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Slovo na úvod 
Stále sa niečo začína aj niečo končí. Inak to 

nie je ani so školským rokom 2017/2018.  Uplynulých 

desať mesiacov nás všetkých, ako učiteľov, tak i 

žiakov a ich rodičov, čosi spájalo. Bola to naša škola,  

Školský rok 

V lavici sme sedeli, 
múdrosti sa učili. 
Učitelia diktovali 
a deti sa bifľovali. 

 
Keď sa škola s nami lúči, 

vítajú nás prázdniny. 
Dva mesiace sa neučí, 

tešíme sa na lízanie zmrzliny. 
 

Teplo, slnko, voda, smiech, 

nech sú tu už rýchlo, hneď!    
(tretiaci) 

 

              Jar 
Vtáčiky už prichádzajú 

a jar nám oznamujú. 

Slniečko teplejšie hreje, 

jarné kvety povzbudzuje. 

Kvety, stromy rozkvitajú 

a  všetkých rozveseľujú. 

                          (prváci) 



Slovo na úvod 
Škola sa nám stala na posledných desať mesiacov neoddeliteľnou súčasťou 

života. V jej mene si dovolím poďakovať rodičom za to, že jej dôverovali a žiakom, 

učiteľom aj prevádzkovým zamestnancom za prácu, ktorú tento rok vykonali a nedalo 

sa všetko zaplatiť peniazmi. 

V čase bilancovania nastáva aj čas obzrieť sa na tých, s ktorými denno-denne 

kráčame do školy, a to sú učitelia. Málokto si uvedomuje, že práca učiteľa sa nekončí 

zazvonením. Nosí si svoju prácu domov, píše si prípravy, opravuje žiacke práce, 

venuje sa plánovaniu a realizácii toho, čo chce s Vami, žiakmi, dosiahnuť. Preto som 

presvedčená, že z úst každého žiaka našej školy, počnúc škôlkarmi a končiac 

štvrtákmi,  zaznie a bude úprimné vyslovené to najkrajšie slovo, ktoré v závere 

školského roka možno povedať Vašim učiteľom. Verím, že úprimné ďakujem bude 

patriť aj Vašim rodičom, lebo vychovať dobrého a čestného človeka je naozaj ťažké a 

iba rodič vie, koľko námahy a odriekania to stojí.  

Milí žiaci, pre Vás sa končí ďalší školský rok, ktorý bol pre niektorých úspešný, 

pre niektorých menej. Pre prvákov bol  prvým rokom školských povinností. Nie je 

jednoduché zvyknúť si na školské povinnosti a disciplínu, ale podarilo sa im to. Pre 

štvrtákov bol  posledným rokom v našej škole. Touto cestou im chcem zároveň za 

nás všetkých popriať veľa úspechov, ale aj dobrých učiteľov a kamarátov v ich 

nových školách. Všetci  máme pred sebou najkrajšie  dva mesiace v roku – mesiace 

prázdnin a dovoleniek. Prajem Vám nech sú plné slnečných dní, aby ste si dobre 

oddýchli, načerpali novú silu a energiu, spoznali veľa zaujímavých ľudí, vecí a miest . 

Teším sa na ďalšiu spoluprácu po prázdninách v novom školskom roku 2018/2019. 

                                                                                           Mgr. M. Dreveňáková 

 

 



Motýlia záhrada v MŠ  
Na jar sa všetko živé prebúdza k životu. V materskej škole vedieme deti 

k cielenému pozorovaniu jarných zmien v prírode v okolí školy, na školskom dvore, 

a dokonca aj v triede. Tento rok mali deti možnosť pozorovať úžasný proces 

životného cyklu motýľa. Životný cyklus má štyri štádiá – vajíčko, larva (húsenica), 

kukla a dospelý motýľ (imágo). Húseničky prišli poštou v plastovom  tégliku, v ktorom 

rástli a aj sa zakuklili. Deti aj učiteľky dennodenne sledovali  zmeny s úžasom 

a nadšením. Nakoniec sa zo všetkých piatich 

kukiel vykuklili krásne motýle, na ktoré sa prišli 

pozrieť aj žiaci zo základnej školy.  Motýle deti 

kŕmili čerstvými kvetmi a ovocím a neskôr boli 

vypustené do prírody.         Mgr. M. Lieskovská 

  

