
      

Základná škola s materskou školou 

Ul. M. R. štefánika 1, VrÚtkY 

 
 

štoplÍk 
školský Časopis                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                   

                                                                                                                                       

                                                                                                                                      

                                                                                                                                                          

                                                                                                                                      

                                                                              2015                                                              

                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                               

 

                    



     SLOVO NA ÚVOD 

   

     Milí čitatelia! 

     Práve prežívate posledné chvíle v škole. Onedlho opäť na chvíľu vymeníte školské povinnosti 

za dni voľna a radosti. Prichádzajú sviatky jari – sviatky, ktoré majú bohatú históriu a sú spojené 

s tradíciami a zvyklosťami. A prichádza aj naša chvíľa, aby sme vám tieto sviatky spríjemnili. 

Tak, ako sme vám sľúbili v decembrom čísle, sme opäť medzi vami, Prinášame vám trochu 

poučenia, trochu zábavy. Prinášame ukážky z tvorby vašich spolužiakov a predstavujeme vám aj 

tých, ktorí našu školu v uplynulom období reprezentovali v rôznych súťažiach. 

     Prajeme vám pekné a veselé prežitie veľkonočných sviatkov. K príjemným chvíľam prežitým 

v kruhu vašich rodín nech prispeje aj náš Štoplík. Tak teda do dobrého čítania. A dievčatá, 

pozor! Pondelok buďte v strehu. 

                                                                                                                Redakčná rada  

 

 

      

 

V našej škole sa tešia aj veľkonočné zajačiky 

 

 



Venované VEĽKEJ NOCI 

 

     Onedlho budete sláviť  najväčšie kresťanské sviatky. Budete si pripomínať utrpenie, smrť a 

najmä zmŕtvychvstanie Ježiša Krista. Málokto však možno vie, že veľkonočné sviatky majú 

pohanský pôvod, kedy sa v týchto dňoch slávil príchod jari, čo symbolizovalo aj pálenie Moreny. 

     Veľkonočným sviatkom predchádza pôstne obdobie. To začína po fašiangoch. Vyvrcholením 

bujarých fašiangových osláv bol utorok. V ten deň sa sliepkam sypalo zrno do kruhu. Súvisí to 

s prastarými predstavami o čarovnej moci kruhu proti zlým silám. Nesmela sa vešať bielizeň na 

pôjde, lebo by sa premnožili blchy a aby sliepky dobre niesli, ženy v ten deň nesmeli šiť. 

K predveľkonočným tradíciám v minulosti patrilo tzv. vyplácanie dievčat. Išlo o to, že museli 

peniazmi platiť za muziku na celý rok. Potom sa totiž mohlo tancovať až v máji na majálese po 

pôste a Veľkej noci. Veselili sa mladí i starí, bohatí i chudobní, muzikanti hrali až do rána, pilo 

sa víno, pálenka, pivo a dnes zabudnutá medovina, gazdiné piekli mäso, varili huspeninu, 

klobásu, slaninu, vyprážali tradičné fašiangové šišky a fánky. 

     V súčasnosti prípravy na Veľkú noc na Slovensku začínajú obyčajne súbežne s jarným 

upratovaním a skrášľovaním domácností rozkvitnutými vetvičkami stromov či bahniatok 

s farebnými stuhami. Iba raz za rok a to práve na Veľkú noc sa pečie okrúhly bochníček „paška“. 

Vo Veľkonočný pondelok sa otvára priestor pre veľkonočné radovánky, pre korbáčiky spojené 

s veľkonočnými vinšovačkami.. 

     Ďalšou slovenskou obyčajou je polievať dievčatá vodou alebo ich hádzať do potokov či 

rybníkov. Sleduje sa tým jediný cieľ, odovzdať životodarnú fyzickú a duševnú silu vody 

milovanej osobe – dievčaťu. Obdobné polievačky vodou praktikujú i dievčatá vo veľkonočný 

utorok. V tento deň môžu vyšibať dievčatá chlapcov. Preto sa tomuto dňu hovorí Odplatné alebo 

Odvetný utorok. 

Symbolmi veľkonočných sviatkov u nás sú: vajíčko, kraslica, veľkonočný košík, sliepočka, 

kohútik, kuriatko, zajačik. 

