Jacob Roggeveen plavil v južných vodách Pacifiku. 

Bola to veľkonočná nedeľa. Práve v tento deň sa doplavil k 

záhadným ostrovom, ktoré symbolicky podľa dňa objavenia nazval 

Paasch-Eyland, čo v preklade znamená Veľkonočné ostrovy. Názov 

pretrval celé storočia a prekladá sa do rôznych jazykov. 

      Predtým ako boli ostrovy objavené, obyvatelia verili, že sú 

jedinými obyvateľmi Zeme. 

 

Zaujímavé fakty o Veľkonočných ostrovoch 
       Medzinárodné letisko Mataveri (alebo letisko Isla de Pascua) 
je najodľahlejším letiskom na svete. Letisková dráha bola dokonca 
v 80. rokoch 20. storočia rozšírená na základe dohody s NASA. 
Medzinárodná vesmírna agentúra plánuje využívať letisko na 
ostrove v prípade potreby núdzového pristátia. 
 

 Najväčšia z 887 sôch na ostrovoch váži približne 82 ton. 

Zaujímavým faktom je, že obyvatelia ostrova presunuli sochy 

“moai” o približne 18 kilometrov bez použitia kolies alebo zvierat. 

A tak ich vznik a presun sú dodnes záhadou pre vedcov rovnako 

ako napríklad britský Stonehenge. 

https://www.zaujimavysvet.sk/wp-content/uploads/2016/10/easter-island-1661655_1280.jpg
https://www.zaujimavysvet.sk/wp-content/uploads/2016/10/easter-island-1661655_1280.jpg


        Okolie ostrova sa vyznačuje extrémne priezračnými vodami. 

Viditeľnosť pri potápaní je viac ako 60 metrov v porovnaní so 

štandardnými podmienkami inde vo svete (20 – 30 metrov). Ak pri 

potápaní zbadáte typickú sochu Moai vo vode, sklameme vás, nie 

je pôvodná. Je vyrobená z betónu a bola umiestnená do vody pre 

pôžitok turistov. 

Zlý fínsky turista 

        V roku 2008 bol zadržaný fínsky turista, ktorý odlomil jednej 

soche ucho. Marka Kulja zbadal jeden z domácich obyvateľov ako 

sa snažil ujsť s kúskom ucha zo sochy. Incident bol nahlásený 

polícii. Mark musel zaplatiť pokutu 17 000 dolárov (pôvodne mu 

hrozilo sedem rokov väzenia). 

 

 

 

 



 

Stráviť veľkonočné sviatky na Veľkonočných ostrovoch je určite snom 

mnohých z nás... 

 

 

Typický súmrak nad touto krásnou mystickou krajinou... 

 

 



Krása. 

 

 

Sem vás lietadlo zavezie, ak budete chcieť :D 

 

Pripravila pani učiteľka Lastivková 



The Spring 

Spring is an exciting time of year when hints appear that warm weather 
is coming.  There are several fun holidays in America in the spring (including my 
birthday!). I’m going to tell you about St. Patrick’s Day, April Fool’s Day and 
Easter.    
 

Saint Patrick’s Day is a fun holiday in America. It’s always on the 17th of 
March (the day after my birthday).  On this day everyone wears something 
green.  If you forget to wear something green then people will come up to you 
and pinch you.  I have no idea why this happens, but it’s a silly game especially 
school children play.  There is even a river in Chicago that they dye completely 
green on St. Patrick’s Day.  In this city, there are parades to celebrate the day.  
People may listen to Irish music on this day and prepare Irish food like Fish and 
Chips or cornbeef and cabbage.   

 

 
 

Another small holiday that Americans celebrate is April Fool’s Day. This is 
always on the 1st of April. Like St. Patrick’s Day, it’s not a holiday that we get 
off from work or school but people enjoy playing fun tricks on one another on 
this day.  People will fool others into believing silly things or do pranks, like 
putting vaseline on the door handle so it’s hard to turn, and then say “April 
Fool’s!”  I think it’s an especially difficult holiday for teachers who must put up 
with the silly things that school children will do. But a smart teacher will be 
prepared and not be caught off quard.   
  

Of course in Spring there is a holiday called Easter which is celebrated in 
many different countries where there is Christianity.  But while it is celebrated 
all over the world there are different traditions that go along with it in different 
places.  For example, when I tell Americans about how in Slovakia the boys go 
to the girls houses and get to beat them with a woven stick and pour water on 
them Americans find that very peculiar.  But perhaps just as peculiar is that 



many Americans will tell their children that The Easter Bunny has hidden Easter 
eggs all over the yard and the children must go hunt for them.  It is traditional 
for parents to fill colorful plastic eggs, that snap apart, with candy such as 
chocolate or delicious sweet candies called jelly beans.  Children have baskets 
and go hunting for the eggs. It’s a lot of fun!  Also on Easter, Americans boil 
white eggs and decorate them by dying them different colors. I always enjoy 
this fun, messy process.   
 

