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JARNÁ ROZPRÁVKA 
  
“A dosť. Teraz budem vládnuť opäť ja”, 

povedala si Jar jedného uzimeného dňa. 

“Stačilo tej niekoľkomesačnej “kryoterapie”, 

žezlo už patrí mne.” Prihodila pár farbičiek na 

líčka, navlnila vlasy a bez zbytočných 

ceremónií začala vládnuť a čarovať. Žmurkla na ospalé slniečko, to 

jej zívajúc prikývlo, prihodilo viac “dreva do kotla” a o chvíľu už 

zadarmo rozdávalo teplé zlato.  Biely paplón, ktorý svojimi 

hodvábnymi vločkami ešte nedávno zakrýval spiacu zem, mizne. 

Trblietavá guľa pridáva pár ďalších pozlátených lúčov a hľa zimou 

omámené tvory sa začínajú prebúdzať.  Teplo oživuje malého 

chrobáčika, ktorý vylieza zo svojej skrýše a ešte nemyslí na 

nástrahy prírody len sa jednoducho a bez debaty ťahá za jej 

magickými lúčmi. Oživuje prvosienku, ktorá už zvedavo vykúka 

spod zeme a beťárka, von už vylákala aj pokrivkávajúceho 

starčeka, ktorý jej, podopierajúc sa o palicu, nastavuje svoje 

zvráskavené líce. 

Jar mrkne na žltého guľatého pomocníka a spokojne sa usmieva. 

Vie však, že nemá veľa času aj keď len teraz prišla, už o chvíľu 

odovzdá žezlo ďalšiemu z vládcov  a tak rýchlo čaruje ďalej lebo 

vie, že ľudia na čary veria a ona ich nikdy nesklame. 

(napísala Andrea Kosková) 

 

 

Všetkým učiteľom a žiakom ako aj predškolákom, ktorí 
nás potešia svojou návštevou počas  

„Dňa otvorených dverí“  22. marca 2016,  

prajeme aby sa na našej škole cítili príjemne a spokojne. 

 
 

 ☺ Redakcia časopisu STOPA 



Lyžiarsky výcvik 
 

V dňoch 8. - 12. februára 2016 sme 

my žiaci ZŠ na Hrnčiarskej ulici, 

absolvovali lyžiarsky výcvik 

v Belianskych Tatrách, v lyžiarskom 

stredisku v Ždiari. Aj keď sme mali z lyží 

najprv menší strach, pokroky sme robili dosť rýchlo a lyže sa postupne 

stávali naším kamarátom. Ale v piatok sme už boli všetci na seba hrdí. 

Unavených a vyčerpaných nás vždy po lyžovačke vítal vysmiaty chatár, 

s ktorým sme si užili kopec srandy. Výbornú lyžiarsku atmosféru nám 

dotváralo aj príjemné prostredie chaty Furmanec.   

Ponocovanie na izbách, ranné vstávanie na rozcvičku, súťaže, kúpanie 

sa vo wellness v Tatranskej Lomnici, ale aj pády na lyžiach či „svalovka“,  sú 

už minulosťou. Ostali nám už len 

spomienky, fotky a video, ktoré 

nám budú pripomínať naše 

lyžiarske začiatky.  

Naše poďakovanie patrí 

inštruktorom, ktorí mali s nami 

pevné nervy, chatárovi a 

personálu penziónu za ich snahu o to, aby sme neschudli, zdravotníčke, 

šoférovi a vedeniu školy, že sme mohli prežiť nádherne strávený týždeň.  

 

Pridáme už len malý odkaz 

pre Perinbabu do ďalšej sezóny: 

„Budúci rok snehom NEŠETRI!!!“ 
Žiaci ZŠ Hrnčiarska SP  

 

 

 

(krátke video nájdete na našej stránke školy v časti videa) 



 
 

V piatok 29. 1. naši žiaci oslávili polročné vysvedčenie na 

ľade v karnevalových maskách. 

Na klzisku sa to hemžilo rôznymi maskami. Program bol 

spestrený hrami a súťažami, za ktoré dostali sladkú odmenu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ďakujeme všetkým zúčastneným za skvelú atmosféru na 

karnevale. Detský záujem o túto akciu nás milo potešil, a preto 

sa už teraz tešíme na budúcoročné karnevalové masky, ktoré sú 

každým rokom krajšie a krajšie. 

Veríme, že zverejnené fotografie a video z karnevalu vás 

potešia.  



