
 



 

    

 

 

 

 

 

FEBRUÁR:                                                                         
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                                                - Mesiac knihy 

                                                - Hollého pamätník 

                                                - Veľká noc 

                                                - Deň učiteľov 

                                                - Svetový deň vody 
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                                                  - Deň matiek 
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- koniec školského roka                                              



      
                                  
 
 
 
 

 
 
Príroda už ožíva.  
Slniečko nás už čoskoro bude lúčmi ťahať z domov.  
Pocítime konečne zas vôňu kvietkov, aj kvitnúcich stromov. 
 
Polročné zúčtovanie máme za sebou,  
kopec práce i zaujímavých akcií pred sebou. 
Plesy, bály, karnevaly, opäť raz k nám zavítali. 
 
Deň vody aj Deň Zeme 
nás dovedie k ekologickej téme – ako zachrániť našu planétu, 
i seba – vhodným správaním, ako je treba. 
  
Básne sa už pilne učíme,  
veď na Hollého pamätník sa každý rok veľmi tešíme. 
 
O chvíľku príde aj Veľká noc,  
srandy bude opäť dosť. 
Šibači nebudú sedieť pri nete,  
radšej budú naháňať svoje obete. 
 
V máji, na Deň matiek, naše detičky 
svojím programom potešia milé mamičky. 
A keď už nebude vonku blato – futbalový turnaj môže začať,  
veď to vždy stojí za to! 
 
Pred tým, ako to už v škole zabalíme,  
vieme, kde sa výborne zabavíme:  
Country hody v Zavare ponúkajú priestor dobrej zábave.  
 
A na záver Spojovníček chce Vám popriať: 
aby ste sa dobre mali,  
dobré vzťahy budovali,  
nebili sa, nehádali, 
navzájom si pomáhali!                                                        
Aby lúče prázdninového slniečka 
otvorili Vaše detské srdiečka. 



 

Trnava je nielen krásne, starobylé mesto – naše rodisko, ale 
preslávilo ho aj veľa významných osobností.  

Dňa 18.2.2016  naši žiaci I. stupňa navštívili Dom hudby, ktorý nesie 
meno M. S. Trnavského  –  významného hudobného skladateľa, 
známeho i vo svete, svojimi krásnymi melodickými piesňami – 
Ružičky, Keby som bol vtáčkom, ... 

Na akcii sme sa dozvedeli veľa o jeho živote a tvorbe. Deti si mohli 
zatancovať na piesne tohto nášho hudobného klenotu.  

O tom, že akcia bola vydarená, zaujímavá a bola i dobrá nálada, 
svedčia i fotografie. 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Dňa 17.3.2016 sa v knižnici J. Fándlyho konalo školské kolo v prednese poézie 
a prózy – Hollého pamätník.   
Žiaci boli rozdelení do troch kategórií, podľa ročníkov. Osobitnú kategóriu tvorili žiaci 
z B variantu, kde bolo porotou ocenené 1 miesto – Kristián Mihók, 7. A. 
Porota to veru nemala tento rok ľahké. Po dôkladnom zvážení a dohode ocenila 
týchto žiakov: 
 
 
1. kategória: 
1. miesto – Szimonetta Daridová, 1. A 
                  Dárius Pilo, 2. A 
2. miesto – Jozef Girga, 2. A  
 
 
2. kategória:                                                           
1. miesto – Tomáš Toráč, 5. A                                                            
2. miesto – Frederika Kačová, 5. A  
3. miesto – Patrik Darida, 4. A  
 
 
3. kategória:    
1. miesto -  Dávid Gál, 7. A  
                  Lukáš Vlášek, 8. B 
2. miesto – Kevin Dzunka, 7. A  
3. miesto – Kristína Kačová, 6. A                   

 

VÍŤAZOM SRDEČNE BLAHOŽELÁME! 

                           

 

                                    

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                 

                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                   



 

 

 

 

                           

Takíto šikovní sú žiaci z našej školy: 

 

                                    

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            

                                                                                                                           

 

 

 

 

 

  

 

  

                                                                                                                   

 

     

      

                                                                                 



 
2015 – 2016 

 
Predstavujeme vám víťazov tohtoročnej matematickej olympiády: 

 

 
5. ročník: 

 
1. miesto: Vaškovič Enriko    
2. miesto: Oračko Rastislav 
3. miesto: Mirga Adrián  

  

6. ročník: 
 

1. miesto: Pinčeková Kristína 
2. miesto: Stojka Kristián 
3. miesto: Kačová Kristína 
 

7. ročník: 
 

1. miesto: Murárik Martin   
2. miesto: Kluka Radoslav 
3. miesto: Širková Renáta 

 
 

8. ročník: 
 

1. miesto: Herák Ľuboš 
2. miesto: Lakatoš Alex 
3. miesto: Kováč Adam 

 
 

9. ročník: 
 

1. miesto: Máčada Dávid 
2. miesto: Lakatošová Kasandra 
3. miesto: Pockodyová Simona 

 

Blahoželáme víťazom ! 



