
Š K O L ÁČ I K 

 
Číslo: 2 

Školský rok: 2017/18 

 

 



 

OBSAH: 

 

Novoročný vinš 

Zvyky a tradície na Silvestra a Nový rok 

Všetkovedko 

Anglické divadlo 

Geografická olympiáda 

Projektové vyučovanie 

Návšteva Stacionára sv. Marty v Liskovej 

Infostánky – potravinový odpad, šetrenie 

Lyţiarsky výcvik 

Exkurzia na separačnej linke OZO LM 

Hviezdoslavov Kubín 

Veľkonočné riekanky a vinše pre deti 

Veľká noc – obrázky na okno 

Veľkonočné vajíčka 

Zasmejme sa 

 



Novoročný vinš 

 

 

Nech sa starosť všetka zruší  

a nech vládne pokoj v duši,  

čo bolelo nech sa zhojí,  

čo tešilo nech sa zdvojí. 

Aby boli v novom roku,  

iba slzy šťastia v oku.  

To vám všetkým praje Redakcia Školáčika.  

 

  



    Zvyky a tradície na Silvestra 

a Nový rok 

 

Jedným z najslávenejších sviatkov roka sú aj Silvester a Nový 

rok. Naši predkovia v záujme blahobytu, šťastia a zdravia 

v nasledujúcom roku dodrţiavali viacero zvykov.  

Viete, na ktoré z nich nezabudnúť, aby sa vám v nasledujúcom 

roku darilo aspoň tak dobre ako počas uplynulého roku?  

Obyčaje týkajúce sa Nového roku sa spájajú s mágiou počiatku. 

Čo všetko treba na Nový rok dodrţiavať? 
 

 

 Budúcnosť vraj ovplyvňuje prvý človek, ktorý do domácnosti 

vstúpi – nemala by to byť ţena, chorý ani starý človek – 

ideálom je teda zdravý mladý muţ alebo chlapec. 

 

 Na Nový rok sa nesmie konzumovať mäso z hydiny alebo 

zajaca, pretoţe by šťastie a majetok uleteli či utiekli. 

 

 Jesť sa má bravčovina a šošovica, lebo sú symbolmi 

hojnosti. 



 

 Šošovica  sa zvykne dať aj pod tanier, aby mal človek 

nasledujúci rok veľa peňazí. 

 

 V iných regiónoch bol populárny mak, ktorý tieţ symbolizoval 

bohatstvo. 

 

 Jedál má byť na stole toľko, aby sa kaţdý mohol najesť 

dosýta. 

 

 Treba dbať na čistotu obydlia, ľudí a zvierat – 

nedostatočná osobná hygiena by znamenala sneť na obilí 

alebo chorobu. 

 

 Na Nový rok musí byť všetko v domácnosti na mieste a nič 

nemôţe byť poţičané, inak by to v domácnosti celý budúci 

rok chýbalo. 

 

 Vstávať sa na Nový rok má skoro, človek má byť v dobrej 

nálade a mierumilovný – mal by sa jednoducho správať tak, 

ako v celom nasledujúcom roku – platí staré známe: “Ako na 

nový rok, tak po celý rok“. 

 

 Na Nový rok (a radšej ani na Silvestra) by sa nemalo prať 

ani vešať bielizeň – hrozilo by ťaţké zomieranie či dokonca 

obesenie. 

 

 V niektorých regiónoch sa nesmelo ani šiť – kury by totiţ 

neniesli vajcia. 

 

Mgr. Lucia Jacková 

 



VŠETKOVEDKO 

 

             

 

VŠETKOVEDKO je celoslovenská vedomostná súťaţ pre ţiakov 2. 

aţ 5. ročníka základných škôl. 

 

Cieľom súťaţe je: 

 

 dopriať deťom radosť z hry, súťaţenia a úspechu, 

 umoţniť im predviesť, čo všetko vedia, 

 dať im moţnosť vyskúšať, ako si poradia v neznámej a 

záťaţovej situácii, 

 overiť, ako sa dokáţu v správnej chvíli sústrediť a podať čo 

najlepší výkon. 

