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Naša škola sa zapojila do projektu „ALL STAR SCHOOL“. Projekt vytvorili pre 

školy, ktoré najviac žijú pohybom a športom. Zahlasovať môže každý. Čo k tomu 

potrebuješ? Počítač, smartfón alebo tablet + internet. Hlasovať môžeš 

NEOBMEDZENE. To znamená, že môžeš poslať toľko hlasov, koľko budeš len chcieť. 

Samozrejme, čím viac, tým lepšie😊. Možno sa pýtaš, načo je potrebné posielať hlasy. 

Tri školy, ktoré najviac žijú pohybom a športom získajú od generálneho partnera súťaže 

Veríme v Zábavu, s.r.o.: 

• 1x Streetworkoutové ihrisko v hodnote 10 000 eur 

• 1x Streetworkoutové ihrisko v hodnote 5 000 eur 

• 1x Streetworkoutové ihrisko v hodnote 2 500 eur 

Ale to nie je všetko! Aj spomedzi hlasujúcich vyžrebujú výhercov, ktorí získajú: 

• 10x brutálne štýlové FUSAKLE 

• 1x letný golfový tábor Black Stork (vrátane ubytovania a stravy) 

• 1x štýlový smartfón Samsung Galaxy 

J3 

• 4x DVD „38“ o hokejovej legende 

Paľovi Demitrovi 

• 9x celodenné jazdenie v TOP 

wakeboardovom areáli na Slovensku – 

Wakelake na Zlatých pieskoch 

v Bratislave 

Neváhaj a hlasuj. Ešte stále nie je neskoro. Hlasovanie sa neustále mení. Z hodiny na 

hodinu. Priebežné výsledky môžeš sledovať na FB (facebookovej = fejsbúkovej) 

stránke. Bezplatné online hlasovanie prebieha do 28. 2. 2020.  

Tak šup, šupa hlasujeme!  

  

 https://www.mozebyt.sk/all-star-school/videa-hlasovanie-2019/ 

  

https://www.mozebyt.sk/all-star-school/videa-hlasovanie-2019/


 

 Ak sleduješ dianie v našej škole, určite vieš, že sa zapojila do rôznych športových 

súťaží. Okrem toho už po druhýkrát naši žiaci (možno aj ty) prekonali svoje sily a 

kilometre na behu cez Most Márie Valérie (Hídfutás). Zúčastnili sa aj rôznych behov 

organizovaných ostrihomskou skupinou bežcov.  

 Tento rok sme si však povedali, že by sme kilometre mohli odbehnúť aj u nás 

„doma“, v Štúrove. A tak sme dostali nápad zorganizovať prvý veľkonočný beh 

Základnej školy v Štúrove – BUNNY RUN.  

 Bunny run sa bude konať dňa 18. apríla 2020 (v sobotu), od 9:30. Zdá sa ti 

priestor školy na „veľkú“ akciu malý? Nemaj strach. Trať behu bude siahať aj za 

hranice školy, cez pešiu zónu, po hrádzu a cieľom (ako aj štartom) bude dvor školy. 

 Každý si nájdi tú svoju. Behať sa bude v rôznych disciplínach a kategóriách.  

Kategórie: 

 

A - rok narodenia 2014 - 2017 (3 - 6 r.) 

B - r.n. 2010 - 2013 ( 7 - 10 r.) 

C - r.n. 2006 - 2009 ( 11- 14 r.) 

D - r.n. 2003 - 2005 (15-17r.)  

E - r.n. 2002 a starší (18+) 

 

Disciplíny: 

Detské behy: 

- kategória A    >   300m 

- kategória B    >   500m  

Hlavné behy:  

- kategórie C, D, E   > možnosť 

výberu 3000m, 5000m 

Prihlásiť sa je možné prostredníctvom online registrácie na stránke: 

https://www.vysledkovyservis.sk/bunny-run-propozicie 

Tu nájdeš všetky dôležité informácie. Okrem toho budú aj na stránke školy, aj na 

FB stránke. 

 Neseď doma! Naber odvahu 

a pridaj sa k nám! 

  

https://www.vysledkovyservis.sk/bunny-run-propozicie


 

Pán učiteľ Mgr. Milan Cap 

Koncom januára nás navždy opustil bývalý riaditeľ našej školy, pán učiteľ Mgr. Milan 

Cap.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dovoľte mi, aby som s pánom učiteľom rozlúčila aj ja, spomienkami z vlastného 

albumu. Ďakujem! Nikdy nezabudneme! Česť jeho pamiatke! 

 

  



 

 

 

 

Dnes je takmer všetko inak ako v minulosti. Často túto vetu počúvaš od rodičov, 

starých rodičov, ba dokonca i od učiteľov. No zamyslel/a si sa nad tým? Určite áno. 

Všetko fungovalo inak. Neboli žiadne mobily, počítače, internety, „plejká“...Ľudia 

v minulosti trávili svoj voľný čas inak. A to najmä v zime.  

V zime mali ľudia viac voľného času. Úrodu mali uloženú v komorách 

a v pivniciach, do stodôl uložili slamu a seno pre dobytok, kone i ovce. V sýpkach mali 

obilie a múku. Zima bolo obdobie, v ktorom bol každý doma.  

Ak si myslíš, že ľudia robili to, čo robíš aj ty najradšej, leňošili a spali, si na 

omyle. Gazdovia Opravovali to, čo bolo pokazené. Ženy a dievčatá priadli, na krosnách 

tkali plátno, šili, párali perie do perín a vankúšov. Často svoju prácu dokončovali pri 

svetle sviečok. Vieš prečo? Toto sa nezmenilo. Cez deň sa skoro zotmelo, nuž museli 

svietiť tým, čo mali: sviečkami, lampášikmi, kahančekmi.  