                                         

zakuklenie húseníc 

                 

 

 

               

                                   čakanie na vykuklenie 

                               

 

   

 

  

 všetky motýle sa úspešne vykuklili 

 
 



Tvorivé písanie v prvej triede 
 

svojím charakterom a spracovaním: 

• rozvíja kreativitu, myslenie a vnímanie žiakov,       

• motivuje k tvorivému učeniu sa,  

• podporuje záujem o tvorivé aktivity, 

• prehlbuje fantáziu, 

• aktivizuje, rozvíja a rozširuje slovnú zásobu žiakov, 

• nenásilným spôsobom vedie žiakov k precvičovaniu už naučených tvarov 

písaných a tlačených písmen a číslic s ohľadom na dodržiavanie hygienických 

a estetických zásad pri písaní.                       Mgr. B.Gočalová                                                        

Keby som bol zviera, bol by som..... 
 

 rys - žil by som v horách, lovil by som väčšie zvieratá, skrýval sa vo veľkej 

tráve, ničoho by som sa nebál. 

 krava – lebo je veľká, dáva mlieko, ktoré mám veľmi rád. Z mlieka by som si 

urobíme korbáče, maslo tvaroh. 

 kôň – lebo mám rada kone, dá sa na nich jazdiť. Keď budem veľká budem mať 

stádo koní. 

 pes –  lebo má zuby, teplú srsť, dobrý sluch, vie rýchlo bežať, plávať a strážiť 

 pes – volal by som sa Body, mal by som veľký dvor, veľkú búdu a naháňal by 

som mačky. 

 Tri vrecia slov 

               Prváci dostali tri vrecia slov a z nich mali vymyslieť zaujímavé príbehy. 

1. vrece – vlk, hlad, zajac, čistinka, strom, straka, slnko, hríb, les 

Les 

          Nad čistinkou v lese krásne svieti slnko. Pod stromom sa hrá zajko Miško. 

Zrazu ho vystrašila straka, ktorá ho varovala pred vlkom. Ten mal taký hlad, že by 



zjedol aj hríb, keby nejaký našiel. Zajko sa rýchlo schoval do nory a tak vlkovi 

nezostalo nič iné len ďalej hľadať.                                                     M.Šimaľa, 1.A                                                                                                                                                         

Život v lese 

       Na čistinke v lese poskakoval zajac, neďaleko stál vlk a mal veľký hlad. Chcel 

zajaca zjesť pod stromom. Spod mraku zasvietilo vlkovi do oči slnko a zajaca už 

nevidel. Straka vlka oklamala, že zajac je za hríbom a zajac ušiel. A. Kumorová, 1. A 

 

2. vrece -  škola, trieda, telocvičňa, krik, žiaci, lavička, šatňa, učiteľ, veselo 

                                             

Šťastná škola 

         Škola sa ozýva krikom. Prvá trieda Prvá trieda sa teší na telocvičňu. Aj iní žiaci 

sa tešia, že budú mať kde cvičiť. Je im veselo. Pôjdu do šatne na lavičku a tam 

počkajú na učiteľa.                                                                      A.Števuliaková, 1. A 

Krik v telocvični 

        Jedného dňa išiel pán učiteľ Mrkvička po chodbe školy. Veselo si kráčal do 

šatne, aby sa pripravil na telesnú výchovu. Z telocvične sa ozýval veľký hluk. 

Rozbehol sa tam. Cestou preskočil dve lavičky a zostal prekvapene stáť. Pani 

ministerka práve vyhlásila prázdniny. Hurá !!!                             M.Lieskovská,1.A                                                                                                                                      

   3. vrece – lietadlo, nad vodou,  more, kufor, ryby, balvan, deti, čln, zatiahnuto 

Slávna päťka 

        Vonku bolo zatiahnuto. Lietadlo letelo nad vodou. More bolo rozbúrené. Po mori 

sa plavili deti na člne. Vybrali sa na opustený ostrov. Cestou ich sprevádzali ryby. 