 

VŠETKOVEDKO obsahuje otázky zo všetkých oblastí, s ktorými 

sa ţiaci doteraz stretli -vlastiveda, prírodoveda, slovenský jazyk 

a literatúra, matematika, informatická, dopravná, hudobná a 

výtvarná výchova... 

 



 

30. novembra 2017 -   20 470 detí z celého Slovenska 

zabojovalo o titul Všetkovedko. Z našej školy bolo do súťaţe 

zapojených 25 ţiakov. 

 

A ako dopadli naši ţiaci? 

Úspešnými riešiteľmi Všetkovedka sa stali  13 ţiaci, ostatní 

dvanásti získali  titul Všetkovedkov učeň. 

 

Najlepším riešiteľom a Všetkovedkom školy je Timotej Lesák, 

ţiak 2. ročníka, ktorý sa v rámci Slovenska umiestnil na 6. 

mieste. Počet detí s rovnakým umiestnením bol 163, svojím 

výsledkom predbehol 94,91% detí. 

 

Titul Všetkovedka získali: 

Z 2. ročníka, kde súťaţilo 6 999 detí: 

 Adrián Šulík, ktorý sa umiestnil na 11. mieste a svojím 

výsledkom predbehol 91 % detí 

 Alan Krenţelak, Adam Muríň - 17. miesto, predbehli 86% 

detí 

 Victoria Chovanová - 31. miesto, predbehla 74% druhákov 

  

Z 3. ročníka, kde súťaţilo 5 996 ţiakov: 

 Tatiana Camberová, Jonáš Holomáň - 45. miesto, výsledkami 

predbehli 77% detí 

 Michaela Chovanová - 46. miesto, predbehla 76% tretiakov 

 

Zo 4. ročníka, kde súťaţilo 4 998 ţiakov: 

 Dominika Sarová 4. A, Dávid Kubis 4. B – 41. miesto, svojimi 

výsledkami predbehli 79% štvrtákov 

 Dominika Matulová 4. A, Viktor Kolár 4. A, Kristína 

Mariašová 4. B – 48. miesto, predbehli 73% ţiakov 

 

Ostatní ţiaci získali titul Všetkovedkov učeň. Úspešným riešiteľom 

blahoţeláme.                               Mgr. Vladimíra Kudlová 



                       ANGLICKÉ DIVADLO 
 

V piatok 1. 12. 2017 sa ţiaci 7., 8., a 9. ročníka zúčastnili na 

anglickom predstavení, ktoré sa konalo v Kultúrnom dome A. 

Hlinku v Ruţomberku. Divadlo bolo v anglickom jazyku. Témou boli 

 hrdinovia vo svete.  

Celé divadlo začalo tak, ţe Superman zachránil planétu, keď na 

ňu padal meteorit. Superman mal šou, kde ľudia ukazovali svoj 

talent, ktorý nebol pravý a mal za úlohu poukázať na to, čo je 

v ţivote naozaj dôleţité. Nakoniec nám účinkujúci povedali  mená 

niekoľkých ţiakov z rôznych škôl, ktorí vykonali skutočné 

hrdinstvo.  

Všetkým sa predstavenie veľmi páčilo a zobrali sme si z neho aj 

poučenie do ţivota - kaţdý človek môţe byť hrdinom, len sa o to 

musí snaţiť.  

