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      Veľkonočná básnička  
 

                                                 

                                     Už sa blížia sviatky jari, 

                                      už sa tešia veľkí, malí. 

                                     Malý zajko v tráve čupí, 

                                      sleduje jak jar sa budí. 

                                      Na Veľkú noc veľa vody, 

                                        spokojnosti a pohody. 

                                         V novej jari veľa sily, 

                                         aby ste v zdraví dlho žili. 

 

 

                                                                         Ľubica Ondrejkovičová 8.B  

 

 

Veľká noc 

 

Veľká noc sa blíži, 

nikomu neublíži.  

Zober tie tvoje korbáče, 

nech sa dievčina vyskáče.                                 

 

Nejaké to drobné dá 

a povie ti, že ťa rada má. 

Sadneš si tam na kofolu  

a hneď môžeš ísť do druhého domu.             

             

 

Matej Sokolovič 6. B 

 

 



Symboly Veľkej noci 
 

Kríž - kríž je dnes najdôležitejším z kresťanských symbolov, pretože Kristus 

bol odsúdený na smrť ukrižovaním. 

 

Veľkonočná sviečka  - symbolizuje vzkrieseného Krista - tento symbol 

pochádza zo starovekých osláv Veľkej noci, pri ktorých sa zapaľuje sviečka 

(nazývaná tiež paškál) od ohňa. 

 

Oheň — veľkonočná bohoslužba sa začína zapálením veľkonočného ohňa, ktorý 

symbolizuje víťazstvo Ježiša Krista nad temnotou a smrťou. 

Baránok - v kresťanstve je baránok jedným zo symbolov 

Ježiša Krista, lebo obrazne podľa kresťanskej viery on je baránok obetovaný za 

spásu sveta. 

 

Vajíčko - v kresťanstve sa vajce pokladá za symbol zatvoreného 

hrobu, z ktorého vstal Kristus, ako symbol nesmrteľnosti. 

 

Zajačik - zajačik má pravdepodobne pôvod v pohanských rituáloch oslavujúcich príchod 

jari. 

 

Korbáč — tento v niektorých regiónoch Slovenska dôverne známy symbol Veľkej noci. 

 

Pranostiky 
1. Ak je Zelený štvrtok biely, bude teplé leto. 

2. Saď zemiaky na Zelený štvrtok, v jeseni sa potešíš! 

3. Ak na Veľký piatok prší, dúfaj v dobrú úrodu. 

4. Keď na Veľký piatok hrmí, na poli sa urodí. 

5. Keď je na Veľký piatok mráz, býva veľa hríbov. 

6. Ak prší na Bielu sobotu, bude málo čerešní. 

7. Pekná a jasná Veľká noc znamená bohatú úrodu. 

8. Veľkonočné jasno - bude lacné maslo. 

9. Jasné počasie cez Veľkú noc - cez Letnice (svätodušné sviatky) bude leto. 

10. Veľkonoce krásne, úrodu nám dajú, ak slniečko hasne, lúky sucho majú. 

11. Keď cez Veľkonočnú nedeľu prší, každý pondelok až do Svätého Ducha čakaj dážď. 

12. Ak je pekne na Boží hod veľkonočný, začni prácu na poli. 

13. Veľkopiatkový a veľkonočný dážď zriedka prináša žatve požehnanie. 

 

Timea Körösiová 8. B                                             



Veľká noc vo svete 

 

 

Španielsko: „Felices Pascuas!“  

Španieli Veľkú noc volajú Semana Santa, čiže Svätý týždeň. 

Oslavy sa začínajú Kvetnou nedeľou a vrcholia vo 

Veľkonočný pondelok. Počas týchto dní sa v centrách miest 

zastaví hromadná doprava a ľudia vyrazia do ulíc, aby si 

pozreli pouličné predstavenia so stredovekými motívmi. V Španielskych mestách by 

si videl procesie, čiže sprievod kajúcnikov s vysokými kužeľovitými čiapkami.  

Za kajúcnikmi kráčajú chlapci s vysokými sviečkami a hlavným 

motívom celého sprievodu sú bohato zdobené nosidlá s Kristom či 

inými postavami v životnej veľkosti. Krčmy, vinárne 

i reštaurácie sú plné ľudí, kde sa schádzajú s 

priateľmi či známymi. 

 

Švédsko: „Glad Påsk!“ 

Množstvo žartov a rôznych povier. Tak toto sú veľkonočné sviatky  

vo Švédsku. Malé deti sa na Zelený štvrtok oblečú do dlhých šiat  

so šatkami na hlavách a s načerveno natretými tvárami zvonia pri 

dverách alebo domácim podstrčia pod dvere veľkonočný list. A ako 

taký veľkonočný list vyzerá? Ide o lístok podobný „Valentínkam“, ktorý je 

vyzdobený obrázkami čarodejníc, vo vnútri s milým veršíkom alebo s veršíkom 

naznačujúcim, že adresát onedlho naštartuje metlu a vydá sa na sabat. Súčasťou 

veľkonočnej výzdoby sú brezové metly, na koncoch vetvičiek ozdobené farebnými 

pierkami. Šibanie teda s obľubou používame nielen u nás, ale 

aj vo Švédsku. Tradičnými pochúťkami na veľkonočnom 

stole sú praženice, omelety, jahňacie, losos a vaječný koňak. 

Veľkonočná nedeľa a pondelok sú obdobím veselia a hier. 

Obľúbenou hrou je napríklad kotúľanie natvrdo uvarených 

vajec, ktoré sa položia do radu na zem a hráči sa snažia svojimi vajcami zasiahnuť 

niektoré vajce v rade. 