A čo deti? Teraz si presvedčený/á, že odpoveď poznáš. Nerobili nič, spali, 

leňošili...Musím ťa opäť sklamať. Hoci okrem povinností, ktoré deti mali, mali čas aj na 

leňošenie. Vtedy im starší rozprávali rozprávky, povesti, príbehy o dobrých a múdrych 

ľuďoch, zbojníkoch, ale i o strigách a čarodejníkoch. Deti boli naučené veľa pomáhať 

rodičom. Dievčatá mame, chlapci otcovi.  

V nasledujúcich riadkoch si priblížime sviatky zimy. Zistíme, či aj v dnešnej 

modernej dobe slávime rovnaké sviatky ako v minulosti. Tak čo myslíš? 

Advent 

 V predchádzajúcom vydaní nášho vševedka Netka sme spomínali, že na sviatok 

svätej Kataríny boli posledné zábavy. Pamätáš sa? Po tomto dni utíchla hudba, spev, 

nesmelo sa tancovať, nemohli byť ani svadby. Nastalo obdobie adventu – vianočné 

obdobie. V minulosti sa ľudia až do Štedrého dňa postili. Vieš si to predstaviť? Toľko 

dní bez mäsa? Taká menšia „diétka“.  

 Slovo advent má starý pôvod. Pochádza z latinského slova adventusa v cirkvi 

znamená príchod Ježiša Krista. Advent trvá 4 nedele pred sviatkom Narodenia Pána. 

Tak ako dnes, ani v minulosti nemal advent presne určený dátum. Jedno je však isté, že 

sa začínal 1. adventnou nedeľou. Tá mohla byť od 27. novembra až do 3. decembra.  

 



 

Advent sa končil 24. decembra – na Štedrý deň. Každú adventnú nedeľu sa v kostoloch 

i v rodinách zapaľovala sviečka na adventnom venci. Podľa  Biblie predstavujú 

4sviečky  4 000 rokov od stvorenia sveta až do narodenia Ježiša Krista. Za vznik 

adventného venca môžeme poďakovať Johannovi HinrichoviWichernovi. Super meno, 

no nie? Musíš sa ho naučiť naspamäť, aby si mohol 

ohúriť učiteľov. Za pokus to stojí. Spomína Johann bol 

učiteľom a vychovávateľom v hamburskej škole. Vieš, 

kde sa nachádza mesto Hamburg? V Nemecku. Je to 

druhé najväčšie mesto Nemecka. Ale vráťme sa 

k adventnému vencu. V polovici 19. storočia vyrobil pán 

Wichner drevený veniec s 24 sviečkami. Každý deň 

jednu z nich zapálili. Postupne sa ponechali iba 4 

sviečky. 

 

Deň svätej Barbory (4.december) 

Barbora. Ak máš v rodine nejaké dievča alebo kamarátku s týmto menom určite 

vieš, kedy bude oslava. Deň svätej Barbory bol ďalším stridžím dňom. Po domoch 

chodili chlapci oceľovať – vinšovať s kúskom železa alebo tvrdého kameňa, ktorý 

predstavoval pevné zdravie. V súčasnosti neodporúčam chodiť zo železom z domu do 

domu. Mysleli by si, že si šiši. V horšom prípade by volali políciu. 

 V obciach v okolí Topoľčian, Nitry a Trenčína chodili 

zase do domu barborky – dievky a ženy zahalené do bieleho. 

Aby ich nik nespoznal. Povymetali všetky kúty v izbe od 

pavučín. Dievčatá, toto by ste mohli vyskúšať, určite by sa 

susedia potešili a možno vás aj s niečím pohostili. 

 Deň svätej Barbory mal zvláštny význam pre slobodné dievky a vdovy, ktoré sa 

chceli vydávať. Vybrali sa do záhrady a odrezali si barborky 

(nie tie dievčatá, ktoré vymetali kúty) – halúzky z čerešne. 

Doma ich vložili do nádoby z vodou a netrpezlivo čakali, či im 

do Štedrého dňa rozkvitne. Ak áno – do roka ich čakala 

svadba.  

 Okrem dievok túžiacich po vydaji čakali na deň svätej Barbory aj baníci. Bola im 

patrónkou. V banských mestách sa konali slávnostné omše, ktorých sa zúčastnili bohatí 

banskí páni, baníci v slávnostných uniformách a ich rodiny. 

 



 

Deň svätého Mikuláš (6. december) 

 Na deň svätého Mikuláša sa teší asi každý. Predstavíš si cukríky, čokolády, trošku 

ovocia a peniažky. A tak tomu bolo aj v minulosti. Avšak dary od Mikuláša boli iné. 

Ale o tom neskôr. Najviac sa tešili deti a študenti. Nabádali ľudí, aby pomáhali 

a obdarúvali chudobných. Pripravovali v niektorých 

kostoloch program a hry o svätom Mikulášovi. Ľuďom sa 

to však prestalo páčiť, pretože sa organizovali aj bohaté, 

honosné mikulášske pochody. Veď Mikuláš bol skromný 

človek. Takéto pochody sa zrušili a odvtedy chodia po 

mestách iba Mikuláš, anjel a čert (neboj sa – iba 

v kostýmoch). 

 Deti z bohatých rodín dostávali od Mikuláša sladkosti, jabĺčka, figy, datle, 

pomaranče, perníčky aj menšie hračky. (Figy, datle, cukríčky sú len pre dobré detičky.) 

Deti na dedine dostávali sladkosti oveľa neskôr. Najčastejšie tvrdé cukríky, karamelky, 

pelendrekové hadíky. V chudobných rodinách cukríky ani čokoládu nepoznali.  

 Deň pred Mikulášom si deti mali vyčistiť kapčeky a topánky. Tie ukladali do 

okien a ráno si v nich našli dobroty. 

 Tak čo? Zmenili sa mikulášske tradície? Ani nie. Jedine sa zmenili dary, ktoré sa 

často nezmestia do vyčistených topánok. 

