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     Ku dňu učiteľov sme položili niektorým pani učiteľkám našej školy pár otázok. Kôli dlhým menám sme ich označili iniciál-
kami:  KM: Katarína Majchrovičová,  JP: Jana Péchyová, LV: Lenka Vartovníková  

     1. Čo by ste chceli zmeniť na svojej práci? 

KM: Žiakov.  

JP: Nič. 

LV: Podmienky na školách, aby mohlo byť vyučovanie pestrejšie s využitím moderných pomôcok 

     2. Aké zamestnanie by ste chceli vykonávať, ak by ste neboli učiteľkou? 

KM: Zubárka. 

JP: Trénerku lyžovania alebo telocvikárku. Ale určite by to bolo niečo s deťmi. 

LV: Určite niečo so športom, pokojne aj nejakú manažérsku funkciu. 

      3. Prečo ste sa rozhodli byť učiteľkou? 

KM: Lebo od malička som športovala a chcela som viesť k športu aj deti. 

JP: Lebo ma baví práca s deťmi a mladšími ľuďmi. Nehrozí stereotyp a stále sa tu  niečo deje. 

LV: Priviedol ma k tomu šport a to je jedna s možností, ako priviesť k športu aj mládež. 

     4. Aká je podľa vás práca učiteľky? 

KM: Náročná, učiteľ potrebuje pevné a zlaté nervy. 

JP: Zodpovedná a náročná, pretože môžete ovplyvniť život iných. 

LV: Určite náročná, lebo nielen učíme, ale zároveň vychovávame, a to je mnohokrát náročnejšie.  

     5. Čo vám prináša práca učiteľa? 

KM: Skúsenosti s dnešným „detským“ svetom. 

JP: Veľa zážitkov - pozitívnych a veselých, ale občas aj negatívnych, skúsenosti a veľa energie. 

LV: Ak za sebou vidíme nejaký drobný výsledok, tak dobrý pocit, ktorý ma posunie ďalej do práce. A nespočetné množstvo 
zážitkov, ktoré by niekedy nenapísal ani najlepší režisér.  

     6. S akou najzaujímavejšou príhodou ste sa stretli vo svojej práci? 

KM: So žiadnou. 

JP: Niektoré výroky prvákov sú fakt zábavné. Inokedy, keď chodíme do školy v prírode, mávame stretnutia a besedy 
s rôznymi zaujímavými ľuďmi - členovia horskej služby, lesná pedagogička , aj my sa tam veľa nového naučíme. Je ťažké 
vybrať jednu príhodu, lebo s deťmi zažijete vždy veľa veselého. 

LV: Už prvý rok môjho „učiteľovania“ som pri opravovaní písomiek v 6. ročníku povedala, že na toto nikdy nezabudnem... 
A je to tak. Stále spomínam na vtipnú odpoveď žiaka na otázku v teste (ale konkretizovať to nechcem).  

Pýtali sme sa pedagógov 

Ema Gromovská, Alexandra Geletová a Viktória Forbergerová, 9. B  
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Zažili sme 

Pred Vianocami jk nám zavítalo aj „Múzeum na kolesách... 

5. februára 2015  prebehlo školské kolo geografickej 
olympiády. 

13. február - sánkovačka 

 

Výroba masiek na 
karneval.  

Beseda so spisovateľom Milčákom 
Beseda sa niesla vo veselej atmosfére pod témou 
„Literárny vláčik“ a žiaci sa mali možnosť dozvedieť 
zaujímavosti nielen z literárnej tvorby ale aj zo živo-
ta pána Milčáka.  

Vianočnú náladu sme si pripomenuli prostred-
níctvom pečenia medovníkov, vianočného trhu, 
ale aj výrobou vianočných ikebán.  

Denisa Kočišová, 9. B 

     V predvianočnom čase sme nezabudli 
ani na kamarátov z detských centier—
zbierka „Deti deťom“ - vyzbierali sme 
sladkosti a darčeky pre deti zo Spišskej 
katolíckej charity. 
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     Aký bol lyžiarak? Dnes by vám na to každý, kto tam bol, povedal, že to bol najlepší týždeň v jeho živote. 
Jedným slovom sa to ani opísať nedá. Myslím, že sa zhodnem so všetkými v tom, že najradšej by sme vrátili 
čas a mohli si to zasa užiť celé odznova.  

     Dodnes si pamätám ten deň minulého roka, keď nám oznámili, že kvôli nedostatočnému počtu detí sa ne-
jde na lyžiarsky výcvik. Všetci sme  boli z toho smutní, no o to viac sme sa tešili na tento rok. S úsmevom na 
tvári sme prišli pred školu s plným kufrom a lyžami v ruke. Poslednýkrát sme zakývali rodičom a odfrčali 
v autobuse so skupinou skvelých ľudí do Liptovského Jána.  

      Za ten krátky čas sme stihli prežiť problémy s cestovaním. Všetci v krásnom hoteli Alexandra nám po-
máhali, až sa to nakoniec podarilo vybaviť. Neskôr sme riešili (moju) chorobu. Ale dostali sme sa zo všetkých 
problémov, ktoré nám stáli v ceste. Aj keď nám počasie neprialo, našli sa strediská, kde bolo snehu dosť na 
to, aby sme sa mohli lyžovať. Nelyžiari sa za 3 dni naučili lyžovať a lyžiari sa zdokonalili. Avšak nechýbali ani 
pády z vlekov či svahov. Našťastie iba jeden bol vážny. Síce sme boli večer unavení, no vždy po dobrom jedle 
sa nám energia vrátila. Zabávali sme sa pri bowlingu, pingpongu, X - boxe, hrali spoločenskú hru Aktivity, plá-
vali vo veľkom bazéne a v ešte väčšej telocvični sme športovali. Deň, v ktorý nám pršalo, sme využili na náv-
števu Tatralandie v Liptovskom Mikuláši.  Postupne sme si zvykli na bludiskový hotel a naučili sa, kde majú 
izbu naši kamaráti . Dni sa nám posunuli, pretože si nepamätám deň, keď sme šli spať skôr ako o polnoci. Av-
šak nikdy sme neboli unavení. 