 



Nemecko: „Frohe Ostern!“ 

Deti v Nemecku sa počas veľkonočných sviatkov veľmi rady hrajú na 

čokoládový bozk. Ako taký bozk prebieha? Podstatné je prehltnúť čo 

najviac čokoládových cukríkov bez toho, aby ti ostatní kamaráti stihli 

rozmazať čokoládu po tvári. Vyhráva ten, kto zje najviac cukríkov a má 

najčistejšiu tvár. Nemecké veľkonočné zvyky sú však výnimočné aj niečím iným. 

Tak napríklad peknou tradíciou je veľkonočný oheň. Vyzerá to tak, že na 

dohodnutom mieste sa uložia staré vianočné stromčeky a na začiatku 

Veľkej noci sa podpália. Symbolizuje to pálenie posledných zvyškov zimy. 

Nemci veľmi obľubujú pašiovú hru, ktorá sa tradične koná v 

Oberammergau. Ide o hru o utrpení, ukrižovaní a smrti Ježiša Krista a 

hrá v nej viac ako 1200 dedinčanov.  
 

Veľká Británia: „Happy Easter!“ 

V britských rodinách sa deti rady hrajú s veľkonočnými vajíčkami.  

Po celom byte hľadajú skryté čokoládové vajce a kto ho nájde, ten ho 

hneď zje. 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 koná v Hampsteade a na ďalších miestach 

Londýna prehliadka drakov. V niektorých častiach Anglicka prežíva starý zvyk, 

keď na ďalší pondelok po Veľkej noci ženy priväzujú mužov k 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 si 

našiel nielen slepačie vajíčka, ale aj prepeličie, bažantie, pštrosie či dokonca 

klokanie. 
 

Francúzsko: „Joyeuses Pâques!“  

Počas Veľkej noci aj deti vo Francúzsku majú najradšej 

veľkonočné vajíčka, a to v podobe kuriatok, zajačikov, 

kačičiek či zvonov. Legenda tvrdí, že zvony, ktoré sa vo Veľkonočný 

piatok vracajú do Ríma, potom nadobudnú vajíčka, aby ich vo Veľkonočnú 

nedeľu pri spiatočnej ceste porozhadzovali po záhradách. Deti teda musia v 

záhradách tieto čokoládové vajíčka hľadať. Veľkonočný pondelok je iba dňom 

pracovného pokoja, Francúzi totiž šibačku ani oblievačku nepoznajú. 

               Patrícia Piešťanská 7.B 



Slovenské ľudové zvyky  a tradície 

  

Ľudové zvyky a tradície začali vznikať pri výnimočných udalostiach alebo pri 

zmene počasia či pri zmene ročného obdobia. Veľmi veľa tradícií vznikalo pri 

narodení alebo úmrtí človeka. Ľudové zvyky a tradície odjakživa ovplyvňovali 

život našich predkov. Veľká noc a Vianoce patria k minimu sviatkov, ktoré sa  

na Slovensku zachovali.                                                                                                           

Naši predkovia sa často báli zmien v ročných obdobiach, a tak vznikali 

rôzne poviedky a legendy. S príchodom kresťanstva sa začali objavovať 

aj kresťanské sviatky. Každý sviatok sa viazal k inému regiónu,  

ku ktorému akoby patril a hodil sa k nemu. Dokonca môžeme povedať, 

že čo dedina – to iné zvyky a tradície. 

 

Ľudové zvyky a tradície v závere zimy a na začiatku jari 

Jedným zo sviatkov, ktoré sa zachovali, sú tiež fašiangy.  

Fašiangy sa začínajú na Troch kráľov a končia sa o polnoci v deň 

„Popolcovej stredy“. V rámci fašiangov sa traduje veľa zvykov, napríklad 

zábavné karnevaly a plesy, a záver patrí pochovávaniu basy.                                                                                                 

       

 

Prichádza k nám jar a s ňou veľa zvykov a tradícií. Jednou z nich je 

aj vynášanie Moreny. Morena bola v minulosti znakom zimy a chorôb. 

Ľudia ju buď upálili, alebo ju hodili do potoka.  

Morenu predstavuje handrová bábika, ktorá je oblečená a má približne 

rovnakú dĺžku ako človek. Morena predstavovala bohyňu zimy a chorôb.                                                                                                

 

 

A pomaly sa nám už blíži Veľká noc... 

Veľká noc sa zachovala, i keď dnes už šibe len málokto. Je to nádherná 

tradícia, ktorá sa ešte aj dnes traduje prostredníctvom ľudových a folklórnych 

súborov.  

 

                                              Alexandra Krupčíková 5. B 

 

 



TEST VEĽKÁ NOC 
 

 

 1. Podľa čoho sa určuje Veľká noc  

    v kresťanských cirkvách?                

a) Veľká noc má pevne stanovený dátum  

    ako iné sviatky. 

b) Veľká noc sa slávi v prvú nedeľu po prvom 

    splne po jarnej rovnodennosti. 

c) Veľká noc je oslava jari a trvá celé  

    jarné obdobie. 

 

4. Aký význam má v najväčšom kresťanskom 

   sviatku šibačka? 

a) Nemá žiaden biblický význam.  

    Pochádza z predkresťanského obdobia  

    a značí odovzdanie plodivej sily. 

b) Je to marketingový trik, ktorý k nám  

    priniesli západné krajiny. 

c) Biblia vystríha pred snahou miešať  

    uctievanie Boha s tradíciami a zvykmi,  

    ktoré sa mu nepáčia. 