Dorazili do cieľa. Čln si zaviazali o balvan a vybalili si kufre.              V.Ďubašík, 1.A      

                                                                                                                           

Z 



SPOMIENKY NA VÝLET 

 Na koncoročnom výlete sme boli v Liptovskom Mikuláši. Navštívili sme Demänovskú 

ľadovú jaskyňu. Zhora viseli stalaktity a zdola rástli stalagmity. Bolo tam krásne. Cestou 

sme sa zastavili v zoo. Tiež sme boli v motýlej záhrade. Motýle nám sadali na ruky. Veľmi 

sa mi tam páčilo. Tento výlet bol krásny.  

 V piatok 8. júna bol skvelý deň. Ráno pred siedmou sme prišli pred školu. Nastúpili do 

autobusu a výlet sa začal. Prvá zastávka bola Demänovská jaskyňa. Bolo v nej chladno. 

Videli sme kvaple. Dozvedeli sme sa, že sa tu nakrúcala Perinbaba. Predposlednou 

zastávkou bola motýlia záhrada a ZOOKONTAKT. Poslednou zastávkou bolo nákupné 

centrum Tesco. Bol to super zážitok. 

  Jaskyňa bola krásne, ľadovo vyzdobená s veľkým ľadovým stĺpom. V motýlej záhrade 

bolo veľa  nádherných  motýľov. Mala som obrovskú radosť, keď som  sa ich  naučila 

chytať. V autobuse bolo počuť krásny spev detí a samé klebety o tom, ako bolo na výlete 

super a aké atrakcie sme zažili. 

 Jaskyňa bola studená ako mraznička. Prekvapili nás v nej neočakávanou hudbou 

a páčilo sa mi, že sme si mohli aj my zaspievať. V Tescu som si kúpil diamant. 

 Na výlete som sa mal dobre. Boli sme v motýlej záhrade, kde som videl veľa motýľov. 

V zoo som videl mačky, medvede, kengury, zebry, ťavu a kone. 

 Páčilo sa mi v Demänovskej ľadovej jaskyni, v motýlej záhrade aj v zoo. Všade bolo 

super. Cestou sme sa zastavili v Tescu, kde sme si nakupovali a potom išli domov. 

 Na výlete bolo super. Nakoniec sme išli do Tesca. 

 Na výlete som si zaspieval aj „zaturistikoval“. V Demänovskej jaskyni som videl 

Jánošíkov dom. 

 V jaskyni bola poriadna zima. V zoo sme si niektoré zvieratá mohli aj pohladkať, preto 

sme si ich  pozerali v skupinách s pani učiteľkami.                                             druháci 

Autobus veselo maľujeme a do Demänovskej jaskyne zadarmo cestujeme! 

 

 

 

 



 

ZRKADLO MINULÉHO TÝŽDŇA  

-  Včera sme písali z čítanky a zo slovenčiny test. Bolo to úplne ľahké.  

       Z čítanky boli iba tri úlohy. 

- Tento týždeň sme sa učili príklady cez desiatku. Doma sme sa mali učiť 

príklady na násobenie. Na prvouke sme sa učili o rastlinách. Na náboženstve 

o Pánovi Ježišovi. Na telesnej výchove som sa naučila aj hry. 

- Na telesnej výchove som sa naučila hrať nové hry. Na matematike sme sa 

naučili počítať nové príklady. Naučili sme sa rýchlo čítať. 

- Na výtvarnej som sa naučila veľa pekných vecí. Robili sme slnko s liečivými 

rastlinami. Na prvouke som sa naučila rozpoznať zvieratá a dozvedela som 

sa, že potrebujeme stromy, lebo dávajú ľuďom kyslík. 

- Naučili sme sa písať príklady, ktoré sa píšu pod seba. Boli celkom ľahké na 

plus aj mínus. Cez telesnú sme skákali do diaľky, behali po ceste a hádzali do 

diaľky. Zo skákania a hádzania som bol z chlapcov najlepší. 

                                                                                                           žiaci 2. roč. 