      Na tento lyžiarak budeme spomínať navždy. Tie tančeky, party, čajíčkovanie, telka, pingpong s knižkou.. 
BOL TO ÚŽASNÝ TÝŽDEŇ V NAŠICH ŽIVOTOCH A NIKDY NA TO NAZABUDNEME!  

Náš lyžiarsky výcvik 

Ema Gromovská, 9. B                            



 

6              Lipkoviny 3     Školský časopis 2014/2015;                     Základná škola, Lipová 13, Spišská Nová Ves 

Zvyklosti na jar 

     Podľa kalendára sa začína jar bez ohľadu na podnebné podmienky a vegetáciu dňom jarnej rovnodennos-
ti. Naši predkovia nepovažovali zmenu ročných období za zákonitosti prírody, ale za dôsledok pôsobenia nad-
prirodzených síl, preto  si dnes môžeme priblížiť mnoho pekných a veselých obyčajov a k niektorým už tak-
mer zabudnutým sa opäť vrátiť.  

Smrtná nedeľa - Kvetná nedeľa - Zelený štvrtok - Veľký piatok -  

Biela sobota - Veľkonočná nedeľa - Veľkonočný pondelok  

Na Smrtnú nedeľu si dievčatá súce na vydaj priviazali na žrď 
figurínu zo slamy poodievanú do ženských šiat a utekajúc s ňou cez 

dedinu vyspevovali:  

„Muriena naša, kdes prebývala?  

V dedinskom dome, v novej stodole.“ 

Za nimi si zas nôtili mládenci, ktorí na kratšej žrdi niesli figurínu 
chlapa - "dedka":  

„Dedko náš, dedko, požral si nám všetko,  

nič si nám nenechal, tak si sa dobre mal.“  

Keď dobehli k potoku, posťahovali z figurín šaty a atrapy hodili do vody. Morenine šaty si oblieklo to z diev-
čat, ktoré vyvolili za kráľovnú. Niekde do vody hádzali aj Morenine šaty. Komu hodený kus najskôr voda pri-
plavila k brehu, ten mal mať svadbu ako prvý.  

Poobede chodili dievčatá spievajúc po dedine so "zeleným májom" , 
- rozvitými prútmi ozdobenými stuhami, za čo dostali vajíčka na kraslice:  

„Nesieme Vám máj pod zelený háj.  

A vy, pani matičko, vyneste nám vajíčko,  

lebo jedno, lebo dve, však Vám to máličko ubudne.“  

Takto sa lúčili so zimou veriac, že pochovaním Moreny sa počasie naozaj zmení.  

 

 

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. 

Od tohto dňa až do Veľkonočného piatka sa v kostoloch čítali pašie - state z evanjelia hovoriace o utrpení 

Ježiša. Verilo sa, že počas pašií bolo možné odkryť poklady ukryté v zemi. Nad miestom s pokladom horel na 

povrchu zeme plamienok. Poklad sa však musel vykopať skôr, ako sa pašie dočítajú, inak sa stratil.  
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Veľkonočnú vodu zamurovali do základov nového domu, aby sa jeho stavba a život v ňom vydarili. Dobytok 
ešte v stajni pošúchali vajcom, pokropili svätenou vodou a vyháňali bodliakom.  

V noci zo Zeleného štvrtka na Veľký piatok sa schádzali strigy. Ľudia predpokladali, že škodlivá činnosť 
stríg a strigôňov bola namierená predovšetkým proti dobytku, a preto natierali večer dvere stajní koloma-
žou alebo cesnakom.  

Čarodejnú atmosféru veľkonočného obdobia sa usilovali využiť aj vydajachtivé dievčatá. Napríklad hádzali 
do vody malé jedľové vetvičky. Ak ich niesla voda po prúde, mali sa vydať vo vlastnej obci. 

 

Na Bielu sobotu sa ľudia venovali vareniu a pečeniu obradných jedál. Bola to bravčovina, často sa varila 
šunka. Masť zo šunky odkladali na liečenie rán. Mnohí verili, že chráni aj pred hadím uštipnutím.  

Významnú úlohu mal oheň, ktorý sa roznecoval na Bielu sobotu. Novým ohňom zapálili večnú lampu a veľko-
nočnú sviecu zvanú paškál. Oheň mal mať magicko-ochrannú silu.  

Biela sobota bola považovaná za šťastný deň na sadenie a siatie. Niekde v tento deň kotúľali po poli okrúh-
ly koláč, aby sa vydarila úroda.  

 

Na Veľkonočnú nedeľu založili dospievajúcim dievčatám po prvý raz na hlavu partu. Pri prekročení 
kostolného prahu každá prehodila cez seba peniaz pre šťastie  

 

Na Veľkonočný pondelok sa niekde šibalo, inde šibalo aj polievalo. Chlapci šibali najmä gazdiné, aby 
vraj neoprašiveli. Odmenou im boli vajíčka a koláče.    
 Pri šibaní predniesli rôzne riekanky:  

„Šibi-ryby mastné ryby, kus koláča od korbáča,  

kázal kadlec aj kadlečka, abys dala tri vajíčka:  

jedno biele, druhé čierne a to tretie zabarvené,  

to je moje potešenie.“  

Starší mládenci začali kúpať v nedeľu popoludní a končili nad ránom. V každom dome ich bohato pohostili, 
nezriedka aj obdarovali peniazmi.  