 

2. Čo sa píše o Veľkej noci  

   v Novom zákone? 

a) Biblia sa o Veľkej noci ako takej  

    v Novom zákone nezmieňuje.  

b) Biblia opisuje Veľkú noc ako vzkriesenie  

    Ježiša Krista. 

c) Počas Veľkej noci ukrižovali Ježiša Krista,  

    píše Biblia. 

 

5. Čo symbolizuje baránok na veľkonočné  

   sviatky? 

a) Nevinnú krv, ktorú Ježiš Kristus prelial  

    na kríži.  

b) Obetné zviera, ktoré sa jedlo  

    na Veľkonočnú nedeľu. 

c) Nemá žiaden význam pre tento  

    kresťanský sviatok. 

3. S akou biblickou udalosťou sa spája  

   Zelený štvrtok? 

a) Zmŕtvychvstanie Ježiša Krista. 

b) Ježiš Kristus odišiel z Jeruzalema. 

c) Posledná večera, ktorú slávil Ježiš spolu  

    so svojimi učeníkmi. 

6. Čo sa stalo vo Veľký piatok? 

a) Ukrižovali Ježiša Krista.  

b) Zatkli Ježiša Krista. 

c) Pochovali Ježiša Krista. 

 

Zaujímavosť 
Prvé čokoládové vajce bolo vyrobené v Nemecku v 19. storočí. Najväčšie veľkonočné čokoládové 

vajce na svete vyrobili minulý rok v Argentíne. Bolo vysoké 8 metrov, vážilo 4 tony a pripravovalo 

ho 27 pekárov.       

 

 

 

 

Správne odpovede: 1b, 2a, 3c, 4a, 5a, 6a,c 

             Timea Körösiová 8.B                 
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 ... s pani učiteľkou Reptovou 

 

Ako často mávate záchvaty smiechu? 

 Veru dosť často. Mám pocit, že každú chvíľu.  

 

Aký bol váš najväčší životný trapas? 

          Asi keď som spadla z bicykla rovno pred naším činžiakom. Bol to naozaj kvalitný držkopád a 

ako naschvál, práve sa so záujmom prizeral ten najprotivnejší a najklebetnejší sused. Ale – čo nás 

nezabije, to nás posilní! 

 

Aké sú vaše obľúbené komédie, ak teda máte nejaké rada? 

Drž hubu, Muži v čiernom, Horúce strely, Návštevníci, My sme Millerovci, RRRrrrr!,... moje top 

animáky sú Ako vycvičiť draka, Na vlásku, Doba ľadová a Shrek. Mám rada aj komediálne seriály, 

momentálne Teóriu veľkého tresku, Ako som spoznal vašu mamu... a seriál Priatelia môžem pozerať 

stále dookola. 

 

Je zábavné opravovať diktáty či písomné práce žiakov? 

           Často sú tam dobré hlášky alebo zábavné chyby, zasmejem sa... aj do zbierky 

pridám, ale potom ma zaplavia pocity zúfalstva a beznádeje... a v noci ma mátajú 

hororové sny o množstve analfabetov v budúcnosti, ktorí sa dokážu podpísať iba 

tromi krížikmi a dorozumievajú sa škrekmi a posunkami  

 

Akú hlášku zo školských lavíc máte najradšej?  

Mám viac obľúbených:  

 Pančelka, v slove výchor má byt ypsilon, šak to je tá sova! 

 Pančelka, nevadzí, že som si kýchol a sopel máte na písomke? 

 Z písomiek...  Otázka: "Ktoré kovy začal človek využívať ako prvé?" Odpoveď žiaka: "Vydli." 

            Otázka:  "Napíš štyri zámená." Odpoveď žiaka: "Meno, mesto, zviera, vec." 

 

Aké známky dávate najradšej? 

 Samozrejme jednotky... (ale zaslúžené!) Škoda, že nesmieme dávať jednotky  

s hviezdičkou, ako keď som chodila na základnú školu (za čias dinosaurov). 

 

Máte rada vtipy alebo skôr čierny humor? 

 Mám rada všetky druhy vtipov, aj čierny humor. 

 

Ako často beháte maratón? 

 Vidíš, ak takúto otázku položíš mne, je to priam ukážkový čierny humor.  

Ja a beh = dva nezlučiteľné pojmy.  

 

Keď ste boli školáčka základnej školy, zbožňovali ste školu alebo ste ju priam nenávideli? 

 Väčšinou som mala školu rada... v rozumnej miere, aby mi to náhodou neuškodilo  

 

Sú žiaci vašou hlavnou príčinou smiechu? 

 Keby som si zostavila rebríček rozosmievačov, žiaci by boli na prvom mieste. V tesnom 

závese za nimi moje deti, potom sestra, kolegyne, kamarátky, kamaráti a nakoniec trojboj:  

knihy + filmy + seriály. 