Deň svätej Lucie (13. december) 

 Bol to deň tajomný a magický. Pre našich predkov. Dnes je to len ďalšia 

príležitosť na oslavu dievčat s týmto menom. Tento deň však považovali v minulosti za 

najhorší zo stridžích dní. Zlí démoni a strigy ožívali, jazdili na koňoch divoko. Kone si 

samozrejme nedoniesli so sebou, ale ukradli ich. Strigy mali o niečo jednoduchšiu 

úlohu. Im totiž stačila metla. Ak sa im chcelo, mohli niekoho aj začarovať. Aby ich 

mohli vyhnať z dediny alebo mestečka, museli dodržiavať rôzne príkazy, zákazy. Starí, 

chorí a ženy nesmeli chodiť po návštevách. Ženy mali zakázané šiť a vyšívať. Zakázané 

bolo pradenie ľanu a konope.Dôležité bolo robiť veľký hluk a míňalo sa veľa cesnaku. 

Cesnak považovali za najlepšiu ochranu pred zlými nadprirodzenými silami. Niekto 

zjedol strúčik cesnaku, iný aspoň posolený chlieb s cesnakom. Dospelí urobili 

cesnakom krížiky na čele, na brade a na zápästí sebe i deťom.   

 

 



 

Štedrý deň a Štedrý večer (24. december) 

 Vianoce. Pre väčšinu z vás najkrajšie obdobie v roku. Pre niekoho sú symbolom 

prázdnin, pohody, pokoja, času stráveného s rodinou a najbližšími, dobrým jedlom, 

zákuskami... Pre iných sú obdobím zhonu. Ale jedno je isté – tak ako aj v minulosti 

majú svoje magické čaro. 

 Avšak ešte pred tým, ako všetci zasadli k štedrovečernému stolu, mali rôzne 

povinnosti. Pýtaš sa aké? Veď tvojou povinnosťou je oddychovať, pomôcť rodičom pri 

príprave štedrovečernej večere alebo prestrieť stôl. A to všetko v teple domova. 

V minulosti to bolo trošku iné. Chlapci na dedine pomáhali otcovi v maštali, nanosili 

drevo na kúrenie, zo studne doniesli vodu. Dievčatá pomáhali mame s upratovaním, 

praním, kontrolovali, či majú všetko potrebné na pečenie. Ak bolo všetko v poriadku, 

gazdiná podvečer prihriala vodu a všetci sa okúpali. Po kúpaní išli spať. Ženy 

v domácnosti však nevyspávali dlho. Spali iba niekoľko hodín. Do východu slnka 

museli upiecť chlieb na celé vianočné sviatky. 

 Keď už bolo všetko upečené, matky začali za pomoci dcér variť večeru. Takmer 

všade sa varila kyslá polievka. V katolíckych rodinách sa dodržiaval pôst. Zatiaľ čo 

ženy varili, muži odišli do hory po čečinu či malý stromček.  

 Sviatočný stôl bol symbolom štedrosti. Na dedine 

naň prestierali biely obrus, pod obrus dali trochu obilia 

a peniaze (drobné), aby mali dobrú úrodu a boli bohatí. 

Okolo nôh stola dali reťaz, aby všetci držali pohromade 

a boli zdraví. Nesmeli chýbať oblátky, strukoviny, med, 

soľ, cesnak, mak, jablká, sušené ovocie, aby na budúci 

rok mali dostatok všetkého. Od sviatočného stola 

nemohol nikto odísť, ani gazdiná. Na stole nesmel chýbať prázdny tanier pre tých, ktorí 

zomreli. 

 Po štedrovečernej večeri si deti, ale i dospelí našli 

pod stromčeku nejakú drobnosť. Väčšinou to boli 

predmety, veci, ktoré sami vyrobili – hračky z dreva, 

sukne, zástery, šatky...Každý sa tešil z toho, čo si našiel. 

Mali by sme sa aj my zamyslieť, či sú tie hŕby vecí, 

darčekov, hračiek potrebné a dôležité. Aj ten najmenší 

darček rozžiari úsmev na tvári obdareného. (Tým malým 

nemyslím najnovší IPhone!!!) 

 



 

Deň svätého Štefana (26. december) 

 Druhý sviatok vianočný bol zasvätený svätému Štefanovi. V tento deň si ľudia 

pospali dlhšie. Po rannej hygiene sa tešili na návštevy, rodinné stretnutia, oslavy 

a tanečné zábavy. Zvyklo sa hovoriť: Na svätého Štefana, veselo až do rána. Zábavy na 

dedinách pripravovali mládenci. Vydajachtivé dievky si pripravili nové stuhy do 

vrkočov. Slečny z bohatých rodín sa chystali na bál, či ples. Pred zrkadlom si skúšali 

nové šaty z jemných látok. Myslím, že toto najlepšie poznajú dievčatá. Našli ste sa 

v predchádzajúcich riadkoch aj vy milé parádnice? 

 Po dobrom obede, keď vo väčšie rodín mali pečenú hus alebo kačku, sa teplo 

obliekli išli na návštevu k susedom alebo príbuzným. Večer sa konali spoločenské 

večierky a zábavy. Na tanec sa najviac tešili mladé dievčatá, ktoré pri tanci často 

spoznali svojho budúceho ženícha. No všade mohli ísť len s matkou alebo 

s gardedámou – staršou váženou dámou, ktorá na ne neustále dohliadala.  

Silvester a Nový rok 

 Zábava, prípitok, šampanské (samozrejme detské alebo nealkoholické), ohňostroj. 

Týmito slovami sa dá najjednoduchšie opísať koniec roka (možno aj školského      ). 

Pohľad do minulosti nám však prezrádza, že to nebolo vždy rovnako. Skús sa opýtať 

rodičov, starých rodičov, ako oslavovali príchod nového roka oni. 