Obdobie jarných sviatkov sa končilo na Juraja, keď sa zem otvára. Vravievalo sa: „Do Ďura nerastie nič, aj 
keby kliešťami ťahal von zo zeme, a po Ďure všetko ide von, aj keby kladivom zatĺkal.“  

 

 

h�p://www.infovek.sk/predmety/e�ka/tradicie/vn/vnzvyky.php 

Na Zelený štvrtok či Bielu sobotu sa muži, ženy aj dospievajúca mládež cho-
dili 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. Spievali:  

„Vodička čistučká, Kristova matička,  

omývaš brehy, korene, omývaj i mňa,  

biedne, hriešne stvorenie.“  

Janka Sanetrikova, 9. B 
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Čo sme dosiahli 

 

Kategória A  
1. miesto - Martin Petrek, 8. B 
2. miesto - Matúš Fecko, 9. B 
3. miesto - Matej Baluch, 8. B 
4. miesto - Ema Gromovská, 9. B 
  

Technická olympiáda - školské kolo (5.- 9. ročník) 

    
Kategória B  
1. miesto - Adrián Novák, 7. A 
2. miesto - Veronika Lorecjanová, 7. A 
3. miesto - Tatiana Marušinská, 6. C 
4. miesto - Veronika Slobodová, 6. B 

     7. ročník: 
počet riešiteľov  - 14 
počet úspešných riešiteľov -  1 
umiestnenie: 
1. miesto Adrián Novák, 7. A 

Pytagoriáda - obvodné kolo 2014/2015          

     5. ročník: 
počet riešiteľov - 30 
počet úspešných riešiteľov - 2 
umiestnenie: 
1. miesto - Vladimír Vlk, 5. B 
2. miesto - Šimon Lorinc, 5. B 

     9. ročník: 
1. miesto - Michal Bajus, 9. B 
2. miesto - Pavol Dzurik, 9. A 
3. miesto - Dávid Olšavský, 9.B 

      8. ročník: 
počet riešiteľov - 15 
počet úspešných riešiteľov - 2 
umiestnenie: 
1. miesto Martin Petrek, 8. B 
2. miesto Anetta Čaplová, 8. B 

Geografická olympiáda - školské kolo 2014/2015 

     6 ročník: 
1. miesto - Alex Javorský, 6. B 
2. miesto - Tatiana Marušinská, 6. B 
3. miesto– Filip Ferenčík, 6. C 

         5. ročník: 
1. miesto - Šimon Lörinc, 5. B 
2. miesto - Emma Dulovičová, 5.A 
3. miesto - Daniel Jánoš, 5. A 

     7. ročník: 
1. miesto - Adrián Novák , 6. B 
2. miesto - Eduard Michálek, 6. B 
3. miesto - Adriana Bugošová, 6. B 

     8. ročník: 
1. miesto - Anetta Čaplová, 8. B 
2. miesto - Lukáš Koperdák, 8. B 
3. miesto -  Denis Oravec, 8. B 

Matematická olympiáda—okresné kolo  
8.—10. miesto—Šimon Lörinc, 5. B 
3. miesto—Adrián Novák, 7. A 

Dominik Konársky, 6. B 

Obvodné kolo Geografickej olympiáda 2014/2015 
     5. ročník: 
9. miesto - Šimon Lorinc, 5. B - ÚR 
14. miesto - Daniel Jánoš, 5. A 
26. miesto - Ema Dulovičová, 5. A  
     6. a 7. ročník  
15. miesto - Adrián Novák, 7. A 
28. miesto - Tatiana Marušinská, 6. C 
30. miesto - Alex Javorský, 6. B  
     8. a 9. ročník  
3. miesto - Anetta Čaplová, 8. B - ÚR 
10. miesto - Likáš Koperdák, 8. B - ÚR 
15. miesto - Michal Bajus, 9. B - ÚR  

Technická olympiáda—obvodné kolo 

      Kategória "A" 
5. miesto - Matúš Fecko, 9.B; Ema Gromovská, 9. B 
9. miesto - Martin Petrek, 8. B; Matej Baluch, 8. B 
     Kategória "B" 
1. miesto - Adrián Novák, 7.A  
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Lipáčikovia tvoria –Jar 

Samuel Daniel, Dušan Kišidai, 5. B 

 

Dominika Hlebová, 4. B 

Timea Hoangová, 5. B 

Adam Šoltés, Radko Sanetrik, 5. B Jakub Šeffer, 5. B 

Jaroslav Smižanský, 5. B 

Maroš Bino, Janík Tomášek, 5. B Laura Marchinová, 5. B 
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Lipáčikovia tvoria - Jar 

Emma Sokolovská, Ivana Novotná, 5. B 

Vladimír, Vlk, Timea Župová, 5. B 

Laura Marchinová, Šimon Lörinc, 5. B 

Tieto a nasledujúce obrázky  v časopise deti vytvorili počas vyučovacích hodín informatiky v programe Skicár/ Maľovanie 
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Zvieracie rodinky 

Zdroj/prevzaté z: https://www.google.sk/search?q=dom%C3%A1ce+zvierat%C3%A1+oma%C4%BEov%C3%A1nka&client=firefox-
a&hs=4lJ&rls=org.mozilla:cs:official&channel=sb&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=4QcPU8jtMYbuswau1IGQCA&ved=0CAkQ_AUoAQ
&biw=1280&bih=857#facrc=_&imgdii=_&imgrc=g3xlHiYgbD-tfM%253A%3BTYtT29NoCZnFoM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.i-
creative.cz%252Fwp-content%252Fuploads%252F2012%252F04%252F3-hospodarsla-zvirata.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.i
-creative.cz%252F2012%252F04%252F03%252Fzvirata-a-jejich-mladata%252F%3B1519%3B2025 

Čiarami vytvor správne dvojice. Obrázky vymaľuj! 
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Lipáčikovia tvoria - Hádanky 

Poznám ja chatára, 

čo chalupu nikdy nepredá 

Sedí panna v riadku, 

listy má ako briadku.                      

Ide, ide lovec, 

má červený koniec. 

Kam ten koniec strčí, 

všade voda srší.                              

Korunu na hlave, 

anjelský odev, 

zlodejský krok, 

diabolský krik.                                Slimák 

Mrkva 

Káčer 

Páv 

Chodí s korunou, kráľ nie je, 

nosí ostrohy, rytier nie je, 

má šabľu, husár nie je, 

ráno budí nás, budík nie je.              