Ďakujeme za rozhovor                                                                           Patrícia Piešťanská 7.B 



 

1. Máš sa rozhodnúť, kde budeš tráviť prázdniny. 

 a) Prázdniny u babky na dedine – 1 bod 

 b) Pobyt v letnom tábore – 2 body 

 c) Opustený ostrov – 3 body 

 

2. Ktorý šport sa ti najviac páči? 

 a) Futbal – 2 body 

 b) Golf – 1 bod 

 c) Parašutizmus – 3 body 

 

3. Tvoji kamoši idú do susedovej záhrady na maliny, ideš aj ty? 

 a) Nie, mohol by ma chytiť a vynadať mi – 1 bod 

 b) Ak je tma a nie je doma, tak áno – 2 body 

 c) Samozrejme, poďme hneď – 3 body 

 

4. Čím by si chcel byť v dospelosti? 

 a) Námorným kapitánom – 2 body 

 b) Učiteľom – 1 bod 

 c) Automobilovým pretekárom – 3 body 

 

5. Hrávaš sa niekedy s vecami, ktoré sú nebezpečné? 

 a) Dosť často, lebo ma to veľmi láka – 3 body 

 b) Niekedy... a aj to v prítomnosti starš ieho – 2 body 

 c) Nikdy, lebo nechcem prísť k úrazu – 1 bod 

 

6. Máš rád stávky, pri ktorých môžeš veľa získať aj stratiť? 

 a) Samozrejme, lákajú ma – 3 body 

 b) Občas, ak som si istý výhrou – 2 body 

 c) Nie, považujem to za zlé – 1 bod 

 

Vyhodnotenie:  

6 – 9 = Vždy sa vyhýbaš aj najmenšiemu riziku, lebo sa bojíš následkov.  

Robíš síce dobre, ale mal by si vedieť, že občas sa možno oplatí niečo riskovať. Inak si v pohode. 

 

10 – 13 = Napätie a strach sa ti niekedy páči, ale určite sa slepo nevrháš do nebezpečenstva. Jednoducho 

si to chceš niekedy užiť. Skôr sa na to necháš nahovoriť. Nie si bojko ani odvaha. 

 

14 – 18 = Patríš medzi tých, ktorí riziko a napätie majú radi. Síce si odvážny, no niekedy si na to aj 

doplatil. Napriek tomu sa nedáš odradiť. Trochu by si sa mal zmierniť a tiež dávať na niečo pozor.  

Si fajn, ale až príliš odvážny človek. 

Dominika Domča Šlahorová 7. B 

 

 Si odvážny a rozhodný?



Lyžovačka 
Prvý deň, ako sme prišli, sa majiteľovi narodilo dieťa. Na druhý deň sme išli 

prvýkrát na svah. Už vtedy ma postihla smola. Stratil som lyžiarske palice. 

Tak som ich hľadal. Nenašiel som ich. Chodil som hore a dolu od svahu 

k chatke. Bol som z toho smutný. No mal som šťastie, lebo náš inštruktor 

Zoran mi požičal svoje. Prvý deň na svahu sa amatéri učili obúvať do lyží 

a poobede aj otáčať. Na tretí deň sme sa učili robiť oblúčiky. To isté aj  

na štvrtý deň doobeda, a potom pre nás pustili menší vlek. Učili sme sa nasadať na vlek.          

Bola to úplná pohroma. Asi po hodine sa prvý človek vyviezol až na koniec. Spustili sa dole.           

O 16:00 sme skončili. Na piaty deň sme už išli na veľký vlek. 

Vystupovali sme na päťke z osmičky. Spustili sme sa dole a potom sme 

chodili iba v skupinkách. Bolo super. V nejakú noc u nás boli policajti. 

Boli u nás zlodeji, ktorí ukradli trezor s peniazmi. Zaujímavé bolo, že 

presne vedeli, kde sa nachádza trezor a kedy tam uložili peniaze. Bolo 

super. Aj p. Matúšek bol spokojný. Ani sa nič zlé nestalo. 

 

 

 

 

          Cesta tam 

Cesta tam bola dobrá, lebo 

netrvala tak dlho. Išli sme 

po diaľnici. Zastavili sme 

najprv na pumpe, kde sa 

všetci guľovali. Potom sme 

ešte raz zastavili a už sme 

boli v BACHLEDOVEJ 

DOLINE, kam sme mali namierené. Mali sme 

byť ubytovaní v chate Erika, keď sme ju 

uvideli, tak sme sa všetci potešili. Dievčatá 

posledných 15 minút spievali všetko, čo im 

napadlo. Všetci sme sa strašne potešili, keď 

sme vystúpili.    

Cesta späť 

Cesta späť bola oveľa horšia. Mali sme prísť 

asi o 15:00 a prišli sme o 17:15. No bola obria 

zápcha, väčšiu asi nikto nevidel. Všetci sa už 

nudili a polovici sa chcelo ísť na WC. Keď sme 

prišli asi po štyroch hodinách do školy, v celom 

autobuse sa začala oslava. 

Nikdy by som nepovedal, že 

budem niekedy tak rád vidieť 

školu. 

 

                                                            Patrik Krajčo  a Tomáš Brestovanský   7.B 

 

 



 
 

V škole hovorí pani učiteľka žiakom:  

"Kto prvý odpovie na moju otázku, môže ísť domov!" 

Ferko vyhodí tašku z okna. Pani učiteľka sa pýta: "Kto to bol?" Ferko: "Ja, zbohom!"  

 

Učiteľka hovorí celej triede: "Kto vytvorí množné číslo od slova víkend, dostane 

jednotku." Prihlási sa Jurko a odpovie: "Prázdniny!"  

 

 

Na chémii hovorí učiteľ: "Čo sa vyparuje rýchlejšie ako voda?"  

Zo zadnej lavice Jožko vykríkne: "Peniaze!"  

 

Rozprávajú sa dvaja muži: "No, Peter, o chvíľu tu máme jar, všetko začne vyliezať zo zeme..."  

A druhý na to: "Neblázni, veď ja tam mám svokru!"  

 

Príde bezzubý k zubárovi, otvorí ústa a povie: "Prvý apríl!"  

 

Ide zajko po lese a spieva si: "Idem do lesa, medvede, traste sa."  