Emma Sokolová, 8. Ročník 

 



GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA 

 

Dňa 4. 12. 2017 (pondelok) sa na našej škole uskutočnilo školské 

kolo GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY. Ţiaci súťaţili v dvoch 

kategóriách: kat. G - 5. ročník (8 ţiaci) a kat. E - 8. a 9. 

ročník (4 ţiaci). Súťaţ pozostávala z 2 častí:  

1. monotematickej a teoretickej časti bez atlasu + miestna 

krajina  

2. praktickej časti s atlasom. Zo všetkých zúčastnených ţiakov 

boli 5 ţiaci úspešnými riešiteľmi. V kategórií G sa na prvých 

troch miestach umiestnili: 

 

 
 

1. miesto- Tomáš Borončo 

2. miesto- Lenka Hatiarová 

3. miesto- Nikolka Mandáková  

 

PaedDr. Eva Brčeková 

 

       
       



Projektové vyučovanie 

 
     Dňa 18. 12. 2017 (pondelok) sa na našej škole v Liskovej 

uskutočnilo projektové vyučovanie na témy: HIV vírus, 

PREDSUDOK, RÓMOVIA V NAŠEJ SPOLOČNOSTI 

A POSTAVENIE ŢIEN.  

     Pútavou a zaujímavou formou sme sa dozvedeli o nebezpečnom 

víruse HIV, o spôsobe prenosu, ako aj o prevencii. Ozrejmili sme 

si pojem predsudok, ktorý môţe byť v mnohých prípadoch 

nesprávny a môţe viesť naše konanie k ublíţeniu. Zaoberali sme 

sa začlenením rómskej komunity do našej spoločnosti, ich 

kultúrou, problémami i potrebou nášho vzájomného spolunaţívania. 

V diskusii o postavení ţien na celom svete sme dostali informácie 

o neľahkých podmienkach, v ktorých sú ţeny podriadené 

rozhodnutiam muţov, nemajú práva, ktoré by im zabezpečovali 

ľudskú dôstojnosť. 

     Týmto projektovým dňom sme si obohatili vedomosti 

a poznatky v oblasti zdravia, rozšírili sme si osobnostné 

a sociálne kompetencie. Zaoberali sme sa multikultúrou v našej 

spoločnosti a nerovnocenným zaobchádzaním so ţenami vo svete. 

Projektový deň bol veľkým prínosom pre náš všeobecný rozvoj. 

Lenka Hatiarová, 5. ročník 



Fašiangová návšteva Stacionára 

svätej Marty v Liskovej 
 

 

 

 

Vyzbrojené fašiangovou náladou sme sa v utorok 6. februára 

2018 ohlásili na návštevu denného Stacionára sv. Marty 

v Liskovej. Na túto návštevu sme sa poctivo pripravovali. Nácvik 

piesní, vinšov a tanečných kreácií bol neoddeliteľnou súčasťou 

zdravotníckeho krúţku za posledný mesiac.  

 
 

https://zsliskova.edupage.org/news/#1316
https://zsliskova.edupage.org/news/#1316


Prijatie v stacionári bolo úţasné (ako vţdy!). Neuveriteľne 

príjemná a pokojná atmosféra sa ale naším príchodom zmenila na 

fašiangový humbug. Krojované dievčatá s medveďom a sobom 

zmenili v sprievode gitary malú sálu v stacionári na fašiangovú 

ulicu (len cigánka nám chýbala). Čo nás asi teší najviac je to, ţe 

sa všetky starké a starkí v stacionári k nášmu spevu pridali 

a niektorí si dokonca aj zatancovali! 

 

 
 

Po skončení nášho pripraveného programu sme sa pohostili skvelým 

čajom, makovníkom a kapustníkom. A pokračovali nepripravenou 

časťou programu (ktorú ja osobne milujem) a to rozhovormi 

a spomienkami: ako to bolo kedysi... 

 

Všetkým zúčastneným ďakujem za veľmi príjemné doobedie 

a celému stacionáru na čele s paní Beátkou Štrbinovou za milé 

prijatie. Uţ dnes sa tešíme na ďalšiu návštevu. 

 

Mgr. Miroslava Šulíková 

 

 

 



Infostánky – Potravinový odpad  
 

Dňa 7. 2. 2018 (streda – počas veľkej prestávky) pre nás  

Kolégium Zelenej školy pripravilo infostánky pre 1. a 2. stupeň  

na tému POTRAVINOVÝ ODPAD. Pre ţiakov bolo nachystaných 

niekoľko aktivít. 