Kohút 

Sedí panna v okne, 

suknička jej mokne. 

Príde pán kapitán, 

hlavičku jej zotne.                          

 

Na jar obveseľuje, 

na jeseň obživuje, 

v zime ohrieva.                              

Strom 

Nekrsteniatko nekrstené, 

dvakrát  na svet splodené, 

pekne spieva, žiak nie je, 

pierko má, vták nie je.                    

Kohút 

Cibuľa 

Vaj
ce a

 kur
a 

Prečítaj si hádanky. V strede nájdeš správne odpovede.  

Čiarami pospájaj odpovede s hádankami. 
Katarína Gardošíková, 9. B 
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Vtipoviny  

Na hodine dejepisu sa hlási František Zacho: „Pani učiteľka, ocko 
hovoril, že vraj pochádzam z opice. Je to pravda?“ „Milý František, 
teraz nemám čas tu v triede riešiť vaše rodinné problémy.“ 

Ján hovorí pánovi učiteľovi: „Mohli by ste mi skontrolovať 
tento list?“ „Bojíš sa, že v ňom máš gramatické chyby?“ „To 
nie, ale na pošte mi povedali, že ho nemôžem poslať bez 
známky.“ 

Malý Peter dostal v škole za úlohu nakresliť kravu pasúcu sa na lúke. 
Keď chce pani učiteľka obrázky oznámkovať, Petrov papier je 
prázdny. Učiteľka sa Petra opýta: „Kde je lúka?“ Peter odpovie: 
„Krava lúku celú zjedla.“ „Aha, a kde máš kravu?“ hovorí učiteľka. 
A Peter odpovie: „Myslíte si snáď, že krava zostane stáť na mieste, 
kde už nič nie je?“ 

Učiteľ inštruuje pred písomnou skúškou: „Píšte správne, 
čitateľne, žiadne slangové slová! Píšte pekne v jazyku, ktorý 
sme sa učili na základnej škole.“ Vzadu sa jeden Vietnamec 
potešil: „No, keď myslíte...“ 

„Prečo plačeš, Peter?“ „Náš úbohý pán učiteľ, 
ktorý bol tak dlho chorý...“ „Čo sa mu stalo?“  
„Nič, uzdravil sa, prosím!“ 

Učiteľ v škole: „Päť chýb, to by ešte šlo. A teraz Peter, 
napíš druhé slovo.“ 

Minister školstva obeduje v reštaurácii. Chce zaplatiť, ale majiteľ-
ka hovorí: „To je v poriadku. Boli ste mojím hosťom, pán minister.“ 
„Vy ma poznáte?“ pýta sa príjemne prekvapený minister. „Ja som 
bývalá učiteľka,“ vysvetľuje majiteľka. Potom ide minister taxíkom 
do svojho úradu. Pred ministerstvom taxikár nechce o platení ani 
počuť: „To máte grátis, pán minister. Ja som bývalý učiteľ.“ Po vy-
stúpení z auta vidí minister žobráčku, a tak jej hodí 1 euro. 
„Ďakujem, pán minister,“ povie žobráčka. „Čože, aj vy ste bývalá 
učiteľka?“ pýta sa minister už úplne vyvedený z miery. „Nie bývalá. 
Ja som učiteľka! Teraz mám okno v rozvrhu,“ odpovie žobráčka. 

„Peter, prečo chodíš tento týždeň stále neskoro do školy?“ 
„Pretože som sa iba minulú nedeľu dozvedel, že na učenie 
nie je nikdy neskoro.“ 

Na vyučovaní sa profesorka pýta študentiek: „Ako sa volá tá sila, 
ktorá drží celé naše vnútro a robí nás lepšími?“ Marienka sa prihlási 
a po vyvolaní hovorí: „Vy určite myslíte podprsenku.“ 

Katarína Gardošíková, 9. B 
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BARÁNOK — Symbol baránka sa nachádza už v predkresťanských 
tradíciách. V židovskej tradícii sa používal ako obetné zviera za hrie-
chy. V kresťanstve je baránok jedným zo symbolov Ježiša Krista, lebo 
obrazne podľa kresťanskej viery on je baránok obetovaný za spásu 
sveta. 

KRÍŽ — Kríž je dnes najdôležitejším z kresťanských symbolov, pretože Kris-
tus bol odsúdený na smrť ukrižovaním. Tento trest patril k trestom veľmi kru-
tým a ponižujúcim. 

OHEŇ — Veľkonočná bohoslužba sa začína zapálením veľkonočného ohňa, ktorý 
symbolizuje víťazstvo Ježiša Krista nad temnotou a smrťou. Od tohto ohňa sa 
potom zapaľujú veľkonočné sviečky. 

SVIEČKA — Sviečka je v mnohých kultúrach chápaná ako znamenie života. 
Veľkonočná sviečka symbolizuje vzkrieseného Krista - tento symbol pochádza 
zo starovekých osláv Veľkej noci, pri ktorých sa zapaľuje sviečka (nazývaná 
tiež paškál) od ohňa. 

VAJÍČKO — Pretože vajíčko obsahuje zárodok života, bolo v mnohých kultúrach 
symbolom plodnosti, života a vzkriesenia. V súvislosti s ľudovou tradíciou vznikol 
zvyk maľovať tieto vajíčka; dôvodom jedenia vajec na Veľkú noc bola zrejme aj 
skutočnosť, že vajcia sa nesmeli jesť v pôstnom období. 

ZAJAČIK — Aj keď mnoho nenáboženských tradícií má svoje kore-
ne v kresťanskej symbolike, niektoré veľkonočné symboly môžeme 
vystopovať až do predkresťanskej doby. Napríklad zajačik má prav-
depodobne pôvod v pohanských rituáloch oslavujúcich príchod jari. 

KORBÁČ — Tento v niektorých regiónoch 
Slovenska dôverne známy symbol Veľkej noci má tiež pôvod v sta-
rých pohanských zvykoch.  