“OBJAV V SEBE TALENT” 

 

V mesiaci február našu 

školu navštívil známy  

a úspešný tanečník Miro 

Žilka. Mnohí ho poznajú  

z televízie, kde sa ako tanečník 

presadil v súťaži 

Československo má talent  

v roku 2013.  Už samotný 

názov súťaže, má v sebe ukryté slovíčko talent. V každom 

dieťati je skrytý talent a Miroslav svojim príkladom chce 

pomôcť deťom tento talent objaviť a ďalej rozvíjať.  
  Pri tejto dlhej ceste objavovania svojho talentu si Miro 

Žilka uvedomil, že pohyb je dôležitý pre zdravý vývoj 

dieťaťa, preto sa rozhodol predstaviť pútavou, dynamickou a 

interaktívnou 

formou výchovný 

koncert aj pre 

našich žiakov. 

Počas programu 

nám predstavil jeho 

choreografie 

z tanečných súťaží. 

Žiaci sa naučili 

tanečné kroky,  

zasúťažili si, za odmenu  dostali podpisové karty s autogramom 

a z vystúpenia si odniesli veľký zážitok. 

 

 
Miroslavovi prajeme veľa úspechov a ďakujeme  

za jeho návštevu. 
 



MIROSLAV ŽILKA 

umeleckým menom 

„BRUISE“ 
 

  „Bruise“ sa venuje tanečným 

štýlom Poppin´, Lockin´ a Break 

dance už od roku 1995. Tieto tance vyšperkoval do vlastného, 

nenapodobiteľného tanečného štýlu a jedinečných 

choreografií. 

 Od roku 2001 prezentoval svoje umenie aj ako pouličný 

tanečník vo Viedni, kde predvádzal tanečný štýl Poppin´. 

Postupom času sa dal dokopy s tanečnou skupinou „Old School 

Brothers“, s ktorou 7.decembra 2008 získal najväčší komerčný 

úspech, keď ako prvá skupina na svete vyhrali projekt, ktorý na 

Slovensku prebiehal pod názvom „Slovensko má talent“. 

 Následne so skupinou Old School Brothers absolvoval 

stovky vystúpení, nielen doma, ale i v zahraničí a v roku 2010 

vytvorili vlastný divadelný tanečný projekt pod názvom 

„Z ulice hore“.  

 O rok neskôr 2011 sa Miroslavovi podaril ďalší úspech a 

to, že sa ako prvý Slovák v histórii prebojoval z viac ako 

45 000 súťažiacich z celého sveta do finále nemeckého „Das 

Supertalent“. 

 Miroslav je taktiež lektorom v tanečnej škole Old School 

Brothers, kde odovzdáva svoje dlhoročné skúsenosti mladej 

generácii. 

 Ďalší úspech, ktorý si Bruise zaradí do svojej talentovej 

zbierky je 3 miesto vo finále Československo má talent 2013. 

  



Deň učiteľov 
28. marec 

Deň učiteľov sa oslavuje v deň narodenia pedagóga Jana Amosa 

Komenského, učiteľa národov. Narodil sa 28. marca 1592. 

Sviatok je oslavou práce všetkých 

pedagogických pracovníkov, ktorých práca je 

poslaním a zaslúžia si za svoje znalosti, 

trpezlivosť, úctu a poďakovanie. 

Učitelia sa už od nášho útleho veku 

podieľajú na formovaní našej osobnosti, spolu 

s rodičmi. Nie je to len ich zamestnanie, ale 

predovšetkým poslanie, ktoré vykonávajú na 

vysokej úrovni, s láskou a pokorou. Cieľom 

každého učiteľa je vykresať z dieťaťa schopného človeka, podchytiť to 

pozitívne, čo v ňom je a rozvinúť to do správneho smeru. Dodať žiakom 

potrebné vedomosti, ktoré zúročia v ďalšom štúdiu alebo v reálnom 

živote.  

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte mi, aby som Vám týmto 

vyjadril úctu a poďakovanie za Vašu náročnú a zodpovednú prácu. 

Úprimne Vám želám, aby ste svojim osobným príkladom naďalej 

zvýrazňovali ľudské hodnoty na ceste za vzdelávaním. 

M. Vasilko 

 

V tomto šk. roku bude pri príležitosti osláv 

Dňa učiteľov za našu školu ocenená p. Mgr. 

Andrea Angelovičová, učiteľka III. A triedy, za 

vynikajúce úspechy vo vyučovaní 

i v mimoškolskej činnosti pri organizovaní 

kultúrneho života školy i mesta.  