Stretne vlka a vlk sa pýta: "A ty sa nebojíš?" "Nie." A ide ďalej a zase si spieva.  

Stretne ho líška a pýta sa to, čo vlk. Zajac: "Nie," a spieva ďalej. Stretne ho medveď  

a hovorí mu: "Čo si to spievaš?" A zajac: "Idem na maliny, trepem somariny."  

 

Ide ježko okolo lesa, hryzie jablko a stretne zajaca, ktorý sa ho pýta: "Čo ješ?"  

Ježko: "Čo zajac?" Zajac: "Čo ješ, jež?" Ježko: "Čo zajac, zajac?"  

 

Pýta sa babka svojho vnuka: "Vnúčik môj, prečo dávaš tým sliepkam čokoládu?"  

Vnuk: "No predsa, aby mi zniesli kindervajíčka!"  

 

Hovorí mačka prasiatku: "Ja viem, čo z teba bude."  

Prasa: "To naozaj? Čítala si môj horoskop?"  

Mačka: "Nie, kuchársku knihu!"  

 

Pýta sa učiteľka prváka Karolka:  

"Karolko, ty ako prváčik ktorý predmet máš najradšej?"  

Karol: "Ja ich mám viacej, je to chémia, fyzika, geografia, dejepis..."  

Učiteľka: "Ale veď také predmety ešte nemáš!" Karol: "Veď práve preto!"  
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 V t i p y



JOHN CENA 
John Felix Anthony Cena (* 23. apríl 1977) je americký profesionálny wrestler, herec a raper.  

V súčasnosti je členom asociácie WWE v rosteri RAW.  

Je držiteľom mnohých titulov a rekordným, 15-násobným šampiónom WWE. 

Je druhý najstarší z piatich bratov a sám o sebe hovorí, že keď práve 

nezápasí, je rodinný typ. Promoval na Springfield College z cvičebnej 

fyziológie a ľudskej anatómie. Na rovnakej škole bol zároveň členom 

školského futbalového tímu. 

Vo World Wrestling Entertainment debutoval 27. júna 2002 proti 

olympijskému víťazovi Kurtovi Angelovi. Za osem rokov svojho pôsobenia  

v tejto organizácii získal deväť svetových titulov, tri tituly 

šampióna  spojených štátov a tri tituly tímové, okrem toho pozbieral 

nespočetné ocenenia a bol trikrát vyhlásený za najlepšieho wrestlera roka. 

V roku 2005 nahral album s názvom "You Can´t See Me", ktorý sa stal veľmi 

úspešný predovšetkým vo Veľkej Británii. Dôkazom toho je vyše 140 000 predaných kusov za prvý 

týždeň. Po veľmi úspešných rokoch vo wrestlingovom svete a vydaní úspešného rapového albumu 

začal John pokukovať po filmovej brandži. V roku 2006 nakrútil svoj prvý film Vojak. Zahral si v ňom 

čerstvo prepusteného mariňáka, ktorý bojuje za záchranu svojej manželky proti klasickému 

"záporákovi", ktorého tu hrá Robert Patrick. Tento akčný film sa stal jeho vstupnou bránou do 

filmového sveta. Dva roky po premiére Vojaka si John zahral opäť hlavnú rolu – v snímke 12 kôl, 

ktorú režíroval známy režisér Renny Harlin. Táto snímka ponúka ešte viac akcie a dosiahla oveľa 

priaznivejšie prijatie od fanúšikov a kritikov ako predchádzajúci film.  

V roku 2009 prišiel nepochybne zatiaľ vrchol v Johnovej filmovej kariére. Tým vrcholom je 

film Legendary, v ktorom si John zahral po boku Dannyho Glovera a Patricie Clarkson.  

Na rozdiel od klasických "akčňákov" Vojak a 12 kôl je Legendary športovou 

drámou s morálnym podtextom a je úplne odlišným typom filmov, než na aké 

bol Cena zvyknutý. Vo svojej filmovej a televíznej kariére sa ešte krátko objavil  

v seriáli Agentúra Jasno, bol hosťom niekoľkých talkshow a  

v rokoch 2005 a 2010 sa objavil aj na Teen Choice Awards. Momentálne je 

John Cena vďaka svojej všestrannosti najpopulárnejšou superstar vo World 

Wrestling Entertainment a v 36 rokoch sa od neho čaká nemálo úspechov 

nielen na wrestlingovom poli. 

Filmografia: 

 2012 – Camp Fred 

 2011 – The Reunion 

 2010 – Legendary 

 2009 – 12 Rounds 

 2006 – Vojak 
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MUAY THAI 
Thajský box alebo thaibox alebo thajbox (svetovo známy ako Muay Thai) je bojový šport 

pochádzajúci z Thajska. Je známy aj ako umenie ôsmich končatín, pretože v zápase sa využívajú 

údery päsťami, údery lakťami, kopy nohou a kolená. Thajský box má pôvod vo vojenskom výcviku, 

ktorý thajská armáda vykonáva už niekoľko storočí, pretože tento bojový štýl vznikol  

vo vojnách v boji muža proti mužovi. Thajský box má bohatú kultúru a tradície vychádzajúce  

z budhizmu a animizmu. 

Na Slovensku je veľa klubov, ktoré sa venujú thajskému boxu, najznámejšie sú HANUMAN GYM 

Bratislava, FIRE GYM Banská Bystrica alebo CBŠ PERÚN GYM Trnava. 

Medzi našich najznámejších thaiboxerov patrí Vladimír Moravčík prezývaný Dracula.  

