
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jarné číslo –Netko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Ako ste si mnohí všimli, škola je zatvorená. Ráno sa nemusíš učesať, umyť si 

zuby, obliecť sa slušne do školy. Vyučovanie však prebieha v pohodlí domova. 

Verte mi, nie je jednoduché. Nie je to „hračka“ ani pre teba, ani pre rodičov, ani 

pre učiteľov. Trápime sa s učivom, s technikou... Myslím, že každý z nás, z vás si 

zaslúžime nejedno veľké ĎAKUJEME!  

A prečo sme vlastne doma? Myslím, že 

odpoveď každý pozná. Vírus. Koronavírus = 

COVID-19. Nie je na svete človeka, ktorý by 

o ňom nepočul. Zapneš TV, rozhlas, internet – 

správy = vírus. Áno, treba o ňom hovoriť, 

avšak netreba vytvárať paniku. Treba 

dodržiavať zopár pravidiel a správať sa 

zodpovedne! 

Čo je to za vírus? 

Vírus COVID-19 je infekčné ochorenie, 

vyvolané koronavírusom SARS-CoV-2. Prví 

pacienti sa objavili v čínskom meste Wu-chan. 

Vírus napadne najmä dýchací systém, môže 

vyvolať až zápal pľúc.  

Ako sa vírus prenáša? 

To je práve ten problém. Prenáša sa kvapôčkami sekrétu pri 

kašľaní, kýchaní i rozprávaní. Infekcia sa prenáša aj cez 

predmety, ktorých sa osoba dotkla.  

Aké sú príznaky? 

Karinka, 

4.C 



Prosím všetkých: nehľadajte cielene na sebe nejaké príznaky! Veľmi podobné 

príznaky má aj obyčajná chrípka! Nepodliehajte panike.       

 horúčka nad 38°C 

 kašeľ 

 sťažené dýchanie 

 bolesť svalov 

 bolesť hlavy 

 únava, malátnosť 

 strata čuchu a chuti 

Ako sa chrániť? (Prevencia) 

1. nos rúško! mimo svojho bydliska = domu 

2. často si umývaj ruky mydlom a vodou (min. 20 sekúnd) / dezinfekčný 

prostriedok na báze alkoholu 

3. neumytými rukami sa nedotýkaj očí, nosa ani úst 

4. pri kašľaní, kýchaní si zakrývaj ústa 

5. v obchodoch, na pošte, MHD používaj jednorázové rukavice 

6. vyhýbaj sa kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky chrípky / nádchy 

7. správaj sa zodpovedne! ak môžeš – zostaň doma!       (Dlho si túžil byť 

doma len tak v posteli, nič nerobiť, hrať sa na počítači, surfovať na 

nete...teraz je ten čas! Samozrejme popri povinnostiach!! Ale veď každý 

z nás si môže zobrať deň VOĽNA...čo ty na to?) 

 



Básničky od vás pre vás 

Dedo – pradedo (Saška 4.A) 

Išiel som do lesa,  

navštíviť pradeda. 

Dedo nebol doma, 

odcestoval znova. 

Odcestoval do Afriky, 

aby videl krokodíly. 

Mali veľké pazúre 

a maličké okále. 

Dedo sa ich zľakol, 

a napokon utiekol. 

 

Veľkonočné sviatky (Rebeka, 7.B) 

Láska Zelenému štvrtku,  

zdravie Veľkého piatku,  

radosť Bielej soboty. 

Nech Veľkonočné sviatky, 

boli tie najlepšie. 

 

Jar (Bernadett, 7.B) 

Unavená pani zima, zložila sa k spánku, 

na jej miesto nastúpila jar v sprievode vánku. 

Privolala teplé slnko, lastovičky z diaľky, 

rozhodila kvety na zem, pod kríčky fialky. 

Zaobliekla 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. 

Už sa blížia sviatky jari, tešia sa veľkí i malí. 

Dievky zas len báť sa budú, svoje šaty sušiť budú. 

Takáto je Veľká Noc, tá má svoju čarovnú moc. 

 

 

 



 

 

Predveľkonočné obdobie 

Po skončení fašiangov, nastal 40-dňový predveľkonočný pôst. Prvým dňom 

tohto obdobia bol Popolec = Popolcová streda = Škaredá streda = Krivá streda. 

Popol má pripomínať človeku jeho pôvod v zemi aj to, že keď umrie, sa tam aj 

vráti. Popol si sypali ľudia aj na hlavu ako znak pokánia. 

Ak sa niekto previnil a svoju vinu si uvedomil, hovorilo sa 

(hovorí sa): „sype si popol na hlavu“. Ľudia dodržiavali 

pôst, nejedli mäso, lebo by sa nedarilo dobytku. Jedli len 

raz za deň. Vedeli by ste si to predstaviť? Jedno jedlo za 

deň? A to nie hocijaké. Jedávali kaše, dlhé rezance. No 

v bohatých rodinách sa objavili aj ryby. Na Popolcovú stredu sa nezabávalo, 

netancovalo – vraj preto, aby v lete nepopadalo ovocie zo stromov. Od Popolcovej 

stredy sa začal Svätý Veľký pôst – trval 40 dní. Čo nemohli 40 dní? Nesmeli  jesť 

mäso, mäsové výrobky, slaninku a nemohla sa používať masť. Odporúčalo sa 

nepiť alkohol, nefajčiť a, čo by asi mnohí z vás nevydržali, nevyjedať sladkosti. 

Podávali sa najmä kaše – z jačmeňa, pohánky, múky, zemiakov, fazule, hrachu, 

šošovice... Varievali sa husté kyslé polievky. Aby neboli úplne bez sladkého, 

pripravovali si mrvance, fliačky, šúľance. Obľúbené boli pirohy na rôzne spôsoby 

– plnené boli tvarohom, sušeným syrom, bryndzou, lekvárom, vareným sušeným 

ovocím. 