 

Vyfarbi si obrázok 

Unavená pani zima zložila sa k spánku, na jej miesto nastúpila 

jar v sprievode vonku. Privolala teplé slnko, lastovičky 

z diaľky, rozhodia kvety na zem, pod kríčky, fialky. Zaobliekli 

lesy, háje, vtákom dala noty, slávik jej hneď pohotovo novú 

pieseň nôti. Tešíme sa, že si prišla , milá, krásna pani, teplo, 

radosť – doniesla si, vitaj medzi nami. 



Letom	svetom,	za	výletom...	☺			

 

 Ahojte kamaráti! Som tu opäť s Vašou/mojou obľúbenou vlastivednou témou. Kedže sa blíži 

jar a pomaly sa bude dať chodiť na potulky prírodou, Vám niečo poviem o malej obci na úpätí Malých 

Karpát. Nech sa páči, Smolenice ☺ 

    
 Smolenice                                                                                Smolenický zámok 

 

   

Kvapľová výzdoba v jaskyni Driny                                        Najvyšší vrch Malých Karpát – Záruby  

  

Už spomínané Smolenice sú obec v Malých Karpatoch, v okrese Trnava. Medzi najznámejšie 

a najkrajšie zaujímavosti patrí Smolenický zámok, jaskyňa Driny a najvyšší vrch Malých Karpát Záruby 

s výškou 768 m.n.m. Smolenice, vďaka dobrej polohe sú osídlené už od doby kamennej a na vrchu 

Molpír existovalo veľké keltské hradisko medzi dobou bronzovou a železnou. Neskôr sa tu nachádzala 

aj veľkomoravská osada. Dnes je tu urobený náučný chodník. Prvá písomná zmienka je z 13.storočia, 

v 14.storočí tu bol postavený hrad, ktorý vystriedalo viac majiteľov, ako napríklad Orzságovci 

a Erdödyovci. V roku 1777 na Smolenickom zámku býval Ján Pálffy. V terajšej dobre zámok slúži 

Slovenskej akadémii vied, ale keď si zakúpite vstupenku, môžete ísť na krátku prehliadku pravej časti 

zámku. Za navštívenie stojí malé múzeum Molpír umiestnené na starej fare. A keď už nemáte chuť na 

pamiatky či históriu, stojí za to navštíviť malú zmrzlináreň pri autobusovej zastávke. Je rozprávkovo 

chutná ☺ Osviežiť sa môžete prechádzkami po krásnych lesných cestičkách a pozrieť si vodopád 

v doline Hlboče, vyšantiť sa na zelených a rozľahlých lúkach, či spraviť si turistický výstup na 

Havranicu (737 m) alebo vrch Veterlín (724 m). Nezabúdajme aj na lesné zvieratká ako srnky, jelene, 

dravé vtáky, jašteričky a užovky, veveričky či iné, ktoré netreba rušiť krikom. S radosťou a zhlboka 

dýchajme vôňu lúčnych kvetov a stromov. To ticho a čerstvý vzduch je balzam na dušu ☺  



Naše šikovné ruky 
 

Vitajte opäť milí šikuliaci.  

Jar nám klope už na dvere, tak pridáme niečo Veľkonočné. Pripravíme niečo pekné pre 

mamičku a nachystáme sa na leto. Prerobíme staré džínsy.  A to všetko vlastnoručne. Ale kto 
si netrúfne sám, tak s pomocou kamarátov, či rodičov to bude istejšie.  S chuťou do toho! 

Veľkonočné vajíčka... 

K tomuto prekrásnemu  
zdobeniu vajec budeme potrebovať 
nasledovné. Vyfúknuté vajcia, 3 D 
farbu alebo roztopenú voskovku. Bielu 
temperovú farbu rozmiešanú s trochou 
lepidla Duvilax. Vystrihnutý motív 
kvetiniek, štetec.                                            
Postup: Najskôr si nakreslíme 
s ceruzkou motív pre 3D farbu. Na 
obrázku sú vajcia vygravírované. Na to 
potrebujeme špeciálnu mašinku, ale nie 
je to podmienkou. Vystačíme si aj bez 
toho. Aplikujeme 3 D farbu. Počkáme, 
kým farba zaschne. Pretrieme vajce 
rozriedenou temperovou farbou 
a nalepíme kvietky. Motív môže byť 

podľa vlastného uváženia. Nakoniec zafixujeme ešte raz samotným lepidlom. Po zaschnutí sa 
stane motív priesvitným a kvietky sa nebudú odlepovať. No ak sa Vám dáke podaria a úkážte 
mi foto, budem rada. Odmena Vás neminie...    