 

Pexeso – pripravených bolo pár kartičiek s obrázkami. Ţiaci museli 

správne otočiť kartičku  a správne priradiť  - minimálna 

trvanlivosť/spotrebujte  do. Za správne priradenie a otočenie 

dostali cukrík. Pexeso na 1. stupni mali pripravené dievčatá 

deviatačky- Majka Bachanová a Henka Lesáková. Na 2. stupni to 

bola Maťka Rázgová a Emmka Pačikovská.  

 

Letáčiky o Potravinovom odpade (1. letáčik - Rozoznávaj dátumy, 

2. letáčik - Ako plytvať menej potravinami...) rozdávali  ţiačky  

5. ročníka – ako ináč, členky Kolégia Zelenej školy (Kika 

Ţihlavníková, Simonka Struhárová, Noemi Šrobárová a ja - 

Beátka Gáliková). Z letáčikov sa mohli ţiaci, ale aj zamestnanci 

školy dozvedieť mnoho nových informácií, ktoré sa týkali potravín 

a odpadu z nich. 



 

Na nástenkách boli zavesené informačné plagáty o potravinovom 

odpade, ktoré si ţiaci 2. stupňa mohli sami prečítať. Na  1. 

stupni pomáhal s výkladom plagátov našim „drobcom“ Jakub  

Slimák.  

Fotodokumentáciu tejto milej aktivity mala na starosti Sabínka 

Magulová. 

Dúfam, ţe sa vám táto aktivita  páčila . 

 

Beáta Gáliková, 5. ročník  



 

Potravinový Odpad    
 

 

• Hlavné príčiny plytvania potravinami • 

Plytvanie potravinami nadobudlo také rozmery, ţe ho moţno 

povaţovať za celosvetový problém, ktorý sa prejavuje vo všetkých 

článkoch poľnohospodársko-potravinárskeho reťazca, od poľa aţ 

po stôl spotrebiteľa. 

  

 

Podľa niektorých údajov, zozbieraných od roku 1974 dodnes, sa 

odhaduje, ţe plytvanie potravinami vo svete sa zvýšilo o 50 %. 



 

Zaujímavé texty o potravinách a výţive  

     V tejto časti sa Vám pokúsime priblíţiť mnoţstvo zaujímavých 

tém o potravinách a výţive, ktoré budú štruktúrované formou 

vyuţiteľnou aj k vyhláseným denným témam v súťaţi Hovorme o 

jedle. 

Základnou vlastnosťou ţivota je jeho neustála  zmena. V ľudskom 

tele prebieha veľké mnoţstvo procesov nevyhnutných k udrţaniu  

ţivota, k udrţaniu ich rovnováhy s prostredím, v ktorom človek 

funguje.  Pre fungovanie všetkých týchto procesov je nevyhnutná 

energia, ktorú človek čerpá zo stravy. 

Na náš ţivot majú vplyv aj rôzne fyzikálne a chemické faktory 

vonkajšieho prostredia, ako napr. vzduch, svetlo, pôda a voda. 

Jedným z najdôleţitejších spojov medzi organizmom a vonkajším 

prostredím je taktieţ výţiva.  

Nesprávna výţiva je veľmi často príčinou rôznych ochorení. Človek 

preto pri výbere  potravín, ich mnoţstva, zloţenia, ale aj 

podmienok ich prijímania musí vyuţívať svoje  rozumové 

schopností. Nemal by jesť bez výberu – to, čo má práve k 



dispozícii, pretoţe takýto spôsob stravovania je nesprávny a často 

prináša nepriaznivé následky.  