                                          

 
SPRÁVY  Z  DRUHEJ TRIEDY 

 

T. Lieskovská: Ja som sa v škole naučila čítať, písať, počítať, kresliť a spievať. 

Z dramatického krúžku sme nacvičovali rôzne scénky. Myslím, že sa to všetkým 

páčilo. Mne sa páčilo ukrižovanie Pána Ježiša. Mali sme aj iné scénky ako Červená 

čiapočka a Slečna myška. Svojim kamarátkam by som porozprávala o tom, ako sa 

učíme na náboženstve a aké príbehy o Ježiškovi pozeráme a na konci sú otázky. 

Tešila som sa, keď sme išli opekať na družstvo a boli sa pozrieť na zvieratá. 

Ešte by som chcela zvládnuť beh, skok do piesku a hod do diaľky.  

N. Gočalová: Na výtvarnej som sa naučila maľovať. Robili sme slniečko na Deň 

detí. Na gramatike som sa naučila písať. Na náboženstve som sa naučila modliť. 

Naučila som sa niečo o zvieratách. Najviac sa mi páčilo, že sme išli opekať. 



T. Gavlasová: Boli sme v škole a tam je super. Naučili sme sa čítať, písať a počítať 

príklady. Písali sme pravopisné cvičenia. Ešte sa musím doučiť vystrihovať, lepiť, 

maľovať a kresliť různe obrázky. Jeden z nich by bol aj pre maminku.   

 M. Dudová: My sme kreslili na výtvarnej obrázky, skákali, behali a hádzali do diaľky, 

písali testy a diktáty, naučila som sa naspamäť hlásky, násobilku a básničky. Za celý 

rok som prečítala 14 kníh a hovorili sme si aj hádanky.  

Naučila som sa počítať príklady na sčítanie a odčítanie pod seba a v riadku. 

Páči sa mi počítanie príkladov pod seba. Bolo to najlepšie. 

B. Pajunková: Ja som sa v škole naučila písať, čítať a kresliť. V škole sme 

nacvičovali divadielko o Pánovi Ježišovi a potom sme vystupovali na krížovej ceste. 

Naučila som sa písať testy z matematiky, slovenčiny, angličtiny a z čítanky.  Naučila 

som sa dopĺňať i/y, í/ý a písať diktáty a pravopisné cvičenia. Najviac sa mi páčil Deň 

detí. Išli sme opekať na družstvo a boli sme sa pozrieť na zvieratá. 

D. Sečanský:  Naučili sme sa počítať príklady na odčítanie a sčítanie do 100.Naučil 

som sa pracovať na hodine a nevyrušovať. Najviac sa mi páčilo, keď sme boli 

v knižnici a čítal som tam knižku.  Musím zvládnuť učenie na jednotky a polepšiť sa. 

 

 

Spevácka súťaž HVIEZDIČKA 

Paula Mária Kubinčáková z 3. A nám všetkým urobila veľkú 

radosť, pretože sa prebojovala až do finále celoslovenskej 

speváckej súťaže Hviezdička. Finále sa konalo na MDD – 1. 6. 

Paulínka sa nenechala zahanbiť a spomedzi deviatich finalistov si 

vybojovala nádherné 4. miesto. Reprezentovala našu školu 

s piesňou od známej slovenskej speváčky Kristíny – Mať srdce, 

s ktorou sa nakoniec aj osobne stretla. Paulínka si vyskúšala 

spievať na veľkom pódiu, odniesla si so sebou nielen krásnu 

trofej, ale aj mnoho nových skúseností a zážitkov. My jej 

prajeme ešte veľa ďalších úspechov v živote a v speváckych 

súťažiach.                               Mgr. Kéryová 



KRÍŽOVÁ CESTA 
Sláveniu veľkonočných sviatkov predchádza 40 dňové obdobie pôstu. V tomto 

čase sa žiaci s p. učiteľkou Mgr. L. Števuliakovou venovali nácviku krížovej cesty na 

dramatickom krúžku. Na piatu pôstnu nedeľu sa ju spoločne pomodlili s p. farárom 

Mgr. R. Juríkom a s veriacimi našej i okolitých farností v kostole sv. Imricha 

v Čimhovej. Krása kulís, kostýmov a ozvučenie prispelo k tomuto vystúpeniu. Za to 

patrí vďaka p. riaditeľke školy Mgr. M. Dreveňákovej, p. farárovi Mgr. R. Juríkovi. p. 