Symboly Veľkej noci 

Katarína Kucajová, 9. B 
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Omaľovánka - Deň matiek 

Janka Sanetriková (báseň aj kresba), 9. B 

O mamičke  
Moja mama, mamička, 

ty si moja ružička. 

Moje nebo plné hviezd, 

chcel by som ti modré z neba zniesť . 

 

Si ako nočná lampička,  

čo v mojej izbe svieti mi. 

Čo v úzkej chvíli pomôže mi, 

keď si neviem dať rady. 

Môj úsvit slnka nádherný, 

čo pri srdci zahreje ma. 

Tvoje srdce je jemné 

ako nežné krídla motýľa. 

 

Tvoja reč je ľúbezná 

ako jemný spev slávika. 

Ty si moja ružička  

a ja ťa bozkávam na líčka ... 
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Omaľovánka - Zima 
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Snehové vločky 

Janka Sanetriková, 9. B 

• Jeden kryštálik tvorí asi miliarda molekúl vody. 
• Molekuly vody sú v skupenstvách viazané vodíkovými väzbami, čo sú slabé medzimole-

kulové sily, vďaka ktorým má voda svoje vlastnosti. 
• Počas kryštalizácie, sa molekuly vody vyrovnávajú, aby maximalizovali príťažlivé sily a 

minimalizovali odpudivé. Následne sa vločky skombinujú do predurčených úsekov. Mo-
lekuly vody sa ukladajú tak, aby zapadli na svoje miesto a vytvárali krásne symetrie.  

• Bentley poeticky popisoval snehové vločky ako „maličké zázraky krásy“ a snehové 
kryštályjako „ledové květy“. 

     Prečo sú snehové vločky biele? 
Odpoveď je jednoduchá. Majú veľa svetloreflektujúcich povrchov, kto-
ré rozptýlia svetlo na všetky farby a ľudské oko to zaznamená ako bielu 
farbu. Fraktál (geometrický objekt vytvorený rekurziou, objekt sa stá-
le rozdeľuje na časti, ktorú sú jeho podobnou alebo zmenšenou kópiou) 
so symetriou podobnou vločke vytvoril Helge von Koch. Má jednoduchý 
matematický popis a nazýva sa „Kochova vločka“. 

Viete, že? 
• Špinavý sneh sa topí rýchlejšie než čistý sneh? 
• Sneh je forma zamrznutej vody, vyskytujúca sa vo forme šesťramenných hviez-

dičiek ľadu, spojených do snehových vločiek? Tepelná hranica medzi vodou a sne-
hom bola vybraná ako začiatok, bod 0, Celsiovej teplotnej stupnice. 

• V horských oblastiach sa môže väčšie množstvo snehu vplyvom zemskej gravitácie a 
ďalších faktorov uvoľniť? Uvoľnené množstvo snehu sa nazýva lavína. 

• V našom geografickom priestore je sneh tradičným symbolom vianočných sviat-
kov? Na snehu sa dajú realizovať mnohé druhy športov - sú to najmä lyžovanie a 
sánkovanie.  

• Sneh je vďačným prostriedkom zábavy - guľovanie, stavba trojrozmerných objektov 
ako napr. snežné obydlia, snehuliaci a pod.? 

 

http://server.sk/zaujimavosti/pod-lampou/ako-
vznikaju-snehove-vlocky/ 
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Nájdi rozdiely 

 
 

     Nájdi všetky rozdiely v obrázkoch, napíš počet rozdielov ______ a 
obrázky vyfarbi! 

 

Katka Repaská, Sára Špinerová, 5. B 
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Rozprávanie príbehu 

 Bola jar. Jarné prázdniny boli trochu neskôr, pretože už nebol sneh a príroda už 
bola zobudená. Stromy boli oblečené, z trávy vykukovali prvé kvietky a slniečko osvetľo-
valo krajinu dlhšie ako v zime. Nudné prázdninové dni som väčšinou trávila sama doma ale-
bo s priateľmi v prírode.  

 Raz ráno pekne svietilo slnko, preto som sa rozhodla, že navštívim starých rodičov 
na vidieku, trochu sa pokochám jarnou prírodou a zvieratkami. Zbalila som si tašku, zavola-
la mamke do práce, že odchádzam na dva dni, obliekla sa a odišla na autobusovú zastávku, 
odkiaľ mi šiel autobus. Autobus meškal. Tak som si sadla na lavičku, nasadila som si slú-
chadlá na uši a pustila hudbu. Chvíľa čakania mi takto zbehla rýchlejšie. V autobuse si ku 
mne prisadlo modrooké dievča s blond vlasmi asi v rovnakom veku. Začali sme sa rozprá-
vať. Povedala mi niečo o sebe a ja zasa jej niečo o mne. Zistila som, že býva neďaleko mo-
jich starých rodičov.  Dohodli sme sa na stretnutí. Keď sme konečne dorazili, rozlúčili 
sme sa a ja som smerovala k domu babky a dedka. Nikto však nebol doma, a tak som si 
sadla na hojdačku v záhrade. Po chvíli začul vŕzganie hojdačky starkých pes Feri. Pribehol 
ku mne a začal ma slintať. Chcela som, aby vyskočil ku mne, ale on ma niekam stále ťahal. 
Rozhodla som sa, že ho počúvnem a šla som za ním. Doviedol ma cez celú záhradu do veľ-
kej sivej dedkovej dielne, kde mal samé náradie. V kúte ležala fenka Róza na károvanej 
deke. Vyzerala unavená. Podišla som k nej bližšie a po chvíli som si všimla 7 malých štenia-
tok. Roztiahla som deku, aby som zväčšila pelech. Šteniatka boli celé hnedé, len jedno ma-
lo čiernu škvrnu okolo oka. To som si hneď zamilovala. Všetky som prikryla dekou a nechala 
odpočívať. Vrátila som sa späť na hojdačku a rozmýšľala, ako ich pomenujem. 