 

       Potravinový odpad 

1. Nenakupujte, keď si hladní! 

2. Plánujte si nákupy! 

3. Pri kupovaní jedla kontrolujte dátumy! 

4. Meňte umiestnenie jedla [staršie dopredu, novšie dozadu]! 

5. Udrţujte zdravú teplotu chladničky [1-5*C]! 

6. Zuţitkujte zvyšky! 

7. Skladujte mrazením! 

   8. Pýtajte si menšie porcie! 

   9. Servírujte menšie mnoţstvá! 

  10. Kompostujte! 

        

        Jakub Slimák, 6. ročník 

 



Ako šetriť toaletným papierom 

 Vezmi si len toľko,  koľko naozaj potrebuješ. 

 WC papier nenechávaj len tak pohodený. 

 Vyuţívaj WC papier len na určenú potrebu a nie na vedľajšie 

účely. 

 Mysli ekologicky .   

 

Účel toalety za takmer 10-tisíc? 

Šetriť vodu a papier 

"Samá elektronika a efektivita. Už ani záchody nie sú tým, čím 

bývali kedysi." 

 

 

Koľko dnes stojí jeden normálny záchod s regulovateľným 

splachovacím systémom? Tie lacnejšie sa dajú kúpiť uţ od 80 eur, 

za tie vstavané do steny zaplatíte okolo 200 aţ 300 eur a 

napokon za luxusné kúsky si priplatíte ešte niekoľko stoviek eur 

navyše. Kto by si ale kupoval záchod za 9400 eur? S poštovným 

zo Spojených štátov jeho cena navyše prekročí magickú hranicu 

10-tisíc, čo je naozaj priveľa.  

 



Dôvody pre takéto vysoké ocenenie sú dva: moderné technológie a 

šetrenie vodou.  

Značka toaliet TOTO na Slovensku obchod nerobí, najväčšiemu 

dopytu sa teší práve v zámorí. Spojené štáty a Juţná Amerika sú 

očividne trhy, kde nájdu svojich majiteľov aj drahé, predraţené 

záchody s technologicky vyspelými funkciami. Napríklad aj s 

diaľkovým ovládaním splachovania.  

 

Šetrenie vody a toaletného papiera vraj spolu úzko súvisia. V 

globálnom meradle sa na výrobu jednej rolky papiera spotrebuje 

aţ 140 litrov vody; áno, aj nám to príde neuveriteľné, ale uvádza 

to výrobca a známy magazín o populárnej vede. Trysky bidetu 

vstavaného do tohto luxusného záchoda spotrebujú asi 15 litrov 

vody týţdenne na jednu osobu, čo po prepočte znamená, ţe sa 

nepriamo ušetrí polovica rolky toaletného papiera.  

 

Šetrenie vodou sa prejavuje predovšetkým pri splachovaní. Jedno 

spláchnutie špeciálnymi tornádovými tryskami vyuţíva tri litre 

vody, čo je aj u nás v Európe beţný štandard (spoločne s väčším 

6-litrovým splachovaním). V USA je to zrejme niečo mimoriadne, 

keďţe výrobca uvádza, ţe úspora vody dosahuje aţ 45 percent v 

porovnaní s beţnými záchodmi. Platí to aj napriek tomu, ţe 

záchod splachuje aj väčším objemom vody, keď jeho senzory 

zistia, ţe osoba sedí na toalete aj po prvom úspornom spláchnutí. 

 

Zatiaľ to nie je nič, čo by stálo za prvotnú investíciu 10 000 eur. 

 

To, za čo si zákazníci skutočne priplácajú tie tisíce dolárov a eur, 

je moderná technika. Záchod je vybavený 

automatickým vyhrievaním dosky, samočistením pomocou UV 

ţiarenia, sušičkou, elektrolyzovanou vodou a 

multifunkčným diaľkovým ovládačom. V prípade núdze je kdesi 

vzadu vraj aj manuálne tlačidlo pre splachovanie. 

PaedDr. Eva Brčeková 



Lyţiarsky výcvik 2018 

Na toto dobrodruţstvo sa nejeden ţiak zo siedmeho ročníka tešil. 