Ale samozrejme, bez práce nie sú koláče. Nová jar – Veľká noc = veľké 

upratovanie. Gazdiné s dcérami vyniesli na dvor všetok nábytok, vyčistili ho 

a nechali uschnúť. Umyli okná, ručne vyprali špinavú posteľnú bielizeň a šaty. 

Skús doma vyprať v rukách ponožky. Alebo svoje tričko z telesnej. Keď si frajer, 



tak skús vyprať v rukách rifle. Nie je to sranda. A keď by si mal prať posteľnú 

bielizeň. Hm.. Samozrejme, ak by ste boli bohatí, o všetko sa postarajú...slúžky.  

Morena 

Piata nedeľa pôstu. V kostoloch sa zakrývali kríže. Táto 

nedeľa dostala rôzne názvy – Smrtná ndeľa, Čierna nedeľa, 

Čarna ňedzela, Smrtnica, Šmerdofče alebo nedeľa Moreny. Keď 

sa povie Morena, myslím, že už asi každému je známy zvyk 

vynášania Moreny. V južných oblastiach sa baba v ženských šatách vynášala 

na prvú nedeľu pred Veľkou nocou, teda na Kvetnú nedeľu (Nedeľa utrpenia 

Pána). 

Dievčatá na dedinách a mestečkách na Slovensku vynášali slamenú 

figurínu starej ženy – Moreny, Mareny, Marmorieny, Marmurieny, Mureny, 

Murejny, Murieny. Táto figurína znázorňovala (aj znázorňuje) odchod zimy, 

nebezpečných chorôb, smrti a zlých síl. Dievčatá boli 

oblečené do slávnostných šiat. Morenu niesli na palici. Celý 

sprievod sa zastavil až pri rieke, či potoku. Tam bola 

Morena zapálená a hodená do vody. S ňou mala odplávať 

nie len zima, ale aj všetko zlé.  

Aj chlapci sa chceli pričiniť o to, aby zima i choroby odišli. Z dreva si 

urobili kostru, omotali ju slamou a vytvorili panáka. Volali ho Dedko, Ďadko, 

Dido, Dondo.  

Tak čo? Ktorého „odnášača“ zimy a zlých chorôb urobíš ty? Morena alebo 

Dedko? 

Kvetná nedeľa 

Na Kvetnú nedeľu sa do kostolov prinášali rozkvitnuté 

prútiky vŕby – bahniatka, baburiatka, jahňadky, jabrátka, 



mačičky, maňušky, maňky, aby ich posvätili. Verili, že ich zachránia pred ohňom, 

ktorý sa v minulosti nekontrolovateľne šíril, často zhorela aj celá dedina, keď 

začalo horieť v jedno dome.  

Veľkonočný týždeň 

Pre kresťanov bol a je Veľkonočný týždeň najväčším a najvýznamnejším 

obdobím. Začínalo sa na Kvetnú nedeľu a nasledovalo posvätné trojdnie – Zelený 

štvrtok, Veľký piatok, Biela sobota. 

Zelený štvrtok 

Zelený štvrtok – deň, keď si veriaci pripomínali Poslednú večeru Ježiša 

Krista. (Po večeri sa so svojimi učeníkmi išiel modliť na Olivovú horu. Tu ho 

našli vojaci, avšak ho nespoznali. Na pomoci im bol Judáš, ktorý na Ježiša 

upozornil. Tak sa naplnila Ježišova predpoveď.) Ako znak smútku sa na 

kostolných vežiach zväzovali zvony. Stíchli až do Bielej soboty.  

Ak dievčatá chceli mať dlhé vlasy, umývali si ich ešte pred východom slnka 

v tečúcej vode pod vŕbou. Nič náročné dievčatá. Však? Už iba nájsť vŕbu, pod 

ktorou tečie voda. A poponáhľať sa k nej ešte pred východom slnka. Jáj, a musí 

byť zelený štvrtok.       Nezabudnite nechať doma nejaký 

odkaz: „Som pod vŕbou, aby mi narástli vlasy.“ Alebo niečo 

podobné.  

A čo v kuchyni? Už aj názov hovorí, že sa malo jesť 

niečo zelené. Ale pozor! Nie plesnivé a staré. Ale zelené! Napríklad polievka 

alebo prívarok z listov žihľavy, listov púpavy, špenátu, šťaveľa, medvedieho 

cesnaku. Na tanieri sa objavil aj hrach i šošovica.  

Veľký piatok 

Veľký piatok – deň umučenia Ježiša Krista. Smutný deň. 

V kresťanských rodinách nejedlo sa mäso. Na obed si na tanieri 



našli kašu, pôstnu polievku, múčne jedlo alebo kyslé ryby. V evanjelických 

rodinách dospelí nejedli cez deň nič, pili iba vodu. Deťom, starým a chorým dali 

zjesť kašu alebo prívarok s uvareným vajíčkom.  

Biela sobota 

Na poludnie sa na kostolných vežiach rozozvučali 

zvony. V mestečkách i na dedinách nastal „rušný“ pohyb. 

Gazdiné chystali tradičné veľkonočné pokrmy. A už opäť 

sme pri jedle. Tak ham-ham. Porovnajte, či na Bielu sobotu 

sú na vašom stole rovnaké dobroty. Varila sa šunka, no predovšetkým vajíčka. 

Tie boli symbolom nového života = znovuzrodenia. Varili sa klobásy, chren. Keď 

bolo všetko pripravené, celá rodina sa vybrala do kostola. V kostoloch sa zapálil 

paškál (hlavná veľkonočná svieca). Rozžiarili sa kostoly. Omša pokračovala 

v duchu o zmŕtvychvstaní Ježiša Krista.  