In preparation for Easter many people go shopping for a new spring 
dress and on Easter Sunday they wear their new dress to church.  Easter 
Sunday is also the day that you can begin wearing white shoes (most people 
would not wear white shoes in the winter).  Many people go to church on 
Sunday, even those who wouldn’t normally go to church throughout the 
year.  After church families gather together to have a nice meal with one 
another.  Ham is a very traditional food to have on Easter.  Most people also 
make deviled eggs, these are boiled eggs that are cut in half.  The yellow yolk is 
creamed and filled back into the white half.  They are delicious!  Along with the 
ham and eggs people will often have vegetables like green beans or carrot 
salad and warm, soft, buttery rolls.  Easter is a day families enjoy being outside 
together, enjoying the new warm weather and beautiful new flowers.  They will 
enjoy the excitement of the children hunting for Easter eggs and perhaps enjoy 
playing other sports games outside together.   
 

 
 



For cooking the ham 

 2-4kg/4lb 8oz-9lb unsmoked boneless ham joint, tied 
 2 onions, halved 
 2 carrots, unpeeled, cut into 5cm/2in pieces 
 2 celery stalks, cut into 5cm/2in pieces 
 4 bay leaves 
 12 black peppercorns 
 small handful cloves 

For the glaze 

 4 tbsp runny honey 
 4 tbsp English mustard 

 Method 

1. Place the ham joint into a large lidded saucepan, cover with cold water and bring to 
the boil over a high heat. Drain the water from the saucepan, add fresh cold water, 
add the onions, carrots, celery, bay leaves and peppercorns and bring to the boil 
once more. Reduce the heat, cover with a lid and simmer the gammon and 
vegetables gently for 20 minutes per 500g/1lb 2oz. (If your pan is not quite large 
enough to cover the joint completely, turn the ham over halfway through the cooking 
time.) 

2. Remove the ham from the water and set aside to cool for fifteen minutes. (The 
cooking liquid can be strained and reserved for making soup for another time.) 

3. Pre-heat the oven to 200C/400F/Gas 6 and line a large roasting tin with aluminium 
foil. 

4. Use a small knife to remove the rind from the ham joint, leaving as much of the fat 
intact as possible. Score the fat in a diamond pattern, and push a clove into the 
centre of each 'X'. 

5. Place the ham into the foil-lined roasting tray, ensuring that the sides of the foil come 
half way up the joint to contain any roasting juices. 

6. For the glaze, mix the honey and mustard together and brush half of it evenly over 
the ham, including one side of the joint. Roast in the centre of the oven for ten 
minutes, then take the joint out and brush the top and remaining side with the rest 
of the glaze. Return the gammon to the oven for a further 10-15 minutes, rotating 
the roasting tin so that the opposite side of the gammon faces the back of the oven. 

7. The ham is ready when the fat on top is glossy and golden brown. Cover loosely with 
foil if the top begins to look too brown. Remove the ham from the oven and set aside 
to rest for 15 minutes before carving. 

8. Pour any juices that have collected in the aluminium foil into a small pan, and warm 
through gently. 

9. Carve the ham, serve on a large platter and spoon over the warmed juices . 

Pripravila Rose Gregoire, 7, B 

 

https://www.bbc.co.uk/food/onion
https://www.bbc.co.uk/food/carrot
https://www.bbc.co.uk/food/celery
https://www.bbc.co.uk/food/bay_leaf
https://www.bbc.co.uk/food/black_pepper
https://www.bbc.co.uk/food/cloves
https://www.bbc.co.uk/food/honey
https://www.bbc.co.uk/food/english_mustard


Zimná jar 

Je jar a vonku sneží,  

pripínam si bežky a bežím.  

Tento rok počasie rekordy láme,  

namiesto snežienok snehuliakov máme. 

 

Rovnodennosť nastala, všetci sa tešíme,  

ale zima zostala, nie nadlho – veríme. 

Jar príde, nakoniec zvíťazí,  

zima sa zdekuje, slnko ju porazí!!! 

Andrej Sedlák, 3.B 

 

Prajeme vám, aby jar prišla čím skôr, aby vás počas sviatkov 
ohriali slnečné lúče a aby tohtoročná Veľká noc 2018 bola 

nádherná, nezabudnuteľná a plná krásnych chvíľ... 

Šéfredaktorka časopisu Silvia Šimonová 

 