     Z tašky som vybrala notes, pero a napísala som si niekoľko pekných mien pre samčekov 
a samičky. Boli medzi nimi aj Bony, Kika, Sjuz, Beny, Bekky... Ale toho s čiernou škvrnou 
som pomenovala podobne ako otca - Fredy. Notes som položila a šla sa ešte prejsť. Navští-
vila som kurín, kde sliepky sedeli na vajíčkach, jazierko, kde kačka učila svoje kačiatka 
plávať, chlievik, kde sviňa kŕmila svoje prasiatka. Konečne som zapčula zvuk auta. Boli to 
starký a starká. Rozbehla som sa k bráničke a šla ju otvoriť, aby dedko mohol zaparkovať 
auto do dvora. Veľmi sa potešili mojej návšteve a pozvali ma dnu. Dedkovi som šla ukázať 
šteniatka. Babka zatiaľ pripravila večeru. Psíkov sme nakŕmili a poukladali k mame, aby im 
nebola zima. Naplnili sme misku aj Ferimu a Róze. Dedko sa mi poďakoval a bol rád, že som 
prišla.  
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    Večer som strávila so starými rodičmi pri televízii. Porozprávali sme sa a po seriáli som 
šla do svojej izby. Upravila som si deku, ľahla a čítala si knihu. Keď sa mi už zatvárali oči 
a viečka mi padali, zhasla som lampu na nočnom stolíku a prikryla som sa perinou. V izbe 
bolo tma ako v rohu a zvonku bolo počuť iba prelet vtákov. A hoci to bolo strašidelné,  aj 
tak som hneď zaspala. Ráno ma zobudil kohút a silné slnko, ktorého lúče sa predierali cez 
škáry medzi žalúziami.  A tiež vôňa praženice. „Zuzička moja, už si hore? Potrebovala by 
som pomoc. Pôjdeš so mnou na nákup?“ spýtala sa ma, kým som si ustlala posteľ. Zakričala 
som, že rada pôjdem. Obliekla som si ružové tričko a rifle modrej farby. Zišla som po 
schodoch z podkrovia. V kuchyni na stole ma už čakali raňajky. „Zuzka, poď tu!“ zvolal na 
mňa dedko. Nestihla som dôjsť k stolu a vybehla som na dvor. Rozbehla som sa v šľapkách 
do dielne. Pri deke so psíkmi stál dedko a milo sa usmieval. Malý Fredy sa snažil behať po 
okolí v dielni. Bol taký sladký. S dedkom sme sa dohodli, aké im dáme mená. Sjuz, Kika 
a Beny, Niki, Emo, Boby a môj Fredy. Dedko si všimol, ako sa z neho vytešujem a navrhol,  
aby som si ho vzala domov. Rozžiarili sa mi oči a postískala som tuho dedka okolo krku. 
Usmiata som sa vrátila do kuchyne a babke som hneď vysvetlila, aby sa nevypytovala do-
datočne. Dojedla som raňajky a šla na nákupy. Celý deň som pomáhala starým rodičom 
a hrala sa so šteniatkami. V podvečer som šla na zmrzlinu s Miškou z autobusu. Super sme 
si pokecali. Stretla som sa s jej spolužiačkami zo školy. Večer, keď som sa vrátila, na sto-
le ma čakala teplá večera. Porozprávala som sa s babkou, zahrala som si karty s dedkom 
a potom som zavolala domov ohľadom Fredyho. Mamka najprv nechcela súhlasiť, ale ocko 
ju presvedčil. Veľmi som sa potešila. V noci sa mi o tom aj snívalo. Zobudila som sa až na-
poludnie, takže som zjedla rovno obed. Autobus domov mi šiel okolo jednej. Zbalila som sa, 
vzala psíka na šnúrku a odkráčala k babičke. Rozlúčila som sa so starkými a odišla. 

 Cestou domov som sa zastavila v nákupnom centre a nakúpila Fredymu veci. Krmivo, 
deku, pelech, misku. Doma sa psíkovi všetci potešili. A vytešujeme sa dodnes. Dnes má 
Fredy 3 roky a je z neho už veľký pes.  

Ema Gromovská, 9. B                             
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1. Aké ročné obdobie sa spomína v texte? 

A) jeseň B) jar  C) leto 

2. Ako sa volá dievča, hlavná postava? 

A) Zuzka B) Mária  C) Veronika 

3. Kde sa vybrala na 2 dni? 

A) k moru B) na hory  C) na vidiek  

4. Aké zviera stretla ako prvé? 

A) holuba  B) psa  C) žabu 

5. Koľko šteniatok sa narodilo Róze? 

A) 10   B) 4   C) 7 

6. Akej farby boli? 

A) hnedej a jedno šteňa malo čiernu škvrnu okolo oka   

B) hnedé a dve šteňatá boli biele  

C) sivé  

7. Ktoré šteniatko si najviac zamilovala? 

A) Fredyho   B) Bonyho  C) Nikiho 

8. Kde potrebovala ísť babka so Zuzkou? 

A) k doktorovi  B) na nákup  C) do kvetinárstva 

9. Ako sa volala jej nová priateľka? 

A) Eva   B) Dáša  C) Miška 

Správne odpovede: B, A, C, B, C, A, A, B, C  Ema Gromovská, 9. B                              

Kvíz o šteniatkach 
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     Olympijské hry sa konajú od roku 1896 každé 4 roky okrem rokov  1916, 1940 a 1944. 
Hry olympiády môžu trvať maximálne 16 dní, ZOH maximálne 12 dní.  Iniciátorom pre obno-
venie olympijských hier bol P. de Coubertin  

     Prvé olympijské hry sa konali v roku 1896 v Aténach. Ženy sa zúčastňujú OH od roku 
1920.  Súťažiť možno len v tých športoch, ktoré boli uznané za olympijské. Súčasťou prog-
ramu bolo v roku  1908 a 1920 krasokorčuľovanie a v roku 1920 aj ľadový hokej a od roku 
1924 sa stali tieto športy súčasťou olympijských hier. 