Veľkonočná nedeľa 

Veľkonočná nedeľa = deň Vzkriesenia Pána. Gazdiné niesli 

plné košíky do kostola. Aké košíky? No predsa také, ktoré boli 

plné všetkých dobrôt. V ňom nesmel chýbať koláč, šunka, vajíčka, 

klobásy, maslo, tvaroh, chren, slanina, soľ... Už sa vám zbiehajú 

slinky? Každá žena sa postavila do radu a čakala na kňaza. Ten po omši posvätil 

jedlá.  

Dievčatá sa pripravovali na Veľkonočný pondelok veľmi usilovne. Zdobili 

vajíčka pre šibačov. Zdobenie vajíčok si však nenechávali na poslednú chvíľu. 

Takže zdobili už skôr. Ale aj chlapci = šibači sa museli pripraviť „pracovný 

nástroj“. Plietli korbáče. Čím viac prútov a zložitejšia technika, 

tým si s nimi vykračovali veselšie po dedine.  Ak sa však medzi 

nimi našli nejakí „neporiadnici“ alebo „lenivci“, narýchlo si 

aspoň zohnali voňavky. Tak čo? Zvyk sa zachoval?  



Veľkonočný pondelok 

Veľkonočný pondelok a zvyk s ním spojený je pre každého známy. Už od 

skorého rána behali mládenci po dedinách i mestách a vyšibali všetky dievky. 

Okrem šibačky sa každej ušlo aj vedro vody. (Možno aj viac vedier.) Zvyky sa 

však líšili. Nie na celom Slovensku vyzerala šibačka rovnako. Na západnom 

i strednom sa väčšinou iba šibalo. Na východnom Slovensku sa korbáče 

nepoužívali, zato dievky si užili vody. Často sa museli prezliekať a celé hodiny sa 

sušili pri peci. Výslužku však mládenci dostali všade. Maľované vajíčka, stuhy na 

korbáče, kúsok šunky, koláče i pálenky, či vína sa im ušlo.  

 

Na druhý 

deň sa však na strednom i východnom Slovensku museli mať mládenci na pozore. 

Dievky im vrátili všetko, čo od nich deň predtým dostali.       

 

Deň svätého Juraja 

Deň, ktorý bol veľmi dôležitý. Aj deň svätého Juraja nazývali ako stridží 

deň (stridží = striga). Mládenci chodili večer pred dňom svätého Juraja okolo 

dediny. Veľkým hlukom, práskaním bičmi mali vystrašiť zlé sily. Ak bolo teplé 

počasie, hovorilo sa: „Na deň Juraja sa zem zatvára.“ To znamenalo, že tráva, 

no najmä oziminy (obilie zasiate na jeseň) vyrástlo. Dievčatá na Juraja plietli 

venčeky z kvetov. 

 



Deň svätého Marka 

Svätý Marek bol patrónom dobrej úrody. Na jeho deň posväcovali oziminy 

(pozri vyššie). Ľudia verili, že ak pôjdu s pánom farárom na sprievod, oziminy 

ochránia od všetkého zlého.  

 

 

 

 

 

 



  



Brokolicová krémová a la Lili (4.C) 

Potrebuješ: 

1 brokolica 

zemiaky 

cibuľa + strúčik cesnaku 

olej 

mlieko 

smotana na šľahanie 

vegeta 

soľ 

korenie 

chlebík / krutóny 

Postupuj nasledovne: 

1. Cibuľu nakrájame na jemno. Opražíme ju na oleji (v hrnci). 

Keď chytí trošku farbu, pridáme umytú, na ružičky rozobratú 

brokolicu a spolu opražíme. 

2. Asi po 5 minútach podlejeme vodou, osolíme a pridáme 

ošúpané, na kocky pokrájané zemiaky a nakrájaný strúčik cesnaku. Spolu 

podusíme, okoreníme a pridáme vegetu. 

3. Keď brokolica a zemiaky dostatočne zmäknú, odoberieme vývar. 

Pridáme mlieko a pol téglika šľahačky (smotany na šľahanie). 

Poriadne zamiešame. Vývar vylejeme naspäť k brokolici. 

Povaríme a na chvíľu stiahneme z ohňa. 

4. Tyčovým mixérom rozmixujeme celú zmes. Podľa hustoty 

pridáme ešte mlieko. Rozmixovanú polievočku vrátime na oheň 

a privedieme do varu. 

5. Podávame s opraženým chlebíkom (chlebík pokrájame na kocky) alebo už 

s hotovými krutónmi.  

Dobrú chuť! 

 



Jahodovo-čerešňová bublanina od Katky (4.C) 

Potrebuješ: 

500g polohrubá múka 

400g práškový cukor 

300ml mlieko 

4 ks vajec 

200ml olej 

1 ks kypriaci prášok 

½ KL (kávovej lyžičky) sóda 

bikarbóna 

Postupuj nasledovne: 

1. Všetky suroviny zmiešame.  

 

 

 

 

2. Na ceste poukladáme čerešne a jahody. Dáme piecť na 180 stupňov 

približne 35 minút. 

 

 

 

 

 

 

3. Po upečení necháme chvíľu vychladnúť.  

4. Nakrájame a môžeme posypať práškovým cukrom. 

Dobrú chuť! 

 



Domáci „chrumkáč“ od Žófi (4.A) 

Potrebuješ:  

múka voda kvások 

Postupuj nasledovne: 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Piškótový koláč od Valentínky (4.C) 

Potrebuješ: 

4 vajcia 

4 PL (polievkové lyžice) cukru 

1 dcl oleja 

2 dcl mlieka 

1 kypriaci prášok 

1 vanilkový cukor 

8 PL polohrubej múky 

Postupuj nasledovne: 

1. Oddelíme si žĺtka od bielok. Žĺtka vyšľaháme s cukrom. Postupne 

pridávame mlieko a olej. Do rozšľahanej masy pridáme múku zmiešanú 

s kypriacim práškom. 