V posledný deň v roku sa nesmelo z domu nič odniesť ani požičať. Všetko 

požičané sa malo vrátiť. Večer sa všetci stretli v kostole, aby poďakovali Bohu za 

uplynulý rok. Po omši sa pobrali domov a zasadli k sviatočnému stolu.  

Na Nový rok očakávali vinšovníkov. Boli mladí chlapci, ktorí predriekali vinše. 

Pred obedom gazdiné prestreli stôl. Naň položili chlieb a novoročné jedlá. Dbali na to, 

aby sa na Nový rok nejedla hydina (rodine by šťastie uletelo), zajačina (šťastie by ušlo) 

a ryba (šťastie by odplávalo). Pochutnávali si na bravčovine, pretože prinášala šťastie 

a na šošovici a koláčoch s makom, lebo symbolizovali peniaze.  

 

 

 

 



 

Traja králi (6. január) 

 Vianočné sviatky sa skončili na deň Troch kráľov. Kto boli traja králi? Určite si 

o nich už počul/a. Po narodení Ježiška ich priviedla hviezda z Východu. Volali sa 

Gašpar, Melichar a Baltazár.  

 Na sviatok Troch kráľov navštevoval domy farár. Dom posvätil vodou a na dvere 

napísali kriedou G+M+B. Asi vieš prečo. Sú to začiatočné písmená Troch kráľov 

z Východu.  

 

 

 

 

Fašiangy 

 Fašiangové obdobie je určite známe aj tebe. Je to obdobie veselosti, zábavy, 

masiek, jedením a pitím. Trvalo od Troch kráľov až do polnoci pred Popolcovou 

stredou. Štyridsať dní pred Veľkou nocou sa fašiangové obdobie končilo troma dňami, 

ktoré ľudia volali fašiang. Trval od nedele do utorka do polnoci.  

 S fašiangami súviseli masky, karnevalové sprievody a oslavy. Masky mali 

zábavný aj magický charakter. Vtedy sa aj chudobní ľudia mohli správať ako páni 

a nikto ich nepotrestal. Nie len pre čaro masiek mali ľudia radi fašiangy. Jedlo. Na 

stoloch nesmelo chýbať mäso, klobásky, jaternice, sladké dobroty. Po skončení 

fašiangov stíchla hudba, spev, tanec i svadby. Gazdiné nepoužívali masť. Do komory sa 

odložila slaninka, klobáska i mäso. 

 



 

Deň svätého Valentína 

Okrem spomínaných sviatkov a tradícií si každý rok pripomíname sviatok 

zaľúbených. Pre zaľúbených je tento deň krajší (zaľúbenci si dávajú na znak svojej 

lásky darčeky). Avšak tento deň by nemal byť iba o darčekoch. Pozrime sa spolu odkiaľ 

k nám prišiel tento „sviatok“, prečo ho oslavujeme, keď má meniny Valentín a kto to 

ten Valentín bol. 

 Určite vieš, že deň zaľúbených oslavujeme 14. februára. Pôvodne to bol pohanský 

sviatok. V antickom Ríme ho oslavovali 15. februára na počesť známej rímskej vlčice 

(ak by si náhodou zabudol alebo ešte nepočul o vlčici – hovorí sa, že sa vznik 

starovekého Ríma môžu Rimania ďakovať dvom zakladateľom Romulovi a Rémovi, 

ktorých vychovávala vlčica). Usporadúvali festival, na ktorom mali chlapci a dievčatá 

povolené sa stretnúť. Dievčatá písali svoje mená na lístočky, ktoré si potom chlapci 

ťahali z krčahu. Ktoré meno si chlapec vytiahol, dievčinu s týmto menom sprevádzal 

počas festivalu. Z nevinného sprevádzania často zakvitla láska – manželstvo.  

 Postupne sa z 15. februára presunul festival na 14. februára. A dôvod? V tento 

deň, v roku 269, na príkaz cisára Claudia II. umučili kňaza Valentína. Prečo? Cisár 

vydal zákaz uzatvárania manželstiev. Chcel posilniť svoju armádu. Bol presvedčený, že 

ak muži zostanú slobodní, budú lepšími vojakmi. Slobodní vojaci = odvážnejší vojaci. 

Myslíš, že mal pravdu? Hm... 

 Kňaz Valentín však napriek zákazu sobášil mladých milencov tajne! Vo väzení 

čakal na svoj trest. Tu sa zaľúbil do dcéry väzenského dozorcu Astérie, ktorá bola slepá. 

S vierou a láskou vrátil milovanej zrak a na rozlúčku jej napísal odkaz: Od Tvojho 

Valentína. Odtiaľ pochádza zvyk valentínskych pohľadníc. 

 Zaujímavosti o valentínskych pozdravoch: 

- najstaršia známa pohľadnica je vystavená v Britskom múzeu, 

- asociácia združujúca výrobcov pohľadníc odhaduje, že každý rok sa pošle jedna 

miliarda valentínskych pozdravov, 

- asi 85% pozdravov dostávajú ženy, 

- prvá komerčná valentínska pohľadnica bola vyrobená v 40. rokoch 19. storočia 

v USA. 

 Tak už vieš, prečo je deň svätého Valentína práve na Valentína. Ešte predtým ako 

pôjdeš kúpiť niečo pekné pre svoju lásku, nezabúdaj, že nie vecné dary sú 

najdôležitejšie. Ale tie, ktoré nevieš stratiť, zahodiť, či chytiť. Láska, odvaha, 

porozumenie, počúvanie, dôvera, objatie, úsmev, pekné slová...        



 

Kuchárka 

Obľúbenou surovinou našich predkov bola kapusta – väčšinou kyslá. Z nej varili 

kapustnicu. Každý región si jej prípravu osvojil inak. Ale základná surovina zostala 

rovnaká – kapusta. 