                                                                                                   Tereza Perašinová 

                                                VI. B 

 

                                        

 



VEĽKONOČNé  ZVYKY V Krajinách, ktorých jazyky sa uČíme 

Ostern in Deutschland – Veľká noc v Nemecku 

Pre Nemcov je slovenská tradícia šibania dievčat a ich oblievanie vodou je nepredstaviteľná. 

Vajíčkami neodmeňujú kúpačov, ale vešajú ich na stromy a kríky v blízkosti svojich domov 

a v záhradách. Nemecké deti veria, že tieto maľované a čokoládové veľkonočné vajíčka / 

Ostereier/ ukrýva veľkonočný zajačik /Osterhase/ a a zabávajú sa ich hľadaním na Veľkonočný 

pondelok. V niektorých rodinách si deti vyrábajú slamené  hniezda, ktoré rodičia ukrývajú 

v dome či v záhrade a do ktorých „zajac zanesie“ farebné vajíčka. 

Veľkú noc však symbolizuje i pálenie veľkonočných ohňov /Osterfeuer/, keď obyvatelia za 

dedinou zapália nazhromaždené konáre, lístie a iný odpad. Pálením tak vítajú príchod jari. 

Z ďalších zvykov je známa súťaž, kde súťažiaci rozbíjajú natvrdo uvarené vajíčka. Každý sa 

snaží uchrániť to svoje čo najskôr, aby jeho škrupinka bola najmenej rozbitá. 

Najväčším rodinným sviatkom je nedeľa, kedy sa rodina stretáva pri spoločnom obede. Podávajú 

sa tradičné veľkonočné jedlá, na Veľký piatok ryba, v nedeľu jahňa. Pečú sa i koláče v tvare 

jahniatka alebo zajaca. 

Typickou dekoráciou na veľkonočnom stole je veľkonočný strom ozdobený vajíčkami a inými 

dekoráciami. 

 

Veľká noc v Rusku 

Veľká noc v Rusku sa slávi inokedy ako vo zvyšku Európy. Ruskí pravoslávni sa totiž naďalej 

držia starého juliánskeho kalendára. Veľkej noci predchádza štvordenný prísny pôst, ktorý začína 

hneď, ako skončí veselie nazývané Maslenica, čiže jarné hody. Počas týchto dní sa smažia 

v domácnostiach lievance – bliny s kaviárom alebo s medom a hneď tie prvé sa rozdávajú 

chudobným. Medzi ruské tradície patrí predovšetkým farbenie a zdobenie vajíčok, tradičným 

zvykom je farbiť ich v cibuľových šupkách. S vajíčkami potom zvyknú hrať hru, pri ktorej sa 

snažia protivníkovi rozbiť vajíčko bez toho, aby praskli to svoje. Kto vyhrá, môže si niečo želať. 

V Rusku nepoznajú našu klasickú šibačku. Počas veľkonočných sviatkov sa podávajú len jedlá 

studenej kuchyne, žiadne teplé jedlá ani ryby. Rusi poznajú aj baránka alebo mazanec. 

 

 „ Happy Easter!“ - Veľká noc  vo Veľkej Británii 

V britských rodinách sa deti radi hrajú s veľkonočnými vajíčkami. Zvyknú ich hľadať po dome, 

kde sú skryté. Každoročne sa obchodné domy predháňajú, kto bude mať v ponuke najťažšie, 

najväčšie a aj najoriginálnejšie vajíčko. Zaujímavosťou je, že vo veľkonočnú nedeľu a pondelok 

sa na niektorých miestach konajú prehliadky púšťania drakov. V niektorých častiach Anglicka 

prežíva starý zvyk, kedy na ďalší pondelok po Veľkej noci ženy priväzujú mužov ku stoličkám 

a vymáhajú si na nich ako výkupné drobné mince. Muži im to oplácajú o deň neskôr, ale 

výkupným býva bozk. Na veľkonočných stoloch v Británii by sme našli nielen slepačie vajíčka, 

ale aj prepeličie, bažantie, pštrosie či dokonca klokanie. 



Veľká oblievačka  

           Vstala som ako každé ráno, umyla som si zuby, tvár, dala som si moju najobľúbenejšiu 

voňavku a najobľúbenejšie oblečenie .Zobrala som si psa a išla som na hrádzu. Keď som sa 

vracala, odrazu som zacítila na chrbte studenú vodu. Otočila som sa a za mnou stal môj 

spolužiak Dominik celý vychichotaný a ukazoval na mňa prstom.  Nechápala som prečo, ale 

neriešila som to. Riadne som mu vynadala, odišla som celá mokrá a premrznutá od studenej 

vody. 