2. V druhej mise si vyšľaháme tuhý sneh z bielkov.  

3. Tuhý sneh zľahka vmiešame do cesta. 

4. Plech si vymastíme a posypeme múkou. Rúru si predhrejeme na 180°C 

a pečieme 25 – 35 minút. 

Dobrú chuť! 

Jarkova domáca strúhanka (4.A) 

Potrebuješ:  

7 ks rožkov 

mlynček 

Postupuj nasledovne: 

1. Rožky necháme vysušiť – určite sa však v domácnosti 

pozbierajú také rožky, ktoré ste už nevládal spapať – tie nevyhadzujeme!! 

2. Takéto „staré“ rožky opatrne vkladáme do mlynčeka a pomelieme.  

Hotovo!       



Slané Linda tyčinky s vegetou (4.A) 

Potrebuješ: 

lístkové cesto 

vegetu 

1 vajce 

Postupuj nasledovne: 

 

  

  

  

  

  

Cesto potrieme vajíčkom.      Posypeme ho vegetou. Nakrájame na tyčinky. 

 

 

 

 

 

 

Položíme na plech.   Dáme do predhriatej (200°C) rúry.       Pečieme 20 minút. 

Dobrú chuť! 

 

 



Mrkvové muffiny od Barborky (7.B) 

Potrebuješ:  

80g hladkej múky 

120g špaldovej múky 

1 lyžička soli 

1 lyžička sódy bikarbóny 

1 lyžička prášku do pečiva 

2 lyžičky mletej škorice 

100g najemno nasekaných vlašských 

orechov 

3 vajíčka 

200g trstinového cukru 

120ml olivového oleja 

200g očistenej mrkvy 

Postupuj nasledovne: 

1. Vo väčšej miske zmiešaj všetky suché ingrediencie okrem cukru. 

2. V druhej miske vyšľahaj vajíčka s cukrom do svetlej nadýchanej peny. 

Prilej olej a zašľahaj. 

3. Presyp suché ingrediencie a nastrúhanú mrkvu a zmiešaj.  

4. Hotové cesto nalej do košíčkov na muffiny. 

5. Peč 15 – 20 minút do zlatista v rúre vyhriatej na 180°C.   

         Dobrú chuť! 

 

Čokoláčiky bez vajec a mlieka (Miška, 7.B)

„Mnohých z nás trápia rôzne alergie na mlieko, čí iné živočíšne produkty. Ja sama 

som dlho trpela intoleranciou na laktózu. Preto vám prinášam recept na chutné 

čokoládové koláčiky bez vajec a mlieka.“ (autorka receptu)  

Potrebuješ: 

140g hladkej múky 

20g kakaového prášku 

200g práškového cukru 

80ml rastlinného oleja 



1 lyžička vanilkového extraktu 

200g rozpustenej tmavej čokolády 

(bez obsahu mlieka) 

240ml mandľového mlieka 

75g čokoládových lupienok 

Postupuj nasledovne: 

1. Najprv si predhrejeme rúru na 160°C. 

2. Vo veľkej miske si dáme hladkú múku, kakaový prášok a práškový cukor. 

Prísady premiešame. 

3. Ďalej pridáme olej, vanilkový extrakt, rozpustenú čokoládu a mandľové 

mlieko. 

4. Miešame, až kým cesto nebude hladké. Pridáme lupienky. 

5. Na plech si dáme papier na pečenie a cesto nalejeme na plech. Plech 

s cestom dáme do rúry na 25 – 30 minút. 

Tip: Koláčiky posypeme cukrom. Môžeme priložiť lekvár alebo ovocie. 

          Dobrú chuť! 

 

Vivi – muffiny (Vivi, 7.B) 

Potrebuješ:  

3 pohár polohrubej múky 

1 pohár kryštálového cukru 

1 pohár mlieka 

1 pohár oleja 

2 vajce 

1 kypriaci prášok 

1 vanilkový cukor

Postupuj nasledovne: 

Múku, cukor, kypriaci prášok a vanilkový cukor pomiešame a pridáme vajcia, 

olej a mlieko s mixérom pomiešame. Rúru zohrejeme na 180°C a pečieme 20-25 

minút.         Dobrú chuť! 



Linecké košíčky s karamelovým krémom (Rebeka, 7.B) 

Potrebuješ: 

Na cesto: 

350g hladkej múky 

250g Palmarín 

80g práškového cukru 

1 balíček vanilkového cukru 

2 žĺtky 

Na krém potrebuješ: 

1 kus karamelového Salka 

250g masla 

Dekorácia: čokoládová poleva, 

ozdoby z cukru 

Postupuj nasledovne: 

1. Z ingrediencii vypracujeme cesto. Natlačíme do košíčkov až do polovice 

a upečieme. 

2. Vyšľaháme maslo s karamelovým Salkom. Vychladnuté košíčky naplníme 

krémom, namočíme do čokolády a ozdobíme podľa fantázie. (Karamelový 

krém môžeme nahradiť svojím obľúbeným krémom. 

Dobrú chuť! 

 

Vanilkový puding (Martin, 4.A) 

Potrebuješ: 

1 vanilkový puding 

½ l mlieka 

2 lyžice cukru 

2 čokoládové vajíčka 

Postupuj nasledovne: 



1. Ingrediencie miešame na sporáku, kým nám nevznikne hmota = puding! 

2. Rozdelíme do misiek a ozdobíme čokoládovými vajíčkami!  

         Dobrú chuť! 