V pondelok 12. 2. 2018 nás vodič autobusu vyzdvihol pred našou 

školou - smer Malinô Brdo. Pred vchodom do penziónu nás milo 

privítala teta, ktorá nám varila a starala sa o nás. Keď sme prišli 

na izbu, veľmi sa nám to nevidelo, ale po chvíli sme si zvykli. 

Povybaľovali sme si kufre a pomaly nám začalo škvŕkať v bruchu.  

 

Tak sme si vytiahli rezne s chlebom a poniektorí fašírku. Potom 

nám dali pani učiteľky jasné inštrukcie. Máme sa obliecť do 

lyţiarskeho a nastúpiť von. Rozdelili sme sa do skupín podľa toho, 

ako kto vedel lyţovať a šli sme na to. Niektorým to išlo lepšie,  

iným horšie. Ďalší deň sa začali objavovať prvé pády, ktorých za 

celý týţdeň bolo veľa. Niektorí nechceli lyţovanie po dvoch dňoch 

uţ ani vidieť, ale väčšina z nás si to uţívala. Kaţdý večer bol 

program plný zábavy v spoločnosti školy z Liptovských Revúc. 

A po programe sme mali večer pre seba.  

 

 



Rozprávali sme sa a zabávali s dobrou hudbou. 

 V stredu sme vymenili 

lyţovanie za prechádzku. Kým niektorí ľudia kráčali dole, my sme 

si dali do tela a  vyšľapali sme si to do kopca. Vyšlo nám veľmi 

pekné počasie a ku koncu prechádzky sme ku chate poniektorí 

vybehli a hodili sa do snehu. 

Štvrtok bol tak trochu 

oddychový a svietilo nám slniečko. Ku večeru sme mali veľkú 

súťaţ, kde sme si mali otestovať naše vedomosti. Po ťaţkom, ale 

vyrovnanom súboji sme nad kamarátmi z Revúc vyhrali!!! Posledný 

deň  sme mali preteky, kde sme si mali zmerať naše sily. 

Nakoniec sme dostali kaţdý peknú odmenu. Rozlúčili sme sa a hor 

sa domov! Bolo nám skvele a krásne spomienky v nás budú ešte 

dlho pretrvávať. 

Andrej Kolár, 7. ročník 



Exkurzia na separačnej linke 

OZO Liptovský Mikuláš 

Dňa 6. 3. 2018, v utorok, sme sa zúčastnili exkurzie na 

separačnej (triediacej) linke odpadu druhotných surovín 

v Liptovskom Mikuláši.  

Najaktívnejší členovia 

kolégia Zelenej školy boli 

odmenení za prácu, ktorú 

vykonávali od začiatku 

školského roka touto formou 

- exkurziou. Na triediacej 

linke nám pani Tomčíková 

poukazovala tie 

najzaujímavejšie miesta 

a oboznámila nás s technikou 

triedenia. Navštívili sme 

triedičku plastových fliaš, 

kovov, papiera aj kartónu 

a mali sme moţnosť vidieť 

ako konkrétny odpad putoval 

triedičkou od začiatku aţ do 

konca. Na začiatku „tejto cesty“ dovezený odpad jeden pracovník 

vysypal na pás, ktorý postupne posúval odpadky k ďalším 

pracovníkom. Pracovníci, ku ktorým sa dostali vysypané odpadky, 

ich triedili do jednotlivých skupín. Pracovali naozaj rýchlo, 

pohotovo a šikovne. Zoberte si, ţe za čas, ktorý sme boli pri nich 

(cca 5 minút) pretriedili toľko odpadu, ţe my sme ledva rozoznali 

o aké konkrétne veci išlo. 