          Keď som prišla domov mama sa zľakla a ja som bežala do izby . Pozrela som sa do 

kalendára a bolo tam napísané Veľká noc . Vtedy mi to došlo. Ľahla som si na posteľ  a začala sa 

smiať. Aká som naivná. Chudák Dominik, čo si musel pomyslieť , keď som mu vynadala. 

Nakoniec  ma oblialo veľa chalanov. Veď  je len jeden deň v roku , keď si to môžu dovoliť. A to 

je práve Veľká noc . Tak dievčatá , pripravte si úsmevy.  

       Laura Bellová, VI. B 

 

 

Šiby – ryby      

Šiby - ryby mastné ryby,    

obohratá pesnička.    . 

Poďme kresliť na vajíčka,    

to je lepšia zábavička.     

Koláčiky pečieme,     

zajačiky chystáme.     

Šiby – ryby mastné ryby,    

šibači už ku nám prišli.    

 

Lucka Janíková, VI. B                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Z VašeJ tVorBY 
 

Silný vietor 

      Ahojte, deti, volám sa Amália. Veľmi rada sa hrám vonku. Najradšej v jeseni. Vtedy padá 

zo stromov suché lístie. Často chodievame s maminou hľadať gaštany. A jeden deň sa nám stalo 

niečo veľmi zvláštne. 

  Išli sme tiež hľadať gaštany. Mala som na hlave krásnu novú šiltovku. V ten deň fúkal 

silný vietor. Ale nevedela som, aké prekvapenia nám môže pripraviť. A tak som si veselo 

vykračovala. 

Vonku svietilo slniečko a bol krásny deň. Zrazu zafúkal vietor  tak silno, až ma zlomilo 

dozadu. Ale ja som silná. Rýchlo som sa predklonila a sklonila som hlavu. A ako hrdinka som 

išla dopredu. Ale nedalo sa... 

Ja som pohla nohou, zafúkal silný vietor a nech som sa ako snažila, stála som na mieste. 

Ani nadýchnuť sa mi nedalo. V ruke som držala tašku na gaštany. Tá sa mi zrazu nafúkla ako 

balón. A začala sa dvíhať hore. Bola to taká sila, až mi zodvihla celú ruku. Vtom som pocítila, 

ako ma moja balónová taška dvíha hore celú. Už som skoro letela hore, keď vtom vietor prestal 

fúkať a ja som spadla na zadok. Rozpleskla som sa na zemi ako vajce. Našťastie tam bola 

mäkučká tráva a tak som necítila bolesť. Postavila som sa. 

 Vtom vietor zafúkal znova. Nadvihlo mi šiltovku a vietor ju začal unášať ďalej a ďalej... 

Konečne som ju skoro chytila. Ale vietor bol silnejší a rýchlejší ako ja. Šiltovka mi znovu 

uletela. Bežala som za ňou. Oveľa rýchlejšie ako na telesnej výchove. Lebo to bola moja 

najmilšia čiapka a nechcela som ju nechať tomu zlému vetru. Konečne som ju chytila. Bola som 

veľmi rada. Na hlavu som si natiahla kapucňu, aby mi moju šiltovku už vietor neukradol.  

Ale už som nevládala s vetrom ďalej bojovať. A išla som naspäť domov. Doma ma už 

čakal teplý čajík. A neohrozoval ma žiaden silný vietor. 

                                                                                              Nina Šipková, II. B 

 

Malé drobnosti veľkej Lucky 

Ráno                                                                          Babička                                                                      

Ráno, ráno, raníčko,                                                    Bola jedná babička, 

vykuklo nám slniečko.                                                 nemala však jabĺčka. 

Za oblokom sedí vták,                                                 Zašla teda do obchodu, 

má on meno Raškorák.                                                že si kúpi jabĺk, veru. 

Ráno volá na deti,                                                        Keď tam prišla, hrôza strašná. 

vstávajte už z postelí.                                                   kopu zhnitých jabĺk našla. 

A mamička z kuchyne,                                                 Jablká a hruštičky, 

raňajky sú na stole.                                                       samé zhnité vecičky. 

Také  je to dnešné ráno, 

šťastné, milé, stojí za to. 