Chutná marhuľová bublanina (Bernadett, 7.B) 

 

Potrebuješ: 

2 hrnčeky polohrubej múky 

1 hrnček kryštálového cukru 

1/2hrnček oleja 

1 hrnček mlieka 

2 vajce 

1 kypriaci prášok 

1 vanilkový cukor 

800g marhule 

 

Postupuj nasledovne: 

1. Vyšľaháme vajcia s kryštálovým cukrom. 

2.Potom polohrubú múku s kypriacim práškom. 

3.Všetko ostatné tekuté pomiešame dohromady. 

4.Opatrne nalejeme a premiešame s múkou a prelejeme z misky na plech, na 

ktorý potrebujem silikónový papier alebo potrieme maslom/olejom a vysypeme 

s múkou. 

5.Poukladáme vykôstkované marhule na cesto (najlepšie je šupkou dolu) a keď 

sú kyslé tak len posypeme s vanilkovým cukrom. 

6.A nakoniec dáme do pece na 25 minút a na 180°C. 

7.A máte hotovú chutnú marhuľovú bublaninu.    

Prajem Vám dobrú chuť! 

 

 



Marhuľový koláč z hrnčeka (Áron, 4.A) 

Potrebuješ: 

Na cesto: 

2 hrnčeky polohrubej múky 

kypriaci prášok 

¾ hrnčeka cukru 

1 hrnček mlieka 

1 vanilkový cukor 

1 vajce 

1 Zlatý klas 

100ml oleja 

2 lyžičky kakaa 

Na krém: 

marhuľový kompót 

1 Zlatý klas 

250g masla 

5 lyžíc práškového cukru 

Postupuj nasledovne: 

1. Prísady (okrem kakaa) vymiešame ručným elektrickým mixérom. 

Polovičku vylejeme na menší vymastený a múkou posypaný plech. 

2. Do druhej polovice cesta pridáme kakao a toto cesto tiež nalejeme opatrne 

na svetlé cesto. 

3. Na koniec poukladáme odkvapkané marhule otočené nadol. 

4. Dáme piecť do vyhriatej rúry na 20 minút pri teplote 180°C. 

5. Šťavu z odkvapkaných marhúľ dáme zohriať a medzitým vymiešame Zlatý 

klas s troškou vody. Keď šťava zovrie, premiešame, uvaríme hustý puding 

a necháme vychladnúť. 

6. Maslo s cukrom vymiešame šľahačom do penista a po častiach pridáme 

vychladnutý puding.  

7. Tento krém natrieme na upečený koláč a pokrájame na kocky.  

         Dobrú chuť! 

 



Tvarohový koláč s ovocím (Mati, 4.A) 

Potrebuješ: 

500g lístkového cesta 

400g tvarohu 

70g vanilkového pudingu 

350ml mlieka 

200g okrúhlych piškót 

200g práškového cukru 

250g miešaného ovocia 

1 žĺtok 

1 vajce na potretie 

Postupuj nasledovne: 

1. Lístkové cesto rozdelíme na dve časti. Rozvaľkáme na pomúčenej doske. 

Jednu časť cesta dáme na vymastený plech. Na cesto vedľa seba uložíme 

okrúhle piškóty. 

2. V mlieku rozmiešame puding, žĺtok a uvaríme ho. Tvaroh 

vymiešame s práškovým cukrom. Do pudingu pridáme tvaroh 

s cukrom a premiešame. 

3. Plnku rovnomerne rozotrieme na piškóty a posypeme 

miešaným ovocím.  

4. Prikryjeme druhým plátom rozvaľkaného cesta. 

Poprepichujeme vidličkou, potrieme rozšľahaným vajíčkom 

a vložíme piecť do vyhriatej rúry. 

5. Po vychladnutí pokrájame na kúsky, ktoré posypeme preosiatym 

práškovým cukrom a ozdobíme kúskami ovocia.    

           

         Dobrú chuť! 

 

 



Punčové rezy (Oliver, 7.B) 

Potrebuješ: 

3 x piškótový korpus zo 4 vajec: 

• 4 vajcia 

• 6 lyžíc vody 

• 200g práškového cukru 

• 200g polohrubej múky 

• ½ prášku do pečiva (6g) 

• 1 veľký pohár (700ml) redšieho džemu - jahodový, malinový, ríbezľový, 

môže byť aj marhuľový 

 

punčový sirup: 

• 500ml malinový (alebo iný 

červený) sirup 

• 100ml voda 

• 100ml rum 

• punčová aróma 

• šťava z 1 citróna 

• cukor podľa chuti 

 

poleva : 

• 250g práškového cukru 

• 1 lyžica vriacej vody 

• 1 - 2 lyžice citrónovej šťavy 

• štipka červeného farbiva 

Postupuj nasledovne: 

Žĺtky vyšľahám s cukrom, postupne pridávam vodu po lyžiciach, zašľahám 

múku s práškom do pečiva a nakoniec zľahka už len ručne! tuhý sneh z bielkov. 

Pečiem na plechu vyloženom papierom na pečenie asi 15 - 20 min. na 180°. 



(každá rúra pečie inak - riaďte sa svojou rúrou) Takto si upečiem 3 piškótové 

korpusy.  

Spodný korpus natriem hrubšou vrstvou džemu. Stredný korpus rozkrájam 

na 5 - 6cm pásy. Punčový sirup si nalejem na hlboký plech, jeden pás cesta krátko 

namočím do sirupu a položím na spodný korpus. Vedľa neho položím suchý 

nenamočený pás a vedľa znovu namočený v sirupe. Takto poskladám celý stredný 

plát. Zvyšným sirupom rovnomerne polejem len namočené pásy. Tie suché sa 

napijú sirupu od tých namočených a malo by vzniknúť mramorovanie.  Natriem 

zvyšným džemom a dám tretí piškótový korpus. Navrch položím prázdny plech, 

zaťažím a nechám cez noc v chladničke.  