L. Vankovej, p. E. Vraniakovej, p. Mgr. J. Garbiarovej a bývalej žiačke S. Garbiarovej. 

Spevy spestrili hrou na hudobných nástrojoch flauty, huslí elektrického klávesu spolu 

s p. učiteľkou aj bývalí žiaci našej školy: V. Stasová, M. Fukasová, K.Šálková, P. 

Čakloš a M. Števuliaková. Zároveň, ďakujeme všetkým, ktorí sa prišli s nami 

pomodliť a stretnúť sa s Ježišovou bolesťou a tiež Jeho láskou.  

                                                                                                         Mgr. L. Števuliaková 

                                                                                        

 

NAŠE OKOLIE 

Na Deň Zeme sa žiaci našej školy a deti MŠ zapojili do čistenia obce. Každá 

trieda mala svoju časť územia. Z OcÚ sme dostali pracovné rukavice a vrecia na 

odpad. Zbierali sme papier, plast a sklo. Odpadu nebolo málo. Okoloidúci nás 

povzbudzovali pri práci. Cestou naspäť do školy sme zbierali liečivé bylinky. Z nich 

nám pani školníčka počas školského roka varí chutný čaj. Z dopoludňajšej práce sme 

mali dobrý pocit, že sme urobili niečo pekné pre prírodu aj pre naše  zdravie. 

                                                                                                      Mgr. L. Števuliaková 

 

 



NA BICYKLI BezpeČNE- OKRESNé KOLO 

Dňa 5.5.2018 sme vstali a stretli sme sa pred školou o 6:30. Ja, Petra, Tomáš 

a Peťka sme išli na cyklistickú súťaž do Dolného Kubína.  Cestovali 

sme autobusom. Keď sme vystúpili, spolu s Vitanovčanmi sme išli 

do školy v Dolnom Kubíne. S nimi sa nám najťažšie bojovalo. 

Najskôr sme si išli prezrieť trať, aby sme zistili, čo nás čaká. Ako 

sme si ju prezerali, boli tam dvaja chlapci, ktorí si robili žarty zo 

značiek. Asi preto skončili v súťaži poslední.  Potom sme si 

vyžrebovali, že budeme súťažiť ako druhý. Išli sme na jazdu podľa 

predpisov. Tú sme všetci zvládli dobre. Potom nasledovala jazda zručnosti. A išlo sa 

na testy. Počas čakania a cestovania sme sa hrali a rozprávali, takže to ubehlo 

rýchlo. Boli sme veľmi šťastní, lebo sme sa umiestnili na prvom mieste. Tomáš 

a Petra vyhrali prvé miesta v jednotlivcoch – boli najlepší zo zúčastnených detí.  

Naspäť sme išli vlakom a autobusom. 

                                                                                                          M. Bodnár 

NA BICYKLI BezpeČNE- KRAJSKé KOLO 

V utorok 29.5.2018 sme išli reprezentovať školu do Žiliny. Keď sme dorazili išli 

sme MHD-čkou k nákupnému centru ATRIUM DUBEŇ. Hneď ako sme prišli nám dali 

bagetu a sladkosť, aby sme mali energiu a mohli začať súťažiť. Žrebovali sme si 

poradie a Petra vyžrebovala číslo osem, takže sme išli poslední. Ako prvé sme šli 

zachraňovať životy (figurínam) .V tejto disciplíne sme skončili na 2.mieste. 

Zdravotnícke testy boli ťažké. Potom sme písali  dopravné testy a dopadli na 

jednotku. Mali sme tam tiež obrázok, kde sme hľadali, aké pravidlá porušil cyklista. 

Bola tam aj úloha na pamäť, kde sme si mali zapamätať dopravné značky. 

Zaujímavé  bolo tiež hľadanie cestičky domov, podľa dopravných značiek. Po 

dopravných testoch sme išli na jazdu zručnosti a veľmi sa nám darilo. Najťažšia bola 

pre nás disciplína, v ktorej sme prenášali upevnenú retiazku a držali sme sa bicykla 

jednou rukou. Chvíľu sme počkali a bolo vyhodnotenie. Skončili sme na krásnom 2. 

mieste. Výlet sa nám páčil. 