 

VLADIMÍR  DRACULA  MORAVČÍK 

Vladimír Moravčík získal prvý kontakt s Muay Thai počas vojenskej 

služby v Žiline. Po jej skončení začal trénovať v banskobystrickom 

klube FIREGYM pod vedením trénera Martina Beláka. 

Prvé úspechy na seba nenechali dlho čakať, v roku 2005 vyhral 

Otvorené majstrovstvá Poľska, v rovnakom roku sa stal európskym 

šampiónom asociácie S-1. Svoj prvý svetový titul získal v roku 2007 

v Hong Kongu. 

Za svoju kariéru vyhral niekoľko európskych a svetových titulov 

rôznych asociácií. Zatiaľ posledný získal v roku 2013 v Banskej 

Bystrici v súboji s Marcom Piquém.  

Bilancia: 80 zápasov, 74 víťazstiev, 27 KO, 1 remíza 

Tituly:  

  Európsky šampión WMC 2013  

  Svetový šampión I-1 WMC 2010  

  Svetový šampión W5 2010  

  Interkontinentálny šampión WPMF 2010  

  Európsky šampión WKN 2009  

  Víťaz Dodge trophy 2008  

  Svetový šampión I-1 WMC 2007  

  Európsky šampión S-1 2005  

  Víťaz Amatérskych otvorených majstrovstiev Poľska 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Opasok svetového šampióna WMC  

 

 

 

Tradičný tanec zápasníkov pred zápasom – Wai Kru  
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ŠPORTOVÉ OKIENKO (FUTBAL) 

                                          

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Považujem sa za syna Neapola!" s nadšením zvolal Diego Maradona v časoch neapolskej slávy. 

Fanúšikov si získal neuveriteľnými kúskami na trávniku, jeho dribling, kľučky, famózne priame kopy 

a góly... Neapol ležal Maradonovi pri nohách. Počas jeho éry získal klub viac 

trofejí než kedykoľvek predtým i potom. Historický prvý titul, triumf 

v Talianskom pohári, trofej v pohári UEFA, ďalší titul, aj keď s kontroverzným 

finišom (AC Miláno prehral s Veronou 1:2, keď rozhodca vylúčil troch hráčov 

rosso-neri plus trénera) – na tom mal obrovskú zásluhu božský Diego. Avšak 

popri žiarivej stránke je tu aj rub. Prepojenie na šéfov mafiánskeho klanu 

Camorra, vysoké daňové nedoplatky, problémy s kokaínom, spory 

s vedením klubu, nemanželské dieťa – to viedlo k roztržkám medzi ním 

a klubom. A keď bol v marci 1991 po zápase s Bari pozitívne testovaný na kokaín, prišiel jeho koniec. 

Pri návšteve Talianska vo februári 2013 požiadal o očistenie mena v súvislosti s daňovými 

nedoplatkami v hodnote 37,2 milióna eur. Diego vravel, že za všetko sú zodpovední vtedajší šéfovia 

klubu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domáce 

 majster talianskej ligy 2x: 1987, 1990 

 víťaz Talianskeho pohára 4x: 1962, 1976, 1987, 

2012 

 víťaz talianskeho Superpohára 1x: 1990 

 

Medzinárodné 

 víťaz Pohára UEFA 1x: 1989 

 

 

SSC NEAPOL 

ÚSPECHY 

DIEGO MARADONA 

 

Najvyššie víťazstvo                                     Najdrahší predaj 

AC Neapol – Pro Patria 8:1 (16. 10. 1955, Serie A)      Edinson Cavani za 64 miliónov eur do Paríža 

Najvyššia prehra                            Najdrahšia kúpa 

FC Turín – AC Neapol 11:1  (4. 3. 1928, Serie A)        Gonzalo Higuaín za 37 mil. eur z R. Madrid     

Najviac gólov 

115 Diego Maradona (1984 – 1991) 

 

 

 

 

 

 

REKORDY 



 

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Mini testík  

1. Kto bol hviezdou Neapola?    __________ __________ 

 2. Koľko pohárov UEFA získal Neapol ?  _____  

3. Aká bola najvyššia prehra Neapola? ___ : ___ 

4. V ktorom roku mal Neapol najvyššie víťazstvo? ______ 

5. Akého najdrahšieho hráča kúpil Neapol? ____________ 

6. Za koľko eur predal Neapol Edinsona Cavaniho?  ________ 

7. Koľko gólov dal Diego Maradona (1984 – 1991)? ______ 

8. V ktorom roku získal Neapol pohár UEFA? _______ 

9. V ktorých rokoch získal Neapol titul víťaza Talianskeho pohára? ______,  ______, _____, ______ 

10. Ako sa volal mafiánsky klan šéfov Neapola? _________________ 

 

Výsledky: 

1. Diego Maradona    6. 64 miliónov eur 

2. jeden pohár      7. 115 gólov 

3. 11:1      8. 1989 

4. 1955      9. 1962, 1976, 1987, 2012 

5. Gonzalo Higuaín  10. Camorra 
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        NAJSLÁVNEJŠÍ 

Fabio Cannavaro   Paolo Canavaro  Edinson Cavani 

(1992 – 1995) – rodený  (1998/1999, 2006)   (2010 – 2013) 

Neapolčan, ktorý tu             mladší brat Fabia  neúnavný bo- 

rozbehol skvelú kariéru,  Canavara, je takisto  jovník a parádny 

ako podávač lôpt   stopérom, v posled-  strelec, pre súpe- 

obdivoval  Maradonu   ných rokoch kapitán  rových obrancov  

a Ferraru, keď sa klub  Neapola.   sa stal uruguajský 

ocitol vo finančnej tiesni,     útočník nočnou mo- 

predal ho do Parmy.      rou. 