Blahoželáme  



HÁDANKY 
Spoj hádanku s obrázkom  

 

Sedí babka guľatá, má sto sukien zo zlata, keď ju raz 
vyzliecť skúsiš, rozplakať sa pritom musíš… 

Čo je to? 

 

 

 

Máme domček zelený, na izbičky delený, v nich drobné 
detičky – zelené guličky. Veľa je tých detí, ách! Veď som 

predsa sladký … 

Čo je to? 

 

 

 

Som krajčírom dobrej módy, nožnice 
mi trčia z vody. Ja nešijem z ovčej vlny, ale 

strihám vodné vlny. 
Čo je to? 

 

 

Slimák nosí domček. Kohút hrebeň na 
hlave. Ja na nose dva oblôčky, keď mám 

oči zvedavé. 
Čo je to? 

 

Som taká maličká kúzelná 
palička. Na papieri kúzla stváram. 

Presvedčte sa, že netáram, keď ma drží 
ručička. 

Čo je to? 



 
 

 
Pani učiteľka sa v škole pýta:  

 Máte v ruke 2 jablka z toho jedno zjete, čo vám 
ostane v ruke?  

Dežko sa prihlási a hovorí:  
 Ohryzok! 

 

 

Blondínka ide do elektra a hovorí: "Môžem dostať 
tento televízor?" 

  "Nie, blondínkam ho nepredávame." 
  Druhý deň sa blondínka naštve a nafarbí si vlasy na 

čierno. 
  Takto sa vydá znovu do toho istého elektra. 

  Zase počuje od predavača rovnakú 
odpoveď: "Blondínkam nepredávame." 

  "Ako viete, že som blondínka?" 
  "Pretože to nie je televízor ale mikrovlnná rúra." 

 
 

K slonovi prídu dva mravce a hovoria mu:  
"Hej slon, poď sa s nami biť."  
"No určite, dvaja na jedného." 

 
Viete prečo blondínka tancuje pri semafore?  

 Lebo si myslí, že je tam diskotéka. 



 

ZÁBAVNÝ KÚTIK 



Nová výzva pre školu  
“oblúková športová hala” 

   

Naša škola sa zapojila do 

výzvy Ministerstva školstva  

a kultúry získať športovú halu 

a to prostredníctvom rozvoja 

výchovy a vzdelávania žiakov 

v oblasti telesnej a športovej 

výchovy formou dostavby, 

rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične a na vybavenie 

telocvične 2016. 

 
 

V prípade úspechu by  
v areáli našej školy bola 
postavená oblúková športová 
hala. Držte palce! 

 

  

 

Ďakujeme všetkým, 

ktorí nám pomohli svojim 

hlasovaním získať pre naše 

mesto Detské ihrisko.  



VEĽKÁ NOC 
 

Termín Veľkej noci nie je 

stály, každoročne sa mení. Veľká noc pripadá na prvú nedeľu 

po prvom jarnom splne mesiaca - po 21. marci. Má však 

ustálený deň na oslavu - nedeľu - pretože Ježiš Kristus vstal z 

mŕtvych. Veľkonočný - tichý týždeň trvá od Kvetnej 

nedele po Bielu sobotu. 

Na Kvetnú nedeľu si ľudia do kostola doniesli rozvinuté 

vŕbové prútiky, ktoré im kňaz svätil modlitbami. Pri búrkach 

konárik položili do obloka, alebo kúsok z neho hodili do ohňa. 

Bahniatkami okiadzali aj chorých, aby sa skoro uzdravili, na 

východnom Slovensku ich uložili k prvému zasadenému 

zemiaku.  

Na Zelený štvrtok či Bielu sobotu sa muži, ženy aj 

dospievajúca mládež chodili umývať do potoka. Začínalo sa už 

pred ranným zvonením. Dievčatá verili, že po takomto umytí 

budú čerstvé ako lastovičky, nebudú mať pehy na tvári a ak si 

umyjú vlasy, rýchlejšie im budú rásť. 

V noci zo Zeleného štvrtka na Veľký piatok sa schádzali 

strigy. Verilo sa, že na krížnych cestách mútia maslo, aby 

odobrali kravám mlieko. Kresťania si na Veľký piatok 

pripomínajú potupnú smrť Ježiša Krista 

na kríži. Dodržoval sa úplný pôst. Varili sa 

strukoviny a zemiakové šúľance s makom. 



Konzumovali sa údené ryby, zemiaky a voda z kyslej kapusty.  

Na Bielu sobotu sa ľudia venovali 

vareniu a pečeniu obradných jedál. Bola 

to bravčovina, často sa varila šunka. Vo 

viacerých oblastiach pripravovali na 

Veľkú noc jahňa. Najviac sa však všade jedli vajíčka. 