                                             P. Gnidová, T. Havrila, P. Štoberová, tr. uč. A. Maďarová 



  ANKETÁRIUM 

Čo znamená mama pre  4. A? 

  Najlepšia osoba na svete. Je to najkrajšia maminka. Vždy vie pomôcť 

a utešiť. 

 Pre mňa je mama najmilší človek, ktorý je láskavý, dobrosrdečný a chápavý  

 Moja mamina je pre mňa najlepšia žena na svete, teda hneď po Vanese. Mám 

ju veľmi rád. 

 Pre mňa je mamina všetkým. Mám ju veľmi rada. Mama je najlepšia osoba na 

svete. 

 Mama je moje všetko, pretože mi dala život. Vie mi vždy pomôcť a utešiť ma, 

keď som smutná. Tiež mi vždy pomôže s úlohami, za čo jej ďakujem.  

 Mama je celý môj svet. Mama je krásna ako najkrajší kvietok sveta. Moja 

mama je pre mňa najlepšia žena na celom svete.   

 Je to človek, ktorý sa o mňa stará, zabezpečuje mi základné potreby, záleží jej 

na mne a má ma veľmi rada.  

 Mamina je pre mňa všetko na svete. Pomáha mi, podporuje ma a ja ju ľúbim.  

Ako vyzerajú dokonalé prázdniny podľa 3.A ? 

 Dokonalé prázdniny by boli na dovolenke, pretože som na žiadnej nikdy nebol.  

 Dokonalé prázdniny sú u mojich krstných rodičov. Tiež ak by sme sa išli 

niekam kúpať.  

 Tak, že bude celá rodinka so mnou a pôjdeme spoločne na dovolenku niekde 

ďaleko. Tiež ak by som prázdniny strávila s mojimi priateľmi   

 Ísť niekam na pláž, sekať trávu, dlho spať a skákať parkour. 

 Celé prázdniny skákať iba na trampolíne. 

 Ísť na jeden mesiac na dovolenku. Hrať sa a ísť na leaser game.  

 Tak, že bude teplo, pôjdeme na dovolenku, chodiť sa kúpať a hrať sa 

s lietajúcim tanierom.  

 Ja si predstavujem dokonalé prázdniny tak, ich budem tráviť s rodinou. 

 Ísť na dovolenku na dva týždne do luxusného hotela, ísť na tábor a kúpiť si 

vytúžené šteniatko. 

 Tak, že pôjdem na kúpalisko.  

 S rodinou na chalupe alebo dovolenke.                       Mgr. Ž.Kéryová 



Štvrtáci sa opýtali spolužiakov – Paťky Vankovej, Petry Štoberovej a Tomáša 

Havrilu o súťaži „Putovná sova“ 

Páčila sa vám súťaž? Prečo?              

 Áno, vyskúšali sme si tam aj rôzne hry, hod šiškou, streľbu, chodule, a iné 

aktivity. 

 Veľa sme dozvedeli, aj keď sme nevyhrali mali sme pekný výlet. 

Ako sa vám darilo?                                

Dobre, ale nespoznali sme 1kôru,1 šišku a jedno zviera. 

Čo sa vám nepáčilo? 

Všetko sa nám páčilo, ale nechcelo sa mi čakať na lanovku, ktorou sme sa 

spúšťali cez voľný čas. 

3. až 5. Ročník boli spolu, tak sa mi to zdalo nespravodlivé.                                                      

Dlho sme čakali na výsledky.        

Boli ťažké otázky ?                                            

Len jedna.                                                             

Väčšinou nie  

Otázky nie, len sme dlhšie rozmýšľali, lebo nám stále v teste  vychádzalo b.                                            

Čo bolo najťažšie ?                                

Tréma a stres pred prezentáciou. 

Poznávačka prírodnín.  

Čo bolo ľahké? 

Otázky o požerku ( kôra poškodená lykožrútom) 

Chceli by ste ešte niekedy ísť na putovnú sovu ? 