 

Na druhý deň natriem polevu. Krájam ostrým nožom. 

 

Sirup: Do vriacej vody dám cukor, nechám krátko prevrieť, aby sa cukor 

rozpustil, odstavím a pridám sirup, rum, arómu, citrónovú šťavu a nechám trochu 

vychladnúť. Ochutnám a dosladím. Každý sirup je iný – preto neuvádzam 

množstvo cukru. 

 

Poleva: Preosiaty cukor vymiešam s vodou a citrónovou šťavou. 

 

Ak sa vám zdá skladanie stredného plátu zložité, tak ho nekrájajte a jednoducho 

ho celý rovnomerne polejte punčovým sirupom. Džem je najlepší redší bez 

veľkých kúskov ovocia. Sirup je najlepší malinový, ale môže byť aj jahodový, 

višňový alebo lesná zmes. Kupujem kvalitné sirupy, ktoré majú čo najmenej 

chemických prísad. Pomer vody, sirupu a rumu si môžete upraviť podľa chuti, tak 

aby bolo sirupu celkovo 700ml. Ak budú zákusok jesť aj deti, rum vynechajte 

a do 700ml doplniť vodu alebo sirup. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Naša nasledujúca zastávka v krajine Slovenčinovo sú PRÍDAVNÉ mená. 

Prídavné znie, akoby niečo pridávali alebo sa k niečomu pridávali. Tak sa 

pozrime, zopakujme si, čo sú to prídavné mená. 

Prídavné mená sú ohybným slovným druhom. Ohybný znamená, že vedia meniť 

svoj tvar – dajú sa skloňovať. Vyjadrujú vlastnosti osôb, zvierat, vecí, rastlín. 

Pýtame sa AKÝ? AKÁ? AKÉ? ČÍ? ČIA? ČIE? Najčastejšie stoja pred 

podstatnými menami. 

 

 

 

 

 

Prídavné mená rozdeľujeme do skupín. Mrk-mrk do akých: 

 

    

AKÝ? AKÁ? AKÉ? 

AKOSTNÉ 

- nie sú odvodené od podstatných mien 

- dajú sa STUPŇOVAŤ 

- vieme utvoriť opozitum = antonymu (slovo s opačným významom) 

- mladý (mladý – mladší – najmladší), veselý (veselý – veselší – najveselší) 

- skloňujeme podľa vzoru: pekný / cudzí 

VZŤAHOVÉ 

- sú ODVODENÉ od podstatných mien 

- nedajú sa stupňovať 

- fazuľový (fazuľa), drevený (drevo), zeleninové (zelenina) 

- skloňujeme podľa vzoru: pekný / cudzí 

PRIVLASTŇOVACIE 

- privlastňujú osobám, zvieratám 

- nedajú sa stupňovať 

- Katkin, učiteľkina, chlapcov, Ivanove, vtáčí, medvedí 

- delíme ich na INDIVIDUÁLNE a DRUHOVÉ 

- skloňujeme podľa vzoru: matkin / otcov / páví 



Pri skloňovaní a určovaní GRAMATICKÝCH KATEGÓRIÍ – ROD, ČÍSLO, 

PÁD sa opierajú o podstatné mená. To znamená, že medzi podstatným menom 

a prídavným menom je ZHODA. To znamená, že majú rovnaké gramatické 

kategórie.  

Napríklad: 

- máme vetu: Malý Janko sa hral v záhrade. 

prídavné meno je: malý – za prídavným menom stojí podstatné meno Janko (tu si 

určíme GK) 

Janko – rod: (ten) mužský; číslo: singulár; pád: N (kto?čo?) 

malý – rod: (aký?) mužský; číslo: singulár; pád: N (kto?čo?) 

- z príkladu vyplýva, že ak podstatné meno je v mužskom rode, singulári 

a v N > aj prídavné meno (ktoré stojí pred ním) bude v mužskom rode, 

singulári a v N!! = medzi nimi je zhoda!!  

Niektoré prídavné mená vieme aj stupňovať (pozri vyššie): 

- pri stupňovaní máme 3 stupne: 1. stupeň; 2. stupeň; 3. stupeň 

- stupňovanie môže byť PRAVIDELNÉ / NEPRAVIDELNÉ 

PRAVIDELNÉ:  

1. stupeň – rýchly 

2. stupeň – rýchlejší 

3. stupeň – najrýchlejší 

NEPRAVIDELNÉ: 

1. stupeň – pekný 

2. stupeň – krajší 

3. stupeň - 

najkrajší 

1. stupeň – zlý 

2. stupeň – horší 

3. stupeň – 

najhorší 

1. stupeň – dobrý 

2. stupeň – lepší 

3. stupeň – 

najlepší 

1. stupeň – malý 

2. stupeň – menší 

3. stupeň – najmenší 

1. stupeň – veľký 

2. stupeň – väčší 

3. stupeň - najväčší 



Vzory: 

PEKNÝ 

- podľa vzoru pekný skloňujeme AKOSTNÉ a VZŤAHOVÉ prídavné mená, 

ktoré majú pred ohýbacou príponou TVRDÚ alebo OBOJAKÚ 

spoluhlásku 

s l o v e n s k á (-á = ohýbacia prípona), s t a r ý (-ý = ohýbacia prípona) 

CUDZÍ 

- podľa vzoru cudzí skloňujeme AKOSTNÉ a VZŤAHOVÉ prídavné mená, 

ktoré majú pred ohýbacou príponou MäKKÚ SPOLUHLÁSKU 

h o r ú c i (-i = ohýbacia prípona), v o n k a j š i a (-ia = ohýbacia prípona) 