Srdiečko pre mamičku, babičku...   

Potrebujeme jeden výkres. Pravítko 
a ceruzku. Maketu srdiečka. Farebné papiere, 
stužky, lepidlo, štetec, gombíky, fixky. Do 
srdiečka môžeme napísať venovanie alebo 
vložiť malý darček. Čím sú srdiečka menšie, 
tým sú krajšie           (v tomto prípade bol 
rozmer použitého štvorca 15x15 cm).                   
Postup: papier poskladať, tak ako vidíte na 
obrázku. Nakreslíme naň tvar srdiečka 



a vystrihneme. Ak nemáme farebný ozdobný papier, to nevadí. Použijeme vodové alebo 
temperové farby, farbičky, či kúsky látok. Môžeme využiť aj rôzne tlačítka a potlačiť tým 
papier. Nakoniec pripevníme ozdobnú šnúrku, špagátik, Dozdobíme aj farebnými gombíkmi, 
ako je na spodnom obrázku. A nezabudnite na venovanie. Od koho a pre koho. 

 

 

Letné krátke nohavice - kraťasy... 

Aj staré poškodené džínsy nemusíme hneď vyhadzovať. Dajú sa z nich vyrobiť 
„kraťasy“ s veselou výzdobou, podľa vášho vkusu a vlastnej fantázie. Na týchto sú použité 
farby a fixky na textil, Savom docielime fľaky (pozor naň, je žieravina, pracujeme opatrne), 
cvokmi dozdobíme rôzne časti. Nakoniec ručne vystrapkáme spodnú odstrihnutú časť a máme 
hotovo. 

 

 



 

 
 
 

Slovenský rok v ľudových zvykoch, obradoch a sviatkoch 

 
 
 
Medze osýchajú, treba orať! 

 
Naši predkovia celé svoje jestvovanie zakladali na obrábaní pôdy. 
Na prvú jarnú prácu na poli ,oranie, prichádzal čas už niekedy 
okolo polovice marca. Začínal vždy gazda ako hlava rodiny. Jarná 
sejba obilnín sa začínala okolo sviatku svätého Jozefa 
(19.marca).O svätojozefskom sviatku a o marci sa vravelo:        
 

 
Ak je na Jozefa mráz, bude hojne ovocia. 

                      Keď Jozef kožuch odkladá, bude dobrá úroda. 
                       Keď je marec daždivý, bude suché leto. 
 
 
 
Jarné obdobie sprevádzali osobitné obrady a zvyky. Niektoré z nich sa konajú i dnes – 
vynášanie Moreny a nosenie letečka. 
 
 
Vynášanie Moreny bol starodávny 
spôsob rozlúčky so zimou. Na smrtnú 
nedeľu , dve nedele pred Veľkou 
nocou, obliekli chlapci a dievčatá 
slamenú figurínu do ženských šiat 
a nosili ju po dedine. Nakoniec ju za 
veselého spevu hodili do potoka. 
Morena symbolizovala zimu, s ktorou 
sa spájala temnota a napokon aj smrť. 
Dedinské spoločenstvo pociťovalo 
potrebu zbaviť sa jej, poslať s ňou do 
nenávratna všetko zlé, temné a choré, 
otvoriť sa príchodu novej jari. 
 
 
 
V obci Ružindol pri sprievode po dedine viedli dievčatá dialóg : 
 
Morena, Morena, 
kde si bývala? 
 



Na tom vyšném konci 
v panákovem domci. 
                                                                                      
Morena, Morena,   
čo si tam robela? 
 
Čo by som robela,  
kašu som varela. 
 
nech sa nám jar do dzedziny 
čím skorej navráci. 
 
Nech je zdravja, nech je ščascjá 
v tej našej dzedzine 
a Morenu v bystrej vodze  
teraz utopíme. 
 