     Zimné olympijské hry sa usporadúvajú od roku 1924. Do roku 1992 sa konali v ten istý 
rok ako letné. Úplne prvé zimné olympijské hry sa konali v Chamonix. 

     Športovci, rozhodcovia a účastníci olympijských hier musia skladať slávnostný sľub -
olympijskú prísahu, ktorú prednesie jeden z olympionikov hostiteľskej krajiny. Olympijské 
ceny udeľuje Medzinárodný olympijský výbor -  jednotlivcom za rozvoj športu, všetkým zú-
častnením, trom najlepším športovcom v každej disciplíne a športovcom na 4. - 6. mieste. 
Zlaté medajly boli po prvýkrát udelené v roku 1908. 

Olympijská hymna je hudobná skladba, ktorá sa hrá pri otváracom a záverečnom ceremo-
niáli. Od roku 1955 je hymnou kantáta Spiridona Samarase na slová Costise Palamase.  

Olympijské symboly sú znaky, ktoré vyjadrujú olympijskú myšlienku. Najvyšším symbolom je 
5 vzájomne prepojených kruhov modrej, čiernej, červenej, žltej a zelenej farby, ktoré 
vyjadrujú kontinenty. Ďalším symbolom je motto, ktoré znie: „Citius, Altius, Fortius.“ Zna-
mená: „rýchlejšie, vyššie, silnejšie.“ Olympijské krédo znie: „Najdôležitejšou vecou na 
olympijských hrách nie je vyhrať, ale zúčastniť sa, rovnako ako v živote nie je dôležité 
zvíťaziť, ale bojovať. Najdôležitejšie nie je 
dobyť, ale dobre bojovať.“ 

Olympijský oheň je symbol nesmrteľnosti 
olympijskej myšlienky a naviazania antických 
a moderných olympijských hier. Prináša sa do 
mesta konania hier z Olympie v Grécku. Prvý 
krát horel na OH 1928 v Amsterdame. 

Olympijské hry 



 

23              Lipkoviny 3     Školský časopis 2014/2015;                     Základná škola, Lipová 13, Spišská Nová Ves 

• V roku 1960 sa zimné hry konali v Squaw Valley v Kalifor-
nii. V snahe očariť, Walt Disney stál na čele výboru, kto-
rý organizoval otvárací deň. Tá bola plná stredoškolských 
vokálnych kapiel, ohňostrojov, ľadových sôch, tisícok ba-
lónov, vypustených bolo asi 2000 holubíc a národné vlaj-
ky boli zhadzované parašutistami. 

• Pri vyberaní miesta konania olympijských hier, väčší výz-
nam má mesto, nie krajina. 

• Slovo „telocvičňa (anglicky gymnasium)“ pochádza z gréc-
keho „gymnos,“ čo znamená nahý. Doslovný preklad je „škola nahého cvičenia.“ Atléti v 
starom Grécku súťažili nahí. 

• Približne meter vysoká olympijská pochodeň je vyrobená z hliníka a  váži 1,5 kilogramu. 
Jej silueta je inšpirovaná tvarom pierka fénixa, ktorý má podľa jednej ruskej rozprávky 
prinášať šťastie a úspechy. Počas 123 dní nieslo pochodeň 14000 ľudí, ktorí s ňou prešli 
viac ako 65 000 km. 

• Gymnasta George Eyser, ktorý mal ľavú nohu drevenú, získal na jednej olympiáde ne-
uveriteľných 6 medailí. 

• Austrálsky veslár Henry Pearce získal zlatú medailu aj napriek tomu, že počas štvrťfi-
nálovej jazdy zastal uprostred trate, pretože dal prednosť kačiciam, ktoré križovali 
jeho dráhu. 

• 13 rokov, to je vek, v ktorom dosiahla na olympijské zlato americká skokanka do vody a 
stala sa najmladšou ženskou držiteľkou zlatej medaily na LOH. 

• Károly Takács, člen maďarského streleckého tímu, strieľal pravou rukou, avšak granát, 
ktorý mu vybuchol v ruke, mu ju odtrhol, a tak sa maďarský strelec musel naučiť strie-
ľať ľavou. V roku 1952 obhájil olympijské zlato. 

• Prvá olympiáda, ktorá sa vysielala v televízií bola v Londýne v r. 1 948. 
• Jediným šťastlivcom, ktorý získal zlato na letnej i zimnej olympiáde, je Eddie Eagan. 

Američan vybojoval v roku 1920 zlato v boxe a v roku 1932 pridal aj zimné zlato z hier 
v Lake Placid, konkrétne v štvorboboch. 

• Históriu dopingu na letnej olympiáde oficiálne odštartoval švédsky päťbojár Hans-
Gunnar Liljenwall, ktorý si pred súťažou dal zopár pív a následne bol z olympiády vylú-
čený. 

Alexandra Geletová, 9. B 

Olympijské zaujímavosti 
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1. Tohoročné zimné olympijské hry sú to v poradí? 

A. XXII . 

B. XIV.   

C. XXX.  

2. V akom časovom intervale sa opakujú ZOH ? 

A. Každé  2 roky 

B. Každé 4 roky 

C. Každý rok  

3. V ktorom meste sa konajú tohtoročné zimné OH? 

A. Hamburg 

B. Los Angeles 

C. Soči  

4. Na realizáciu ZOH bolo použitých:  

A. 60 tisíc eur 

B. 50 miliárd dolárov 

C. 200 miliárd slovenský korún  

..teda päťkrát viac než pôvodné odhady olympijského 

výboru a viac než dvojnásobok nákladov predchá-

dzajúcich hier v Londýne. 

5. Koľko medailí sa rozdalo? 

A. 98 sád 

B. 63 sád  

C. 114 sád  

6. Medzi 12 nových súťaží patrili: 

      A. snowboardový paralelný slalom, beh na lyžiach,   

           biatlon  

      B. zmiešané tímové sane, ľadový hokej, akrobatické  

          lyžovanie  

      C. zmiešaná štafeta v biatlone, ženské skoky na  

          lyžiach, zmiešané tímovej krasokorčuľovanie  

7. Ktoré 3 zvieratá boli vylosované verejnosťou za 

maskotov ZOH ? 