MATKIN 

- podľa vzoru matkin skloňujeme INDIVIDUÁLNE PRIVLASTŇOVACIE 

prídavné mená, ktoré sú v ženskom rode 

- v základnom tvare majú na konci príponu -in 

OTCOV 

- podľa vzoru otcov skloňujeme INDIVIDUÁLNE PRIVLASTŇOVACIE 

prídavné mená, ktoré sú v mužskom rode 

- v základnom tvare majú na konci príponu -ov 

PÁVÍ 

- podľa vzoru páví skloňujeme DRUHOVÉ PRIVLASTŇOVACIE prídavné 

mená, ktoré privlastňujú niečo zvieratám (ako druhu) 

 

  



   



 



Umelecké prostriedky 

Slovo „prostriedky“ asi pozná každý. Dopravné, čistiace...ale umelecké? Keďže 

vieme spájať súvislosti – ak umelecké, tak to musí súvisieť s umelcami. A keďže 

sme v krajine Slovenčinovo, umelecké bude mať niečo spoločné s literatúrou.  

Umelecké prostriedky (umelecké jazykové prostriedky) majú estetickú funkciu. 

Este... čo? Estetickú. To znamená, že dodávajú literatúre krásu (zjednodušene 

povedané).  

Som si istá, že ich poznáte. Možno ich však neviete pomenovať.  

Umelecké prostriedky rozdeľujeme na trópy a figúry. 

  

TRÓPY 

PERSONIFIKÁCIA 

- prenášanie ľudských vlastností 

na neživé veci, zvieratá 

slnko sa usmieva, nebo plače 

METAFORA 

- prenesenie významu na základe 

VONKAJŠEJ podobnosti  

smola sa mu lepí na päty 

 

METONÝMIA 

- prenesenie významu na základe 

VNÚTORNEJ podobnosti 

čítam Tajovského, kúpim si 

Desmod 

EPITETON 

- básnický prívlastok (podstatné 

meno a zvláštne prídavné meno) 

zlatisté lúče, čarovný deduško 

SYMBOL 

- predstava, ktorá slúži k označeniu 

abstraktnému pojmu 

srdce = láska, štvorlístok = šťastie 

PRIROVNANIE 

- porovnávanie na základe 

podobnosti 

- AKO, SŤA, JAK, ANI 

malý ako myš, pomalý sťa slimák 



 

  

FIGÚRY 

ANAFORA 

- opakovanie slov na 

ZAČIATKU veršov 

Mám.... 

mám.... 

mám... 

mám... 

EPIFORA 

- opakovanie slov na 

KONCI veršov 

...........................kvety, 

...........................kvety, 

...........................kvety,  

...........................kvety. 

EPIZEUXA 

- opakovanie slov ZA 

SEBOU 

.......iba jeden, iba jeden,..... 

............kvety, kvety........... 

EPANASTROFA 

- opakovanie slov na KONCI 

jedného verša a na 

ZAČIATKU druhého 

.........................................sen, 

sen,...................................... 



 

1. marec 1920 – založenie Slovenského národného divadla v Bratislave 

25. marec 1942 – prvý transport slovenských Židov do vyhladzovacích 

táborov 

27. marec 1991 – posledné sovietske vojenské jednotky opustili územie ČSFR 

15. apríl 1452 – narodil sa Leonardo da Vinci 

16. apríl 1889 – narodil sa Charles (Charlie) Chaplin v Londýne 

22. apríl 1990 – počas návštevy ČSFR navštívil Bratislavu pápež Ján Pavol II. 

26. apríl 1968 – premiéra muzikálu „Hair“ („Vlasy“) na Broadway-i 

1. máj – Sviatok práce 

1. máj 2004 – Slovenská republika sa stala členom Európskej únie 

4. máj 1919 – zomrel Milan Rastislav Štefánik 

8. máj – Deň víťazstva nad fašizmom 

11. máj 1981 – v spánku zomrel Bob Marley 

24. máj 1918 – tajná porada Slovenskej národnej strany v Turčianskom sv. 

Martine, rozhodnutie o vytvorení československého štátu 

29. máj 1917 – narodil sa John Fitzgerald Kennedy 

30. máj 1918 – podpísanie Pittsburskej dohody 

 

 

 

 

 



  
Slovenské národné divadlo 

Leonardo da Vinci 
Charlie Chaplin 

pápež Ján Pavol II.  
muzikál Hair (Vlasy) 

Európska únia 

Milan Rastislav Štefánik  Bob Marley  John F. Kennedy  



 

 

V čase Koronavírusu by sme mali zostať doma. Preto mi napadlo, že by sme 

si tentokrát urobili akúsi „virtuálnu prechádzku“ po našom meste. A to nemusíme 

ani nohu vystrčiť z domu. Aby sme zostali pri histórii, navštívime miesta, ktoré 

ňou priam dýchajú. Aj keď mnohé udalosti tu po sebe nenechali stopy, predsa len 

nájdeme miesta, pamiatky, ktoré majú čo ponúknuť.       Po návrate do školy (a 

uvoľnenia situácie v súvislosti s vírusom) skúste navrhnúť učiteľom, aby ste sa na 

nasledujúce miesta išli pozrieť – či už v rámci výchov, dejepisu, krúžku. Alebo 

tam vezmite rodičov a „zafrajerte“, čo o pamiatkach viete.       