Áno, zas sa niečo dozvieme.  

Áno, lebo tam bola zábava, veľa sme sa naučili, aj túra s p. Gazdom bola super, 

aj všetky aktivity. 

Čo bolo najlepšie? 

Preteky na choduliach. 

Drevené hlavolami, spúšťanie na lanovke. 

                                                                                                  Zapísal: T. Havrila 

 

 

 



LETNÉ OSVIEŽENIE 

Ovocná limonáda 

INGREDIENCIE: 

 100g ľubovoľného ovocia 

  citrónová šťava 

 ½ l minerálky 

 niekoľko kociek ľadu 

 podľa chuti jahodový sirup 

Postup: 

Na dno veľkej nádoby dáme roztlčený ľad a pokrájané ovocie podľa vlastnej chuti. 

Potom pridáme citrónovú šťavu, jahodový sirup a dolejeme minerálnou vodou. 

Všetko jemne premiešame. Nalievame do pohárov so stopkou spolu s ovocím. 

 

 

Smotanové rezy 

INGREDIENCIE: 

4 vajcia, 200g práškového cukru, 200g hladkej 

múky, 1 dcl oleja, 10 lyžíc horúcej vody, 1 balíček 

kypriaceho prášku do pečiva, lekvár, 7dcl 

ananásového kompótu, 5dcl šľahačkovej 

smotany, 40g vanilkového cukru 

Krém: 1l mlieka, 3 balíčky krémového prášku 

Zlatý klas, 300g kryštálového cukru, 5 dcl kyslej smotany, 2 lyžice práškového cukru 

Postup: Žĺtky vymiešame s cukrom do peny, postupne pridáme olej, vodu, preosiatu 

múku premiešanú s práškom do pečiva a tuhý sneh z bielkov. Cesto rozotrieme na 

vymastený a múkou vysypaný plech a v rúre vyhriatej na 180 stupňov pečieme asi 20 

minút. Pripravíme si krém: Z mlieka Zlatého klasu a kryštálového cukru uvaríme 

hustú kašu. Za občasného miešania necháme vychladnúť. Do vychladnutej kaše 

pridáme kyslú smotanu a vyšľaháme hladký krém. Upečený plát natrieme najskôr 

lekvárom a potom krémom. Na krém poukladáme ananás. Šľahačku vyšľaháme 

s vanilkovým cukrom, rozotrieme ju na ananás a koláč necháme stuhnúť na 

chladnom mieste. Prajeme dobrú chuť! 



ZASMEJME SA, zabavme sa..... 

 Učiteľka sa pýta Janka: 

-  Vieš mi vyskloňovať slovo chlieb?  

Janko :  

-  Kto? Čo? Chlieb 

S kým? S Čím? So salámou.  

 Komu? Čomu? Mne! 

 

 Čo je to smola?  

Keď včela dostane alergiu na peľ. 

 

 Vlk ide okolo domčeka s kozliatkami a hovorí: 

- Kozliatka, kozliatka, to som ja vaša mamička,  

priniesla som vám mliečko.  

Kozliatka hovoria:  

- Ty nie si naša mamička,  

my už dva roky pijeme kolu.  

 

 Mamička, nesiem ti prekvapenie! 

- Aké, synček môj? 

- Kúpil som cukríky, lebo chlieb vypredali! 

 

 

 Mama, povedala ti Marienka, že som si roztrhol nohavice? 
- Nie. 
- Tak dobre. Ani ja ti nepoviem, že ona rozbila vázu. 

 

 

 Revízor sa pýta malého chlapca:  
- Koľko máš rokov?  
- Päť.  
- A kedy budeš mať šesť?  
- Keď vystúpim z autobusu. 



OSEMSMEROVKA 
lev, ako, bylina, sláva, láva, víno, býk, lov, sova,(lano)lana, žil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keď nájdeš všetky slová v osemsmerovke, vyrieš tajničku! 

A1 A4 A6  A8 B6  C3 C4 C6 D1 D3 

            

Adrián Duda                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 

Janko Šálka 
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Prajeme Vám krásne leto 2018! 

             P. Vanková, E.Vargová 