 

 

Ezequiel Lavezzi  Marek Hamšík   Diego Maradona 

(2007 – 2012) – argentínsky   (2007) – prišiel z Brescie (1988-1992) – dodnes  

útočník, krídelník, rýchly, a takmer okamžite sa  Argentínčana v Neapole        

technický, ktorý výrazne etabloval, aby sa zaradil velebia, počas jeho  

prispel k vzostupu klubu medzi najvýraznejšie  pôsobenia dosiahol klub 

po návrate do Serie A.  postavy tímu v uplynulých historické úspechy. 

      5 – 6 rokoch. 



                   Atletika... 

“Atletika je o sebaprekonaní, atlét beží, aj keď nemôže chytiť dych,  a vie, že keď dobehne      

do cieľa, pravdepodobne sa zloží.”  

Atletika je jedna z hlavných športových disciplín, ktorá pôvodne zahŕňala prirodzené pohyby 

človeka, dnes sem však patrí : 

 beh (prekážkový, štafetový, hladký, cestný, terénny)   

 športová chôdza  

 viacboj                                                                                                                                                                                                                             

 skok (do výšky, o žrdi, do diaľky, trojskok)                                                    

 vrh guľou                                                                                                               

 hod diskom, hod oštepom, hod kladivom                                         

 

Majstrovstvá sveta v atletike sa konajú každé dva roky, Majstrovstvá Európy v atletike každé 

štyri roky. Organizácia atletiky je Medzinárodná atletická federácia (IAAF) založená v roku 

1912. Novodobá atletika sa rozvinula v 19. storočí v Spojenom kráľovstve. Atletika sa vykonáva 

prevažne vonku, v nekrytých priestoroch v rozličných klimatických podmienkach.  

 

                  Čo sú to tretry ??? 

Atletické tretry sú bežecká obuv, ktorú používajú atléti súťažiaci na tartane. 

Podľa typu použitia (skokanské, šprintérske...) sa líši rozmiestnenie, počet a 

veľkosť klincov na podrážke. Medzi najznámejšie firmy vyrábajúce tretry         

v dnešnej dobe patria : Adidas, Nike, Brooks, Mizuno, Reebok... Tretry sa 

vyznačujú extrémne nízkou hmotnosťou (130 – 180g). Klince sú vyrobené         

z kovu alebo keramiky. 

 

 Základné formy atletiky – podľa toho, aký špeciálny cieľ sa sleduje (účel a zameranie), sú :  

 základná  

 zdravotná 

 rekreačná  

 kondičná 

 výkonnostná a vrcholová atletika.          Štartovacie bloky 

 

Atletika obsahuje 28 mužských disciplín a 17 ženských disciplín.  
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                                                       OSEMSMEROVKY 

- Pán farár, včera som našiel hodinky, hovorí miništrant. 

- Dúfam, že si si ich nenechal?! 

- Nie, (TAJNIČKA – 13 písmen) 

 

VYŠKRTÁVANIE DO ŠTVORCA: 

BESIEDKA, BILANCIA, BYDLISKO, BYSTRINY, 

HLODAVCE, HODNOSTI, KAMARÁTI, KARAMELY, 

KONEKTOR, KRASLICA, LIETADLO, NÁSTENKY, 

PLOŠTICA, PRAVIDLO, PREDLOHA, PRETEKÁR, 

PRIESADA, STOPÁRKA, SYMETRIA. 

 

VYŠKRTÁVANIE DO 8 SMEROV: 

BEDNE, MATKA, PILOT, PODREP, SKOKAN, TESTY, 

TRAVEL.       

        

        

   

  

 

HÁDANKY 
1. ZÁHADNÝ NÁPIS  

Nad dverami maringotky starej múdrej Cigánky, ktorá vraj bola čarodejnica a vedela aj predpovedať 

budúcnosť, bol divný nápis. Zhluk nesúvisiacich písmen. Teda aspoň sa tak zdalo. Hovorilo sa, že každý, 

kto nápis rozlúštil, sa usmial a začal sa pozerať na život inými očami. Keď sa starej ženy na nápis niekto 

spýtal priamo, odpovedala: "Je tam napísané len jedno slovo." Ten nápis vyzeral takto: 

NEEOJDOVLLNOS.  

 

SKÚSTE TO ROZLÚŠTIŤ BEZ TOHO, ABY STE SA POZRELI NA RIEŠENIE! 

 

2. VLK A SLIEPKA 

Ste na brehu rieky. Spoločne s vami je tam jedna sliepka, vlk a vrece zrna. Pred vami je priviazaný čln a 

druhý breh rieky je dosť ďaleko. Problém je, že čln je malý, zmestí sa tam okrem vás len vrece, sliepka 

alebo vlk. Po jednom ich musíte prepraviť na druhý breh. Lenže ak necháte vlka samého so sliepkou, zje 

ju. Ak necháte sliepku samu s vrecom zrna, vyzobe ho. Ako dostanete všetkých na druhý breh? 

 

SKÚSTE TO ROZLÚŠTIŤ BEZ TOHO, ABY STE SA POZRELI NA RIEŠENIE! 

Riešenie 1: 

Je tam napísané to, čo Cigánka povedala: Len jedno slovo. 