ROZPRÁVAJÚCA SKALA 

Dúfam, že nikto z vás nepôjde hľadať 

skalu, ktorá rozpráva. To je iba 

umelecký prostriedok – personifikácia 

(zavítaj do krajiny Slovenčinovo – pozri 

vyššie). Nájsť ju môžete pri mestskom 

úrade, na začiatku parku. Odkazuje na 

prvú písomnú zmienku nášho mesta – to 

je ten rok vľavo dole – 1075, nad ktorým 

je pôvodný názov mesta - Kakath. V pravom dolnom rohu je rok 1543 – rok 

dobytia ostrihomskej a parkanskej pevnosti Turkami. To dokazuje aj názov 

Dsigerdelen-Parkan. Posledný nápis „PRO DEO ET PATRIA“ (za Boha a vlasť) 

a rok 1683 naznačuje oslobodenie sa od Turkov. Rok 1683 už poznáte z jesenného 

čísla časopisu – Turci boli porazení aj za pomoci Jána Sobieskeho. V strede skaly 

možno vidieť rok 1993. V tomto roku položili skalu na svoje miesto. Skala je 

prácou sochára Júliusa Bartusza. Zaujímavý je aj tvar, ten pripomína pôdorys 

pevnosti, ktorú vybudovali Turci. Na čelnej strane skaly je erb nášho mesta. 



POMNÍK OBETIAM DVOCH SVETOVÝCH VOJEN 

A HOLOKAUSTU 

Určite každý z vás pozná tento pomník. Nájdete ho 

v parku pred mestským úradom. Nájdeme na ňom 

mená obetí 1., 2. svetovej vojny a holokaustu. 

Autorom je Tibor Szilágyi.  

 

 

 

 

SOCHA JÁNA SOBIESKEHO 

O Jánovi Sobieskom ste počuli už niekoľkokrát. 

Spomínali sme si ho aj v časopise Netko. Pre krátke 

zopakovanie – bol to poľský kráľ, ktorý prispel 

k oslobodeniu vtedajšieho Parkanu od Turkov. Jeho 

socha sa nachádza za Kostolom svätého Imricha (pri 

starom kúpalisku Vadaš – viete... – pri cukrárni). Socha 

je výsledkom 15-ročnej organizátorskej práce. Spájajú 

sa s menami výtvarníkov Júliusa Bartu a Júliusa 

Bartusza. Autorom je Lajos Győrffy. Postavili ju 

z verejnej zbierky pri príležitosti 325. výročia 

parkanskej bitky.  

  

ŽIDOVSKÝ CINTORÍN 

Židovský cintorín – mnoho z vás možno ani 

nevie, že sa v Štúrove nachádza. Nájdete ho takmer oproti starému cintorínu. Sú 

tu pochovaní známi štúrovskí Židia ako napríklad Dr. Mór Wertner.  



KOSTOL SV. IMRICHA 

Dnešný kostol bol postavený v roku 1701. Kostol bol postavený v staršom 

barokovom štýle. Vo svätyni bol hlavný oltár, nad ktorým je na olejomaľbe patrón 

kostola – Svätý Imrich. Arcibiskup János Simor rozšíril a obnovil kostol, ktorý 

dostal dve bočné lode. Sem boli premiestnené dva bočné oltáre. Nad vchodom 

kostola o tom svedčí nápis „JOANNES CARDINALIS SIMOR AMPLIAVIT ET 

RESTAURAVIT AD 1878“. 

V parku kostola sa nachádza kalvária (umelecké stvárnenie ukrižovania Krista) , 

ktorá je z roku 1766.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nadpis „Zábava“ napovedá, že sme na konci ďalšieho čísla Netka. Aj 

v tomto čísle vás na posledných stranách čakajú „vyfarbovačky“ . No okrem toho 

si môžete prečítať niečo o chove králika (podklady s fotodokumentáciou mi 

poslala Laura zo 4.C      ) a zaujímavosť o jedinečnom múzeu (nápad poslala 

Bernadett zo 7.B      ). Potešte svoje oči kresbami od vašich spolužiakov a na 

koniec sa môžete pustiť 

do vyfarbovania! Teším 

sa na vás aj nabudúce! 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Múzeum vajíčok  

Najväčšiu svetovú zbierku zdobených vajíčok, teda kraslíc, by ste objavili v 

ukrajinskom meste Kolomyja. Múzeum kraslíc 

vyzerá ako obrovské kamenné vajce, meria 13 

metrov. Nádherné kúsky zhromažďovali 

zberatelia viac ako 100 rokov. Zbierka obsahuje 

okolo 12-tisíc zdobených vajíčok z celého sveta, 

aj z Afriky, Srí Lanky alebo Číny. Samozrejme, 

nechýbajú ani slovenské vajíčka 

 

Vtipy: 

Mama sa pýta Jožka; 

-Prečo kŕmiš sliepky s čokoládou? 

-Aby mi zniesli kindervajce. 

 

Šibači dopovedia vinš a teta prinesie z domu misu 

vajíčok. 

-Chcete nejaké vajcia, chlapci? 

-Určite, teta, -naťahujú ruky šibači.  

-Výborne, takže to bude euro za kus. 

Karmen, 

4.C 



. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nelka, 4.C 



 



 

  



 

 

 

 



 

 

Veľké poďakovanie patrí všetkým VÁM, ktorý ste mi v týchto 

časoch pomohli zostaviť nové jarné číslo Netka. Ste to VY – žiaci 

4. A, 4.C a 7.B! Na „odmene“ sa dohodneme!       Vďaka za vaše 

recepty, výtvory, kresby, postrehy!       

 

Ak sa nájde medzi vami taký, ktorý má tiež nejaký dobrý recept, vtip 

(slušný), kresbu, nápad, ktorý by sa hodil do nášho – vášho školského 

časopisu – sem s ním. A kam? Keďže sme doma a nemáte možnosť ich 

vhodiť do Netkovej schránky v škole – mám riešenie – pošlite ich 

elektronickou formou – netkosturovo@gmail.com.  

Vopred VÁM ďakujem! 

 

Dávajte na seba a svojich blízkych pozor! Uvidíte sa v letnom čísle! 

 

Váš Netko... 

mailto:netkosturovo@gmail.com