Kapustnica s krúpami a hubami (Orava) 

Do vody z kyslej kapusty dáme variť údené mäso a sušené huby. Osobitne udusíme 10 

dkg krúp. Keď je mäso mäkké, vyberieme ho, polievku zahustíme svetlou zápražkou 

a smotanou. Pridáme krúpy a ešte spolu povaríme. Podľa chuti osolíme a pridáme mletú 

rascu. 

Kapustová polievka s klobáskami 

Pokrájanú kyslú kapustu uvaríme v kapustovej vode. V inom hrnci pripravíme svetlú 

zápražku z masla, múky a cibule a vlejeme do nej uvarenú kapustu s vodou. Do vriacej 

kapustnice pridáme po dĺžke rozkrájanú a opečenú klobásu a necháme spolu s polievkou 

variť na miernom ohni. Potom klobásu vyberieme, pokrájame na malé kúsky a vložíme 

do polievkovej misy. Kapustnicu zatrepeme smotanou so žĺtkami a vlejeme ku 

klobásam. Podávame s opraženou žemľou. 

Kapustnica (Šariš) 

Do vody dáme variť údené rebierko. Do polouvarenej polievky pridáme 2 – 3 hrste 

sudovej kapusty; trocha sušených húb a necháme dovariť. Podľa chuti dosolíme. Na 

masti urobíme zápražku z hladkej múky a červenej papriky, vlejeme do polievky 

a necháme prevrieť. 

Kapustnica s melenci (okolie Trenčína) 

Na lyžici masti osmažíme dve pokrájané cibule, veľkú lyžicu hladkej múky, malú 

lyžičku mletej červenej papriky a na kolieska nakrájanú domácu klobásu. Zalejeme 

studenou vodou, pridáme kapustovú šťavu a hrsť kyslej kapusty. Do vriacej polievky 

prstami trháme melence – zamiešané z hladkej múky a vody. 

Kyslá polievka (Liptov) 

Pripravujeme ju zo šťavy z kyslej kapusty a z údeného mäsa. Po uvarení mäso 

vyberieme a do polievky dáme variť niekoľko celých zemiakov a pridáme hrubé 

domáce rezance. 

 



 

Slávnostná kapustová polievka (okolie Trenčína) 

Po kúsku bravčového mäsa, údeného a pikantnej paprikovej klobásy dáme variť do 

studenej vody. V druhom hrnci varíme kyslú kapustu so sladkou kapustou nakrájanou 

nadrobno (1:1), pridáme rascu, majorán, tymian, 2 – 3 borievky, bobkový list, sušené 

slivky, sušené ovocie, trochu sušených hríbov, na drobné kocky pokrájané zemiaky. (Na 

liter vody 1 zemiak.) Uvarené mäso a klobásu opláchneme studenou vodou, vývar 

vlejeme na kapustu, pridáme drobné jačmenné krúpky (na liter vody kávovú lyžičku) 

a dovaríme domäkka. Polievku zahustíme zápražkou z tuku, múky, jemne pokrájanej 

cibuľky, mletej červenej papriky (sladkej i štipľavej) a cesnaku. Podávame 

s pokrájaným mäsom a klobásou, do stredu taniera vlejeme lyžicu kyslej smotany. Do 

polievky počas varenia môžeme pridať trocha paradajkového pretlaku alebo šťavy 

a dochutiť cukrom. 

Už je len na tebe, ktorú ochutnáš!       

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Tradičných zimných dobrôt je veľmi veľa. Každý región, kraj, štát má svoje 

jedlá, postupy prípravy i ingrediencie. Bolo ťažké vybrať naj recepty na zimné obdobie. 

Dobrú chuť! Ham – ham. 

Liptovská  kapustnica 

Potrebuješ: 

200 g kyslej kapusty, menšie bravčové koleno, 250 g údenej bravčovej krkovičky, 200 g 

domácej klobásy, 100 ml vody z kapusty, soľ, celé čierne korenie, nové korenie, 

bobkový list, 1ČL mletej červenej papriky, 30 g sušených hríbov, 300 g cibule, 80 g 

masti 

Postupuj nasledovne: 

1. Cibuľu očistíme, nakrájame na malé kocky a speníme na masti. Pridáme mletú 

papriku, urestujeme, pridáme soľ, čierne korenie, nové korenie, bobkový list, 

bravčové koleno. Podlejeme vodou a varíme domäkka. Koleno vyberieme 

a oberieme z neho mäso. 

2. Do vývaru potom pridáme kyslú kapustu, klobásu a údenú krkovičku nakrájanú 

na kocky. Klobásu dávame celú, a keď je uvarená, vyberieme ju a nakrájame na 

menšie kocky. 

3. Huby medzitým namočíme do vriacej vody a necháme napučať. Potom ich 

pridáme do polievky. Keď je kapusta mäkká, pridáme do nej uvarené koleno, 

klobásu a premiešame. 

4. Naložíme na tanier. Môžeme podávať s kyslou smotanou. Necháme trošku 

vychladnúť a pustíme sa do nej! 

 

  



 

Vyprážané kuracie prsia so zemiakovým majonézovým šalátom 

Potrebuješ: 

kuracie prsia, soľ, korenie, hladkú múku, 

vajíčko, strúhanku, olej na vyprážanie, 

zemiaky, cibuľu, mrkvu, hrášok, kyslé uhorky, 

majonézu (pre tých, čo držia diétu – namiesto 

majonézy biely jogurt) 

Postupuj nasledovne: 

1. Zemiaky umyjeme a dáme aj so šupkou variť vo vode. Ak sú zemiaky mäkké, 

vyberieme ich z hrnca a necháme vychladnúť. Po vychladnutí 

ošúpeme a pretlačíme cez krájač na varené zemiaky. 

2. K zemiakom pridáme na malé kocky nakrájanú cibuľku, mrkvu, 

kyslé uhorky a hrášok. Premiešame. Pridáme majonézu (biely 

jogurt), šťavu z uhoriek a poriadne premiešame všetky ingrediencie. Dosolíme 

a okoreníme podľa chuti. Odložíme do chladničky. 