 

Koniec cesty pre odpady znamená zlisovanie, spučenie do veľkých 

kvádrov, ktoré sa následne spevnili pevným kovovým drôtom. Po 

ukončení prehliadky sme sa presunuli do centra Liptovského 

Mikuláša, kde nás čakal rozchod .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emma Pačikovská, 9. ročník, členka Kolégia Zelenej školy,  



 

Hviezdoslavov 

Kubín  

(64. ročník) 

 

 

Po triednych kolách prebehlo školské kolo Hviezdoslavov Kubín, 

ktorého sa zúčastnili najlepší recitátori z tried, v prednese 

poézie a prózy. Nesúťaţne sa predstavili ţiaci 1. ročníka, ktorí 

svojím prednesom navodili príjemnú atmosféru – Marko Madliak, 

Lukáš Nemček a Lukáš Vrábel.  

  

Súťaţne sa predstavili ţiaci 2. – 8. ročníka v III kategóriách. 

A tu sú výsledky: 

  

V prednese poézie I. kategórie:  

1. miesto Viktor Kolár 4. A 

2. miesto Filip Strakula  4. B 

3. miesto Michaela Chovanová 3. ročník 



 

  

V prednese prózy I. kategórie: 

1. miesto Natália Lukáčová 3. ročník 

2. miesto Peter Kuboško 2. ročník 

3. miesto Jonáš Holomáň 3. ročník 

 

 
 

V prednese poézie II. kategórie:    

1. miesto Lukáš Sokol 6. ročník 

2. miesto Patrícia Klačková 6. ročník 

3. miesto Noemi Záhumenská 5. ročník 

  

 

 

V prednese prózy II. kategórie:      

1. miesto Lenka Hatiarová 5. ročník 

2. miesto Viktória Bačíková 6. ročník 

3. miesto Emma Mrvová 5. ročník 

 



 

 

V prednese poézie III. kategórie: 

1. miesto Veronika Janoľová 8. ročník       

2. miesto Henrieta Kósová 8. ročník 

3. miesto Natália Klačková 7. ročník 

 

 
 

V prednese prózy III. kategórie: 

1. miesto Andrej Kolár 7. ročník 

 

 
  

 

Víťazi všetkých kategórií nás budú reprezentovať na obvodnom 

kole v Likavke 26. a 27. marca. Víťazom srdečne blahoţeláme 

a drţíme palce. 

  

                                                                       

Mgr. Vladimíra Kudlová 

 



Veľkonočné riekanky a vinše pre 

deti 

 

 

Kto by nepoznal starú známu veľkonočnú riekanku „Šibi, ryby, 

mastné ryby…“. Na Veľkonočný pondelok ju recituje väčšina 

malých šibačov. Okrem nej však existuje veľké mnoţstvo pekných 

riekaniek, ktoré stoja za to. 

Šibi, ryby, mastné ryby, 

kus koláča od korbáča, 

ja chcem iba máličko, 

veľkonočné vajíčko. 

 

Dobrej šunky, mnoho vajec, k tomu ešte chleba krajec. 

Do pohára vínečka, k tomu veľa zdravíčka. 

 

http://nasedeticky.sk/wp-content/uploads/2017/04/velkonocne-riekanky.jpg


Ţeláme Vám veľa smiechu, na Veľkú noc len potechu, 

v pondelok veľký zhon, ţenám šibačov plný dom. 

Veľa vody z potoka, budú svieţe do roka. 

 

Vodka, šunka, nech Vám chutí, 

víno nech Vám hlavu múti. 

Veď len raz má túto moc, 

prajem krásnu Veľkú noc! 

 

Halúzkou po zadku, pálenku odzátkuj, 

starosti za chrbát, nič večne netrvá. 

Halúzkou po zadku, voňavku do vlasov, 

noţe sa ponúkni z farebných koláčov. 

 

Keďţe je to v mojej moci, tak Ti prajem k Veľkej noci 

lásku, šťastie, zdravíčko, šunku, vínko, vajíčko. 

Veselé preţitie veľkonočných sviatkov. 

 

Gúľaj sa vajíčko, cez hory, doliny, 

prines môj Veľkonočný pozdrav do kaţdej rodiny. 

 

K novej jari veľa sily, aby ste Vy dlho ţili. 