 
 
 
Niekde sa Morena vynášala na Kvetnú nedeľu – poslednú nedeľu pred Veľkou nocou. Na 
tento zvyk mohlo nadviazať nosenie zelených halúzok ako znaku jari. Najmä na západnom 
Slovensku sa zasa chodilo s letečkom. Letečko boli mladé rozvetvené konáriky vŕby, na ktoré 
dievčatá popriväzovali pestrofarebné stužky a výdušky – zafarbené vajičkové škrupiny. 
S letečkom obchádzali celú dedinu a spievali pri každom dome. Za spev a vinšovanie 
dostávali vajíčka alebo drobné mince. 
 
 
 
 
 
V Hrn čiarovcach nad Parnou sa pri chodení s letečkom spievalo: 
 
 
Kvetná nedzela, gdzes´ kľúče zala ? 
Já som ich zala svatému Juru. 
Svatý Jur volá, zem sa otvíra, 
všelijaké kvíci, až sa hora svící, 
až sa hora svící, ruža fijala. 
Bucte vy, babičky, veselé, 
už vám to letečko neseme. 
Pekné zelené, rozmarínové. 
 
 
 
 
 
 



        

 

            pre starších žiakov 

 

Marec je prvý jarný mesiac. Každý sa teší na prebúdzajúcu sa prírodu, teplejšie 

dni, prvé jarné kvietky.  

Na obrázkoch vidíš viacero kvetov, ale iba 5 z nich sú prvé jarné. Tie zakrúžkuj 

a dopíš ich správny názov.  

 

    

 

 

 

 

                                                                                                                             

                                                      

 

         

                                                  

                                                                            



 

 
P e č i e m e   n a   V EĽ K Ú   N O C ! 
 
 
 
K I V I    TORTA 
 
Cesto:  4 vajcia, 180g krupicového cukru, 180g polohrubej múky 
Plnka:  3dl mlieka, 1 vanilkový puding, 120g masla, 150g ml. cukru, 400g 
jemného tvarohu, 3 kivi, 4 plátky želatíny, 2 vanilkové cukry 
Ozdoba: 4 – 5 kivi, 1 balíček tortového želé 
 
Postup: celé vajcia vyšľaháme s cukrom, po lyžiciach pridáme múku a zľahka 
premiešame. Vymastenú a múkou vysypanú tortovú formu s priemerom 22 cm 
naplníme cestom a vo vyhriatej rúre  upečieme. Vyberieme z rúry a necháme 
vychladnúť. Kivi očistíme a nakrájame na kúsky.  
Z mlieka a pudingu uvaríme hustý puding a necháme vychladnúť. Maslo 
vyšľaháme s cukrom a po častiach vmiešame vychladnutý puding. Tvaroh 
vymiešame s vanilkovým cukrom.  Asi 3 lyžice tvarohu odložíme, zvyšný 
pridáme do vymiešanej hmoty. Podľa návodu pripravíme želatínu, vmiešame ju 
do hmoty spolu s nakrájanými kivi. Vychladnutý korpus torty rozkrojíme na dve 
časti. Spodnú časť potrieme džemom a natrieme plnkou. Prikryjeme druhou 
časťou a povrch torty potrieme odloženým vymiešaným tvarohom. Tortu 
chladíme 5 – 7 hodín. 
Na tortu uložíme kivi pokrájané na kolieska, zalejeme tortovým želé a necháme 
stuhnúť. 
 
 
 
 
BANÁNOVÉ MAFINY S ČOKOLÁDOU       

 
Cesto:  250g polohrubej múky, 2PL Granka, pol bal. kypriaceho prášku, 70g 
tmavej a 30g bielej čokolády, 2 vajcia, 100g masla, 2 banány, 2PL jogurtu, 2PL  
mlieka, 140ml kyslej smotany, 100g krupicového cukru. 
 
V jednej miske zmiešame múku, Granko, prášok do pečiva a nahrubo 
nastrúhané čokolády. V druhej miske rozšľaháme celé vajcia, jogurt, smotanu, 
cukor a rozpustené maslo. Pridáme popučené banány, mlieko, zmiešanú suchú 
zmes a spolu premiešame. Cestom do dvoch tretín naplníme papierové košíčky 
na mafiny. Pečieme vo vyhriatej rúre pri teplote 190°C asi 25 minút. 
Vychladnuté mafiny ozdobíme podľa fantázie. 



Vyhlasujeme na apríl sú ťaž „O najkrajšie vyfarbenú 
mandalu“.  

Čo znamená toto  zvláštne slovo?  

Mandala – pochádza z indického slova a objavila sa už v starom Egypte.  

Je to harmonické spojenie kruhu a štvorca – akýsi kruhový ornament.  