3. Kuracie prsia nakrájame plátky veľké ako dlaň. Tĺčikom na mäso ich vyklepeme 

na tenšie kúsky. Osolíme, okoreníme z obidvoch strán.  

4. Pripravíme si 3 misky – do jednej dáme hladkú múku, do druhej 

vajíčko a do poslednej strúhanku. (TIP – namiesto strúhanky môžete 

použiť aj cornflakesy, aby mäsko lepšie chrumkalo) 

5. Mäsko obaľujeme v trojobale – múka > vajíčko > strúhanka. Poukladáme si ich 

na tácku alebo na tanier. 

6. Medzitým si zohrejeme olej na panvici, a keď je horúci, môžeme začať vyprážať. 

Vyprážať môžeme aj vo fritéze. Dnes už máme aj teplovzdušné fritézy, to 

znamená, že nepotrebujete na vyprážanie olej, ale iba teplý vzduch. 

7. Keď máme mäsko vypražené, vyberieme zemiakový šalát z chladničky. 

Najprv musíme šalát skontrolovať – ochutnať! Čo ak by šalát nebol 

dobrý a my sme ho naservírovali. Ale pozor! Iba ochutnávame. Nie že už 

nebudeme mať čo naložiť na tanier. 

8. Po poslednej ochutnávke naservírujeme pripravené jedlo na tanier! 

 

 

 

 

 

 



 

Perníkový zákusok 

Potrebuješ:  

3 celé vajíčka, 30 dkg práškového cukru, 2 dcl oleja, 20 dkg polohrubej múky, 2 PL 

kakaa, 4 – 5 dcl mlieka, 1 perníkové korenie, ½ ČL sódy bikarbóny, 3 PL lekváru 

(príchuť je Vás, odporúčam marhuľový, jahodový), čokoláda na vrch 

Postupuj nasledovne: 

1. Všetky ingrediencie zmiešame pomocou 

mixéra (vynecháme lekvár!).  

2. Pripravenú zmes vylejeme na vyšší plech. 

3. Pečieme pri teplote 180°C približne 20 – 25 

minút. 

4. Upečený zákusok vyberieme a potrieme 

lekvárom. 

5. Po vychladnutí nalejeme na vrch čokoládu. 

6. Rýchly zákusok ochutnáme. 

 

Fánky 

Potrebuješ: 

25 dkg polohrubej múky, 3dkg margarínu, 2 dkg práškového cukru, trošku prášku do 

pečiva, kyslú smotanu, olej na vyprážanie 

Postupuj nasledovne: 

1. Všetky ingrediencie zamiesime. 

2. Cesto vyvaľkáme na 0,5 cm. 

3. Vykrajujeme a hneď vyprážame. 

Dúfam, že každý si našiel medzi receptmi svojho 

favorita. Nezabudnite však, že ak pracujeme 

s olejom je potrebné mať pri sebe niekoho 

dospelého. Ale verte mi, ochutnávačov v kuchyni 

potrebujú vždy! 

A čo na koniec? Už len popriať dobrú chuť!        



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Naše putovanie krajinou Slovenčinovo pokračuje. Určite ste už netrpezliví, čo 

nové sa dozviete, naučíte, zopakujete si. V tomto čísle sa pozrieme bližšie na mená. 

Aké? No tie PODSTATNÉ! ☺ 

 Aby bolo jasné, nie sú to iba tie slová, ktoré sú dôležité pre teba. Sú to 

pomenovania osôb, zvierat, vecí, rastlín, javov. Pýtame sa na ne KTO? ČO?.  

  

 

 

 

 

 

 

Podstatné mená delíme do niekoľkých skupín: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podstatné mená skloňujeme určujeme GRAMATICKÉ KATEGÓRIE 
(GK). 

KTO? 

osoby 

(otec) 

ČO? 

veci (loď) 

zvieratá (pes) 

VLASTNÉ       VŠEOBECNÉ 

- názvy       - píšeme VEĽKÝM zač.  

- píšeme MALÝM zač. písmenom    písmenom 

- Dunaj, Štúrovo, Adam    - rieka, Dunaj, meno 

KONKRÉTNE      ABSTRAKTNÉ 

- majú hmotnú podobu    - sú nehmotné 

- vieme ich chytiť     - nevieme ich chytiť 

- jablko, pohár, ponožka    - láska, odvaha, myšlienka 

ŽIVOTNÉ   pri mužskom rode       NEŽIVOTNÉ 

- OSOBY      -    ZVIERATÁ, VECI 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROD 

MUŽSKÝ 

ten 

 

ŽENSKÝ 

tá 

STREDNÝ 

to 

ČÍSLO 

JEDNOTNÉ 

SINGULÁR 

1 kus 

MNOŽNÉ 

PLURÁL 

viac kusov 

PÁD 

NOMINATÍV (N)   KTO ? ČO?  chlapec, lampa, lietadlo 

GENITÍV (G)   bez KOHO ? ČOHO? chlapca, lampy, lietadla 

DATÍV (D)   dám KOMU ? ČOMU? chlapcovi, lampe, lietadlu 

AKUZATÍV (A)   vidím KOHO ? ČO? chlapca, lampu, lietadlo 

LOKÁL (L)   o KOM ? ČOM?  chlapcovi, lampe, lietadle 

INŠTRUMENTÁL (I)  s KÝM ? ČÍM?         chlapcom, lampou, lietadlom 



 

Okrem GK určujeme aj VZORY podstatných mien – každý rod má 4 vzory. 