                                                                                        Lucka Janíková, VI. B                                                           



   VETRÍK PETRÍK 

Ahojte, deti. Volám sa Vetrík Petrík. A som naozaj veľký šibal a rád sa zabávam. Ešte 

som maličký, a tak vystrájam iba malé milé šašoviny.  

V lete dvíham sukničky dievčatkám. Niekedy odnášam čiapočky z hlavičiek a  vy ich 

potom naháňate. To je veľká sranda. Fúkam do konárov stromov, rozkývam vetvičky, a potom sa 

lístky medzi sebou rozprávajú. Znie to ako krásne šumenie.  

Videli ste niekedy v lete, ako sa kýva trávička zboka na bok? Aj to robím práve ja. 

Hlavne vy, dievčatká, s dlhými vláskami ma veľmi nemáte rady, keď vám vaše vlásky rozfúkam 

a oni vás milo šteklia na líčkach.  

Všimli ste si niekedy v zime ako krásne lietajú snehové vločky? Aj to je moja zábavka. 

Nepáči sa mi, keď vločky iba tak rovno padajú na zem. Trochu do nich fúknem a oni sa milo 

roztancujú. Vy to ale nemáte radi, lebo vločky vám padajú na tváričku a musíte zatvárať očká.  

Moji rodičia sú už veľmi veľkí a sú veľmi silní. Mamina sa volá Víchrica Alica a ocino 

sa volá Tornádo Vlado.  

Oni sa už nehrajú tak milo ako ja. Oni už sú staručkí a skoro stále unavení. Potichu spia 

v našom domčeku vysoko v nebíčku. Ale keď ich niečo prebudí a nahnevá, vtedy dokážu veľmi 

ublížiť. Určite ste už počuli, keď vietor zavýja. To ich niekto prebudil. A potom sa nahnevajú. 

Začnú silno fúkať. Mamina Alica Víchrica zaduje tak silno, až láme konáre. Vtedy nemôžete byť 

vonku. Radšej ostaňte doma vo vašej izbičke. Keby ste boli vonku a mamina Alica Víchrica 

zafúka, mohla by vás aj niekam odfúknuť. Taká je silná.  

Ocino Vlado Tornádo je ešte silnejší. On keď sa prebudí zo svojho spánku, postaví sa na 

nohy a chodí po zemi veľkou rýchlosťou a silou. Vtedy vidíte taký lievik. Na zemi je iba úzky 

a smerom k oblohe je veľmi široký. Stále sa točí dookola a berie si so sebou všetko, čo mu stojí 

v ceste. Ak ho náhodou uvidíte, radšej rýchlo utekajte, lebo je veľmi nebezpečný. Našťastie tu 

ešte nebol. A snáď ani nepríde. Teraz sa rád zdržiava v Amerike.  Neviem, prečo má tú krajinu 

tak rád.  

Tak, detičky, trochu som vám porozprával o našej veternej rodinke. Nehnevajte sa na 

mňa, keď vás budú štekliť vlásky alebo vás budú hladkať snehové vločky, to sa s vami iba rád 

hrám ja, Vetrík Petrík. 

Nina Šipková, II. B 

 

 

Cesta na Mesiac      Mimozemšťan na streche 

  

Chcel som ísť na Mesiac,                                 Našli sme mimozemšťana na streche, 

no problémov tam bolo viac.                            parkoval tam so svojím Porsche. 

Bol tam mimozemšťan                                     Urobil nám dieru do strechy 

a ja som obyčajný pozemšťan.                          a náš Dunčo na neho: „Brechy, brechy.“ 

Neviem, prečo som sa ho bál       E. T. sa zľakol a odišiel, 

a nepokojne som tam iba stál.                            pes potom strachom osivel. 

      

Juraj Žilka, VIII. A                               Lukáš Hudec, Matej Kolár, 

                                             Samuel Petráš, Alexander Jakubec, VIII. A 

  

 



UFO         

  

Letelo UFO ponad školu,                                

spadlo rovno pred zborovňu.     

A chemička veľkým skokom,    

skúma UFO mikroskopom.     

Mimozemšťan z UFA kuká,     

riaditeľka stresom puká.     

Žiaci celí bez seba, 

že matika skončila.      

Šťastné chvíle nastali,      

keď mimozemšťania pristáli.  