Vyfarbovanie mandaly veľa napovie o samotnom človeku – či je 
v pohode (harmónii), alebo v nekľude. Každá farba, pre ktorú sa pri 
vyfarbovaní rozhodneme, má svoj význam a hovorí o našom živote, 
o našich túžbach, pocitoch. 

Mandaly majú estetický význam (skrášlenie okolia), ale aj význam 
liečebný (relax, ukľudnenie).   

Kto sa chce zapojiť do súťaže, môže si predlohy vyzdvihnúť u pani 
učiteľky Cavarovej, v 5. A triede.  

Tie najkrajšie vyberie porota – pani učiteľka E. Čierna a budú odmenené.  

 



 

 

 

 

 

 

Pani učiteľka sa pýta žiaka: 

„Koľko je 0.10?“ 

A žiak odpovie:  

„Nuladesiat“.  

Učiteľka: 

„Janko, vymenuj mi jedného cicavca, ktorý nemá zuby!“               

„ Môj starý otec“. 

Mamička sa chváli na návšteve: 

„Náš Tomáš zo školy doniesol prvú jednotku.“ 

„A do ktorej triedy chodí?“ 

„Do deviatej.“ 

„Pani učiteľka, prečo sa maľujete?“ 

„Aby som bola pekná.“ 

„A prečo nie ste?“ 

Príde malý Ferko domov zo školy a hovorí: 

„Dostal som tri päťky.“ 

„A z čoho?“ 

„Z ničoho nič.“ 



 
 
 

 
 

 
 
Súčtové pyramídy: 
 
Doplň do prázdnych tehličiek správne čísla. Číslo hore je 
súčtom dvoch čísel pod ním. 
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Matematické okienko 

 



 
 
       

     

    

Násobkové pyramídy: 
 

Doplň do prázdnych tehličiek správne čísla. Číslo hore je 
násobkom dvoch čísel pod ním. 
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Tešíme sa na správne odpovede. 
 
  
 



        

 

                                            

pre mladších žiakov 

    

Vytvor slová na písmena  J a O . Pomôžu Ti pri tom  malé obrázky.    

                                                                                          

         .  .  .  l  .  o                                .  r  . ch .  

       

    

  

    .  e  .                                                                                              .  p  .  .  a 
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.  .  g . . t                                                    . k .  .  .  .  r  .                                                       



 
 

 
Našich verných čitateľov sme sa spýtali, či sa tešia na leto a ako 

budú tráviť letné prázdniny? 
 
Mária 3. A - ja sa budem kúpať, opaľovať, pôjdem na preliezky, s kamarátkami 
von a to je všetko. 
Sergej 3. A  - ja pôjdem na kúpalisko - tam si dám veľký hot – dog alebo kebab. 
Kúpim si veľký bazén, dám si tam voda – veľká studená, pôjdem do mesta. 
Ľuboš 8. A – teším sa na leto, budem chodiť na kúpaliská, pôjdeme na výlet 
a do Kamenáča. 
René 8. B – budem venku s kamarátmi, pôjdem na kúpalisko. Pôjdem strýkovi 
na prázdniny, aj babke aj krstnému. Budem sa hrať na počítači s kamarátom – 
playstation.  Pôjdem s babku na záhradku. 
Adam 8. A – mám rád jar. Pôjdem kopať bazén, potom sa budem v ňom kúpať. 
Ešte sa teším na prázdniny. Teším sa aj keď pôjdeme do Tisovca za tetu a ujom. 
Dávid 9. A – budem chodiť za lásku moju Maju, lebo ju ľúbim a lásku jej 
sľúbim. Andrejke kúpim kvety. 
Anton 3. A – budem sa hrať, kúpim si kebab, pôjdem na kúpalisko – chipsy, 
kofolu – kúpim si. 
Diana 5. A – budem chodiť na kúpalisko. 
Helena 8. B – teším sa na leto. Budeme chodiť na kúpalisko, na jazero do 
Senec. 
Adrián 8. B – budem doma. Keď prídem domov na počítači. Potom si zahrám 
hru playstation 4. 
Lucia 8. B – teším sa na letné prázdniny. Pôjdem na výlet – na kúpalisko. Ráno 
budem dlhšie spať,  lebo sú prázdniny. V sobotu pôjdem s kamošom do kina. 
V nedeľu pôjdeme zasa do ZOO.  
 Alex 8. A – Na letné prázdniny sa teším. Pôjdeme do Rumunska pozrieť na 
hrad gróf Drakula. Potom idem s najlepším kamarátom na disraft. Potom 
pôjdeme s ujom na drevo a s jeho dedkom na traktor a kombajn. 
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