1. MUŽSKÝ rod – CHLAP, HRDINA, DUB, STROJ 

2. ŽENSKÝ rod – ŽENA, ULICA, DLAŇ, KOSŤ 

3. STREDNÝ rod – MESTO, SRDCE, VYSVEDČENIE, DIEVČA 

mužský rod 

životné 
zakončené na spoluhlásku alebo -o chlap 

zakončené na -a hrdina 

neživotné 
zakončené na tvrdú alebo obojakú spoluhl. dub 

zakončené na mäkkú spoluhlásku stroj 

ženský rod 

samohláskové 
pred "a" tvrdá alebo obojaká spoluhl. žena 

pred "a" mäkká spoluhláska ulica 

spoluhláskové 
v G sg. prípona -e dlaň 

v G sg. prípona -i kosť 

stredný rod   

zakončené na -o mesto 

zakončené na -e srdce 

zakončené na -ie vysvedčenie 

zakončené na -a, -ä dievča 

 

V slovenčine máme podstatné mená, ktoré majú len množné číslo, no napriek tomu 

vyjadrujú 1 vec. Sú to POMNOŽNÉ PODSTATNÉ MENÁ.  

napr. nohavice, okuliare, Piešťany, nohavice, pľúca... 

zakončenie v N  zakončenie v L  rod vzor 

-y (Piešťany) 
-och (v Piešťanoch, v kúpeľoch) 

mužský dub 

-e (kúpele) mužský stroj 

-y (Tatry) 
-ách, -ach (v Tatrách), -iach (v nohaviciach) 

ženský žena 

-e (nohavice) ženský ulica 

-á, -a (pľúca)   stredný mesto 

-ia (prsia)   stredný srdce 

Ako zistíme rod a vzor? okuliare  > stroje  / ulice 

D pl. – okuliarom > strojom/uliciam L pl. – okuliaroch > strojoch/uliciach  



 

Osobitné skloňovanie majú podstatné mená mužského rodu, ktoré označujú zvieratá 

– nazývame ich zvieracie podstatné mená. 

- pes, mravec, vták, hroch, jeleň, drozd, mrož... 

Zvieracie podstatné mená v singulári skloňujeme podľa vzor CHLAP. 

- psa, mravcovi, vtákovi, hrochom, jeleňa, drozda, mrožom... 

Zvieracie podstatné mená v pluráli skloňujeme nasledovne: 

- ak sú zakončené na tvrdú alebo obojakú spoluhlásku > vzor DUB 

o  pes – psy, vták – vtákov, hroch – hrochy, drozd – drozdy... 

- ak sú zakončené na mäkkú spoluhlásku > vzor STROJ 

o  mravec – mravce, jeleň – jeleňa, medveď – medvede, jež – ježe... 

- v pluráli sa môžu skloňovať ako životné alebo neživotné podstatné mená: vlk, 

pes, vták 

o  vlk – vlky / vlci, pes – psy / psi, vták – vtáky / vtáci 

Ak sa zosobňujú zvieracie podstatné mená na človeka, skloňujeme ich ako životné – 

vzor chlap 

- poľovnícke psy (zvieratá) / poľovnícki psi (označujeme ľudí) 

Podstatné meno – pani má osobitné skloňovanie. 

Pred domom sedeli panie. S mladou paňou išli na obed.  

 

 

 

 

 

 

 

Ak však za slovom pani nasleduje ďalšie slovo, pani NESKLOŇUJEME! 

Pani učiteľka – bez pani učiteľky, pani učiteľke... 

 

 singulár plurál 

N PANI PANIE 

G PANEJ PANÍ 

D PANEJ PANIAM 

A PANIU PANIE 

L PANEJ PANIACH 

I PAŇOU PANIAMI 



 

PRAVOPIS V SKRATKE. S touto pomôckou ti diktáty nebudú robiť problém. Len si 

ich treba zapamätať.       

- N pl. muž. r. životné (vzor chlap a hrdina – tí) = i !!! 

- I pl. > -mi, -ami = i (s dubmi, so ženami) 

- L pl. (muž. r.) = i (na papieri, na tanieri, v hoteli) 

- muž. r. má príponu = -ov (bez chlapov, do obchodov) 

- muž. r. prípona = -ovi (chlapovi, dedkovi, o rytierovi) 

- žen. r. má príponu = -ou (so ženou, pod stoličkou) 

- N, A pl. vzor dub = -y (stoly, lieky) 

- vzor žena = -y (ženy, mamy, od babky, tašky) 

- vzor dlaň a kosť = -i (na reťazi, na osi) 

- vzor srdce a vysvedčenie = -i / -í 

Niektoré podstatné mená z cudzích jazykov sú NESKLONNÉ (nemenia svoj tvar). 

- atašé, kakadu, kivi, filé, finále, kupé, skóre, madam, lady... 

Ako určujeme GK podstatných mien a vzory? (vzor nie je GK!!!) 

Na obed uvarila mama pečené mäsko so zemiakmi. 

obed = ten – muž. r., na 1 obed – sg., na KOHO?ČO? – A  

+ vzor – obed > obedy – dub > duby 

mama = tá – žen. r., 1 mama – sg., KTO?ČO uvarila – N 

+ vzor – mama > mamy – žena > ženy 

mäsko = to – stred. r.,  1 mäsko – sg., uvarila KOHO?ČO? – A 

+ vzor – mäsko > mäská – mesto > mestá 

zemiakmi = zemiak – ten – muž. r., s viacerými zemiakmi – pl., s KÝM,ČÍM? – I 

+ vzor – zemiak > zemiaky – dub > duby 

Postupuj takto. Teraz ti už určovanie podstatných mien nebude robiť problém!(Dúfam! 