 

              Ema Balková, Natália Engliová, 

  Terézia Podhorská, Božena Ramšíková, 

  Nina Polerecká, VIII. A 

 

                              
       Viki Ďatelinková, I. B                                  Samko Skalický, I. B                          Karin Kerhátová, III. A      

  

      
Kolektív - III. oddelenie ŠKD                   Richard Žilinec, I. A                                  Tereza Perašinová, VI. B 

                                                                                                                                         



ZO ŽIVOTA šKOLY 

 
Posledný januárový deň si užívali hlavne naši prváci. Nielen prvé oficiálne vyhodnotenie 

polročnej práce bolo pre nich prekvapením. Pani učiteľky Mgr. Hnilicová, Mgr. Majerovová  

a  Mgr. Kaštanová im pripravili veľké pasovanie. Tak vás teda vítame v našich radoch, prváci. 

 

Najväčším podujatím v našej škole od Vianoc bol februárový karneval. Na niekoľko hodín sa 

škola zmenila na podmorský svet a my, žiaci, sme sa zmenili na množstvo vodných príšeriek. 

Bolo to naozaj super. 

 

Aj šport patril do nášho školského života. Tento rok nám to vyšlo. V januári žiaci štvrtého a 

siedmeho ročníka absolvovali lyžiarsky výcvik vo Valčianskej doline. V marci zase žiaci tretieho 

a šiesteho ročníka v Aqua parku v Dolnom Kubíne sa naučili plávať alebo sa v plávaní 

zdokonalili. 

 

Najväčšie prekvapenie nám pripravila pani vychovávateľka Bc. Gunišová 26. marca 2015. 

Naše Rádio Kamarát privítalo vo svojom vysielaní hokejistov MHC Mountfield Martin pána 

Ivana Ďatelinku a Bc. Michala Dzubinu. A nezostalo iba pri rozhovore v rádiu. Autogramiáda 

nemala konca. Chlapci i dievčatá strkali na podpis papier, ale aj svoje ruky. Ďakujeme. 

 

 

Naši reprezentanti 

V uplynulom období okrem zábavy sa naši spolužiaci zúčastnili i na súťažiach a olympiádach.  

 

Okresné kolo Vajanského Martin – recitačná súťaž 

3. miesto – Erik Stach – poézia 

 

Okresné kolo matematická olympiáda 

4. miesto – Andrej Ramšík  

 

Okresné kolo Vesmír očami detí – výtvarná súťaž 

4. miesto – Kristián Štric – jeho práca postúpila do celoslovenského kola. 

 

Okresné kolo Technická olympiáda 

3. miesto – Šimon Motyka, Michal Kaštan 

 

Obvodové kolo – pripravovali v ŠKD 

1.miesto – Najkrajší anjelik –  

1.miesto – Najkrajšia karnevalová maska –  

 

Všetkým víťazom blahoželáme. 

 



KÚTIK ZÁBAVY 

 

 

1.      

2.           

3.         

4.            

5.          

 

 

1. Tretí jarný mesiac 

2. Malé chlpaté púčky – symbol jari 

3. Kvet, ktorý symbolizuje hnutie Liga proti rakovine 

4. Biely jarný kvet 

5. Maľované vajíčka 

 

 

 

VAJCIA, JAR, RYBA, KORBÁĆ, 

 

ČAJ,   BÝK, BOS, KIA    

 

 

 

 

Tajnička .......................................... 

 

 

 

 

 

VyrobTE  si vEĽKONOČnú  ozdobu 

Potrebujeme: vyfúknuté škrupinky z vajíčka, voskové pastelky, kovovú nádobku alebo starú 

kovovú lyžicu, ceruzu, špendlík s hlavičkou, špajdlu, plynový varič. 

Vyfúknutú škrupinku napichneme na špajdlu. Do nádobky si nastrúhame farebnú voskovku, 

ktorú pomaly rozpustíme nad plynovým varičom. Do ceruzky zapichneme špendlík s hlavičkou. 

Špendlík namočíme do roztopenej voskovej pastelky a kreslíme ním na vajíčko rôzne tvary 

podľa vlastnej fantázie. Ozdobené vajíčko nechámena špajdle vyschnúť. Ozdobenú kraslicu 

môžeme ozdobiť farebnou tenkou stuhou. Hotovú kraslicu použijeme ako dekoráciu. 

                                      Lucia Janíková, VI. B 
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