Významnú úlohu mal oheň, ktorý sa roznecoval na Bielu 

sobotu. Novým ohňom zapálili večnú lampu a veľkonočnú 

sviecu zvanú paškál. Oheň mal mať magicko-ochrannú silu. S 

uhlíkmi z tohto ohňa sa tri razy obehol dom, aby bol chránený 

pred povodňou. Popol sypali ľudia na oziminy, aby ich chránili 

pred  ničivými búrkami.  

Vari najväčším sviatkom mládencov bol Veľkonočný 

pondelok, kedy sa chodilo po domoch, kde mali dievčatá, aby 

ich mohli chlapci pooblievať čerstvou, studenou vodou, ktorá 

mala byť symbolom zdravého života. Mládenci nešetrili vodou 

a veru niektorá dievčina dostala poriadnu dávku vody. No a ako 

to už býva – veľa vody dievku nepotešilo a nepotešilo ju ani 

keď ju oblievači obišli. V niektorých oblastiach bývalo 

zvykom, že k oblievačke sa pridalo aj šibanie dievčat pleteným 

korbáčom, v niektorých zas šibanie prebrali v utorok dievčence 

a oplácali chlapcom 

pondelňajšiu oblievačku. 

Nech už to bolo akokoľvek, 

bola to a ostáva našou 

veľkou a vzácnou tradíciou, 

ktorú by sme si mali ctiť, 

uchovávať a udržiavať. 



Veľkonočné riekanky 
Šibi, ribi, mastné ryby, kus koláča od korbáča. 
Kázal kadlec aj kadlečka, aby dali tri vajíčka. 
Jedno biele, druhé čierne, a to tretie zafarbené, 
to je moje potešenie. Aj kus baby, 
Aby boli naši radi.

 
 

Toto vajce maľované, 
to je z lásky darované, 

od koho, od toho, 
čože koho do toho! 

To vajíčko dám, 
koho rada mám. 

To vajíčko maľované, 
hviezdičkami cifrované, 

tomu ho ja darujem, 
koho verne milujem

. 
Šibi, ribi, mastné ryby, 
kus koláča od korbáča 
a vajíčka do košíčka. 

Tetička, tetička, 
dajte maľované vajíčka! 

 
Šibi, ribi, mastné ryby, 
dávaj vajcia, vykrúcaj sa! 
Ak mi nedáš dve vajíčka, 
daj mi aspoň makovníčka.  
Ešte k tomu groš, 
aby bolo dosť.  
 
 
 
  



Veľkonočná vianočka 
Recept: 

Suroviny: 1 kocka droždia, ½ kg 

hladkej múky, 2ks + 1 vajce na 

potretie, 1 ČL soli, 80g  masla, 75g 

cukru kryštálového, 200 ml vlažného 

mlieka, hrozienka (nemusia byť), 

mak alebo mandle na posypanie. 

 

Postup prípravy: 

1. Z mlieka, droždia a lyžičky cukru si zarobíme kvások a 

necháme chvíľu postáť. Treba si však dať pozor, aby mlieko 

nebolo príliš horúce, aby sa nám neznehodnotilo droždie, 

potom by nám vianočka tak pekne nenakysla (z vlastnej 

skúsenosti ). Zatiaľ si pripravíme do misy múku, zvyšný 

cukor, soľ, vajcia, roztopené maslo, prípadne hrozienka. 

Primiešame kvások a vymiesime cesto, ktoré prikryté necháme 

na teplom mieste kysnúť, kým nezdvojnásobí objem (približne 

pol hodinu, závisí od teploty prostredia). 

2. Vykysnuté cesto vyklopíme na pracovnú dosku, rozdelíme 

na 4 časti, ktoré vytvarujeme do dlhých valčekov a zapletieme 

vianočku. 

3. Vianočku opatrne prenesieme na pekáč. Potrieme zvyšným 

rozšľahaným vajíčkom, posypeme makom alebo plátkami 

mandlí a necháme ešte 15 minút postáť. 

4. Pečieme pri teplote 220 stupňov 15-20 minút krásne 

dohneda. Takto upečená vianočka, dobre zakrytá, vydrží 

mäkučká a nadýchaná aj 3-4 dni (ak sa dovtedy nezje ). 



Vymaľuj si obrázok 

 
 

 

 

 
 
Časopis STOPA 

Šéfredaktor: Mgr. J. Valentejová, Mgr. J. Bilasová 