Na Veľkú noc veľa vody, spokojnosti a pohody. 

 

Koláč, šunka nech Vám chutí, vínko nech hlavy nepomúti, 

veď len raz za dlhý rok tu máme tú krásnu Veľkú Noc. 



Veľká noc – obrázky na okno 

 

Rozveseľte na jar svoje okná rôznymi obrázkami. Dnes si môţete 

namaľovať veľkonočné vajíčko a tulipán vo vajíčku. 

Postup: Predlohu obrázkov si vytlačte na kancelársky papier a 

tento papier vloţte do euroobalu. Čiernou kontúrovacou farbou 

obtiahnite vyznačené obrysy obrázkov. Pribliţne hodinu nechajte 

obrysy sušiť a potom môţete rôznymi farbami vymaľovať 

obrázky. Hotové obrázky nechajte sušiť do druhého dňa, kedy sú 

pripravené na pouţitie. 

  

http://nasedeticky.sk/wp-content/uploads/2016/03/vajicko-okno-obr.jpg
http://nasedeticky.sk/wp-content/uploads/2016/03/vajce_okno.pdf


Veľkonočné vajíčka – quilling 
 

Tieto netradičné veľkonočné vajíčka vyrobené quillingovou 

technikou veľmi pekne ukáţu zavesené na konárikoch zo stromu 

alebo na bahniatkach. Ich výroba je veľmi jednoduchá a zvládnu 

ich urobiť uţ aj školáci. 

 

Na výrobu budete potrebovať rôzne farebné papiere, lepidlo, 

najlepšie Herkules, a jedno špáradlo. 

Keď uţ máte všetok materiál pripravený, môţete začať s 

výrobou. V prvom rade si nastrihajte farebné pásiky papiera 

široké 0,5 cm. Ak máte k dispozícii rezačku papiera, tak ste 

vyhrali, ale dajú sa pouţiť aj noţnice.  Papier striháme po 

dĺţke. Pripravené pásiky zrolujeme a na konci zalepíme. Pri lepení 

pouţívame špáradlo. Snaţíme sa, aby boli všetky kolieska 

rovnaké. Kvietočky a lístky robíme tak, ţe koliesko stlačíme 

medzi prstami, aby získalo ten správny tvar. Lístky sa robia z 

polovičnej dĺţky pásika, aby boli trochu tenšie. Keď uţ máte 

všetky diely na vajíčko hotové, zlepíme ich podľa obrázka dokopy. 

Kvietky sú nalepené z obidvoch strán vajíčka, aby vajíčko vyzeralo 

krajšie, keď je zavesené na konáriku. Je pekné, keď vyzerá 

rovnako z kaţdej strany. 

http://nasedeticky.sk/wp-content/uploads/2016/03/vajicka-kvietky-quilling.jpg


Zasmejme sa 

 

Ţiak číta na hodine literatúry báseň Mor ho: „Pobelavé katedrie 

šije im otáča, .... .“ (Pobelavé kaderie šije im obtáča.) 

 

Pani učiteľka sa pýta: „Janko, k akému obrázku by si priradil 

slovo laba?“ (sú 3 obrázky – hlava, noha, ruka) 

Janko odpovie: „Ku gebuli.“ 

 

Ţiak číta zadanie a prečíta: „Kamila urobila starkú k narodeninám 

20 rovnakých čokoládových cukríkov.“  

  

Učiteľka sa pýta: „Aké sú typy ľudí?“ 

Ţiak odpovedá: „Flegmatik, cholerik a alkoholik.“  

  

Otázka na písomke: Aké máme typy bábok?  

Odpoveď: Maňajkové. 

 

 

 



 

  

 



 



 Veselé a radostné 

veľkonočné sviatky vám praje Redakčná rada Školáčika: 

L. Jacková, N. Záhumenská, J. Slimák, P.      Klačková, 

A. Kolár, N. Klačková, P. Salvová, E. Sokolová. 

 

 

 