 

Riešenie 2: 

Najskôr naložte sliepku a prevezte ju na druhý breh. Tam ju vyložte a vráťte sa po 

vlka. Vyložte ho, ale zoberte sliepku naspäť. Na prvom brehu vyložte sliepku, naložte 

zrno a prevezte ho. Potom sa vráťte len po sliepku. 
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O H A D A L I B E D N E B A 

L O P U S A N A K O K S Ž K 

D E R I E N C I L B S I E D 

I V A V C O A T S Y D L O L 

P O D R E P K R A B M I I D 

T Š O L H O D I N Y M E T A 

I CH L P I Á N Y T S E T R * 

C A P O T S O K R A I R A K 

E K Á E S T E N O Á R A V Y 

T D R K A A K A K T A M E L 

E R P I L O T O R I K A L L 

www.lustenie.napady.net 



Jazykové okienko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                Timotej Gazdarica 7. B 

 Veľká noc - Pâques                                 kuriatko - poussin                         

  

vajičko – oeuf                                            jar – printemps 

 

veľkonočný zajačik - lapin de Pâques 

 

hľadanie vajíčok - recherche dʼoeufs                     

 

 čokoláda - chocolat                  

 

 

 

 

Veľká noc – s Ostern                       kuriatka – s Hühner 

 

vajíčko – s Ei                                    jar - r Frühling 

 

veľkonočný zajačik – r Osterhase 

 

hľadanie vajíčok -  e Ostereier suchen 

 

čokoláda – e Schokolade 

Francúzsko 

Nemecko 

Veľká noc - Easter                                     kuriatka - chicks 

 

vajíčko - egg                                               jar - spring 

 

veľkonočný zajačik - Easter bunny 

 

hľadanie vajíčok – Easter bunny search 

 

čokoláda - chocolate 

 

 

 

Anglicko 



 

Písomkové somariny... 

Žiaci mali dokončiť príslovie: 

 Kto šetrí...  ...má deti. 

 Kto šetrí... ...sám sebe škodí.  

 

Žiaci mali dokončiť vety: 

 Okolie nášho domu skrášľuje... ...susedova žena. 

 Od dojatia...     ...trávu kosí. 

 

Otázka: Podčiarkni, čo nepatrí do radu, a vysvetli prečo – drak – víla – ježibaba – chudobné dievča – trpaslík... 

Odpoveď: Ježibaba, lebo je škaredá. 

 

Otázka: Rozhovor dvoch alebo viacerých osôb medzi sebou sa nazýva...  

Odpoveď: Rozhovor. 

 

Otázka: Kto bol najznámejším zberateľom slovenských ľudových rozprávok? 

Odpoveď: Ľudovít Štúr. 

 

Otázka: Akými spôsobmi sa rozširujú semená a plody ?  

Odpoveď: Keď to nejaký živoších nestrávi tak to vykadí a tak sa to prenese.  

 

Výhovorky a ospravedlnenky... 

 Zabudla som si žiacku knižku aj polovicu vecí, lebo včera večer som si chystala veci do kabele, potom 

začala tá búrka a ja som sa strašne bála. 

 Snívalo sa mi, že mám spravené úlohy a myslela som, že to je naozaj. 

 Ospravedlňte môjho syna, mal červné problémy. 

 

Slohové hovadinky...  

 Na chatkách vysia cencúle podobné priesvitným mrkvám.  

 O tom je tá rozprávka, zima zimnička. 

 Keď som bol malý, šli sme do džungle. Bola to nuda, tak som si opekal špekačky.  

 Zima sa širi na zem jak rychlyk. 

 

Potrebujeme okuláre...  

správne slovo                                  čo žiak zle prečítal 

náročky sa hodil o zem                              náročky sa holil o zem 

Perseus si vybral za ženu Andromedu                      Perseus si vybral za ženu Androidu   

báj Kozmické vajce                                  báj Kozmetické vajce 

hádam je to privčas, Varvaruška                             hádam je to privčas, Varšuvanka 
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A na záver vám chceme zaželať úžasnú šibačku a úspechy (hlavne pri písomkách) v roku 2014/15.  

Šéfredaktorky:  Patrícia Piešťanská, Timea Körösiová 

Redaktori:    Samuel Slivoš, Lukáš Neu, Martin Obšivan, Dávid Malán, Ľubica Ondrejkovičová, 

Tomáš Brestovanský,  Patrik Krajčo,  Ema Bošnáková, Dominika Šlahorová,    

Timotej Gazdarica, Alexandra Krupčíková, Boris Nižnanský 

Titulná strana:  Emma Ovečková 

Učiteľská spolupráca: PaedDr. Michaela Lošonská, Mgr. Iveta Reptová  

Atomik 

• školský časopis • občasník • ročník XXX • číslo 4 • školský rok 2014/15 • 

• vydáva Základná škola s materskou školou, Atómová 1, Trnava • 

 

Dobré duše, ktoré uznávajú kupóny : 
 

•Reiffersová • Lošonská • Tarabíková • Nováková • Koleničová M.• 

•Matúšek • Cúciková • Jaurová • Krivičková • Beníčková • Beňadiková• 

•Reptová • Kaššovicová • Švihoríková • Hrnčíriková• 

 

............................................................................................................................. 

1. Kupón odovzdáš, až keď ťa vyvolajú. 

2. Nemôžeš ho použiť pri vopred ohlásenom opakovaní, skúšaní či písomke. 

3. Na jednom predmete môžeš použiť kupón iba raz. 

4. POZOR! Nesmie byť zatieraný ani prepisovaný! 

5. Kupón platí do najbližšieho čísla.  

 

Kupón 
MENO: .....................                          

TRIEDA: ................. 

PREDMET: .................... 
 

 Do kupónu napíš svoje meno, triedu a predmet, z ktorého nie si pripravený.  

 