     ) 



 

 

 



 

  

 

 

 

 1. december 1935 – narodil sa Woody Allen, americký filmový režisér 

 5. december 1901 – v Chicagu sa narodil Walt Disney 

 5. december 1791 – zomrel Wolfgang Amadeus Mozart 

 8. december 1980 – v New Yorku bol zavraždený spevák skupiny Beatles – John 

Lennon 

 16. december 1770 – narodil sa hudobný skladateľ Beethoven 

 18. december 1935 – Edvard Beneš bol zvolený za prezidenta ČSR 

 12. december 1943 – podpísaná bola spojenecká zmluva medzi ČSR a ZSSR 

 14. december 1799 – zomrel George Washington, 1. americký prezident 

 5. december 1989 – ministerstvo vnútra zrušilo drôtené zátarasy na hraniciach 

s Rakúskom 

 29. december 1989 – za prezidenta ČSSR bol zvolený Václav Havel 

 1. január 1919 – bola obnovená činnosť Matice slovenskej 

 1. január 1977 – vznik Charty ´77 

 1. január 1993 – vznik Slovenskej republiky 

 19. január 1993 – Slovenská republika sa stala 180. členským štátom OSN 

 21. január 1924 – zomrel Vladimir Iljič Lenin 

 27. január 1756 – narodil sa Wolfgang Amadeus Mozart v Salzburgu 

 8. február 1828 – narodil sa spisovateľ Jules Verne 

 8. február 1993 – na Slovensku začala platiť nová mena – Slovenská koruna (SK) 

 12. február 1809 – narodil sa Abraham Lincoln – prezident USA 

 15. február 1993 – za prezidenta Slovenskej republiky bol zvolený Michal Kováč 

 25. február 1948 – komunistický prevrat 



  

 29. február 1920 – bola prijatá prvá Ústava Československej republiky 

 

  

Woody Allen 

L. v. Beethoven 

Jules Verne Abraham Lincoln Michal Kováč 

Václav Havel G. Washington V. I. Lenin 

Edvard Beneš 

John Lennon 

W. A. Mozart Walt Disney 



 

Naše mesto – Štúrovo. Prečo sa Štúrovo volá Štúrovo? Vďaka velikánovi 

Ľudovítovi Velislavovi Štúrovi? To by bolo asi veľmi jednoduché. Skúsme sa ponoriť 

do minulosti a vylúštiť túto záhadu. 

 Štúrovo má bohatú históriu. Územie bolo osídlené už v praveku. Asi je 

jednoznačné, že ak príde iný národ, nazve si územie vo svojom jazyku. Mesto bolo 

dôležitým dunajským brodom už v rímskej dobe. V tom čase sa naše „mesto“ volalo 

Anavum. Nebolo to také mesto, ako ho poznáme dnes. Anavum bola pevnosť, podľa 

ktorej nazval toto územie. Anavum bolo predmostie významného „Limes Romanus“. 

Ak by si náhodou nevedel/a, čo to bolo, tu nájdeš vysvetlenie. Limes Romanus bola od 

cisárskej doby hranica Rímskej ríše. Hranica bola prirodzená – t. z. tvorená riekou alebo 

umelá – t. z. s priekopou a valom alebo so stenou.  

Ale vráťme sa k pomenovaniu nášho mesta. Po rímskom období začali územie 

dnešného Štúrova osídľovať staromaďarské kmene, ktoré si vytvorili v dnešnom 

Ostrihome (vtedy Strigonium) hrad. Na ľavom brehu si vybudovali letohrádok, ktorému 

dali meno Kakathvár. Odvtedy sa územiu hovorilo Kakathvár, ale aj Kakath. Prvá 

písomná zmienka o našom meste pochádza z roku 1075 v donačnej listine v Hronskom 

svätom Beňadiku. 

 Po dlhom období spolužitia so staromaďarskými kmeňmi prichádzajú na toto 

územie Turci. Tí si tu vybudovali pevnosť Džigerdelen – Parkan (stráž pred táborom).  

 Postupne sa názov Džigerdelen – Parkan zmenil na Parkan. Až v roku 1948 vyšiel 

zákon, podľa ktorého všetkým mestám, ktoré nemajú slovenský názov, ho musia 

zmeniť. Avšak podmienkou bolo, že musia dostať názov podľa niektorého slovenského 

spisovateľa, dejateľa. A tak sa z Parkanu stalo Štúrovo. (Z Čeklísu – Bernolákovo) 

 

 

 

 

 



 

Otázky ohľadom návštevy Štúra v našom meste sú dodnes nezodpovedané. 

Nemáme žiadne záznamy o tom, že by tu niekedy bol. No na druhej strane je známa 

báseň od štúrovského básnika Janka Kráľa, ktorý v nej spomína práve Parkan.  

„Dvíhaš sa a rastieš Parkan na Dunaji, 

cez veky – stáročia, v radosti i v žiali. 

Cez veky tajomné, čo ťa formovali, 

cez turecké hordy, čo ti kožu drali. 

1. Anavum     obdobie Rimanov 

2. Kakathvár > Kakath   1075 – 1546  

3. Džigerdelen Parkan   1546 – 1732  

4. Párkány     1732 – 1920; 1938 – 1945  

5. Parkan     1920 – 1938; 1945 – 1948  

6. Štúrovo     od roku 1948 

 

Symboly mesta 

Erb – tvar špicatého, neskorogotického štítu s dvomi 

modrými poliami. Tie symbolizujú sútok dvoch riek – 

Dunaja a Hrona. Uprostred je žltý klin, symbolizujúci 

bývalý pôvodný pôdorys hradieb mesta. Žltá farba 

znázorňuje polia pri žatve – úrodnosť. Na žltom kline 

je hlava červeného kohúta. Odkazuje na pôvodný 

názov mesta Kakath. Červená farba a päťramenný 

hrebeň symbolizuje 5 ohňov, ktoré mesto prekonalo 

(1529, 1532, 1543, 1595 a 1683).  

Mestská zástava – červený vertikálny pruh je kombinovaný so štyrmi modrými a tromi 

žltými pruhmi. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

Po toľkých informáciách je načase oddych. Vezme do ruky ceruzky, farbičky, 

nožnice a tvor! Voľba farieb je na tebe! 

  

 

  



 

 

 

 

 



  



 