A. ryba, mačka, žirafa 

B. leopard, zajačica, biely medveď 

C. korytnačka, myš, vlk   

Kvíz — olympijské hry 

8. Koľko športovcov, okrem hokejistov, repre-

zentovalo SR? 

A. 15 

B. 20 

C. 25 

9. Ktorý z hokejistov na naše prekvapenie nena-

stúpil?  

A. Marián Hossa 

B. Ján Laco 

C. Miroslav Šatan  

10. Aká bola cena vstupeniek ? 

A. od 30 € do 1330 €  

B. od 50 € do 750 € 

C. od 100 € do 2010 €  

11.  Získala Anastasiya Kuzminová medailu pre 

SR? Akú?  

A. nie 

B. áno, zlatú 

C. áno, striebornú  

12. Ktorý ruský krasokorčuliar odstúpil zo súťa-

že kvôli zdravotným problémom? 

A. Jevgenij Pľuščenko 

B. Nikolaj  Morozov  

C. Ondrej Nepela  

13. ZOH sa zapíšu do histórie. Udelili 2 zlaté 

medaily v jednej disciplíne. Ktorá disciplína to 

bola? 

A. krasokorčuľovanie  

B. snowboard cross 

C. alpské lyžovanie 

 

 

 

 

     

Ema Gromovská, 9. B 
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Lipkobludisko 

     Prejdi cez bludisko a nájdi správnu cestu do veľkonočného košíka! 

Janka Sanetriková, 9. B 
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Tajnička pre 1.- 4. ročník 

Klaudia Richnavská, 9. B 

     1                 

   2                   

    3                   

     4                 

  5                 

    6             

  7                  

8                     

1. Pomôcka na šibanie dievčat na Veľkú noc 

2. Biele zviera symbolizujúce Veľkú noc 

3. Typický symbol Veľkej noci, vetvička 

4. Má meniny 22. apríla 

5. Na Veľkú noc  posvätíme v kostole.... 

6. Vyfukujeme na Veľkú noc 

7. Meniny oslavuje 20. apríla 

8. Kurča po anglicky 
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Tajnička pre 5.- 9. ročník 

1. Najväčší cicavec na svete 

2. Svetadiel pomenovaný podľa Ameriga Vespucciho 

3. Sopku Popocatepetl na vrchole pokrýva sneh a ................. 

4. Austrálsky zaujímavý cicavec s ploským zobákom  

5. Najmenší svetadiel  

6. Najvyšší vrch sveta ............... Everest 

7. Najväčší druh psa je Írsky ................. 

8. Slovensko je v .................... Európy 

Katarína Gardošíková, 9. B 

     
1.        

   
2.        

  

     
3.      

  

  
4. 

   
      

 

5.          
   

      
 

      

  
6.           

  
7.        

   

  
8.      
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Jarné lipkotvorenie s rodičmi 

     Jarné okienko 
Potrebujeme: 

• jarné vetvičky vŕby, brezy alebo iných farebných kríkov 

• špagát 

• tavnú pištoľ 

• materiál na ozdobenie okienka (kvety, lístky, kuriatka, za-
jačiky a všetko, čo doma nájdete) 

• mašlička 

Postup práce: 

     1. Z vetvičiek vytvarujeme okienko. Jednotlivé časti zviažeme 
špagátom. 

     2. Vytvarujeme si polkruh s vetvičkami a priviažeme ho na 
okienko. 

     3. Nakoniec okienko zdobíme sušenými alebo umelými kvetmi. 
Všetko lepíme tavnou pištoľou. Nakoniec pripevníme špagátik na 

zavesenie. 

      Do jarnej rubriky sme pre Vás pripravili lipkotvorenie, 
ktoré sme si vyskúšali aj na krúžku počas tvorby jarného 
čísla. 

Fotografie prác redakčnej rady. 
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Jarná osemsmerovka 

Vyškrtaj všetky slová a zisti, čo je v osemsmerovke! 

B A R A N V B Ň E D 

K Í Š  X. K O R B Á Č 

Ň O U O R D A A L A 

Y Ô N M A A T P K K 

A Ň K U S I J S K Č 

S É A K L Á S S Y A 

A K U H I A T K O B 

l L R E C J A V R L 

V E Ľ K Á N O C Y Š 

baran 

voda 

kraslica 

košík 

šunka 

kuriatko 

vajce 

Veľká noc 

Redakčná rada 

sukňa 

kôň 

vlas 

deň 

šibačka 

vnuk 

brat 

Tajnička:  

_____letné____________________________ 

sa konali v roku 1932 v Kalifornii, v Los Angeles. 
Mesto bolo jediným kandidátom.  

Československo vtedy reprezentovalo 7 športovcov, 
ktorí získali 4 medaily, z nich jednu zlatú vo vzpie-
raní. Celkovo v hodnotení krajín sme vtedy obsadili 
17. miesto. 
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Zo sveta hudby 

     Skupina vznikla v roku 2010 v rámci 8. série  
britského X Factoru. Dievčatá sa stali jedinou 
skupinou v histórii tohto programu, ktorá sa do-
stala až do finále a vyhrala súťaž. Krátko po 
skončení súťaže vydali prvý singel, vlastnú ver-
ziu pesničky „Cannonball“, a 19. novembra vyšiel 
ich debutový album „DNA“. 

     Perrie, Jesy, Leght-Anne a Jade sa prihlásili do súťaže ako sólové speváčky a úspešne 
sa prepracovali až do sústredenia, no tam už nedokázali postúpiť. Porota im však dala ešte 
jednu šancu - ponúkla im pokračovať v rámci kategórie skupín. Baby boli najskôr rozdelené 
do dvoch skupín s názvami Paux Pas a Orion. Tie však u porotcov neuspeli a znova došlo k ich 
rozdeleniu. Boli vybraté dve z každej formácie a vytvorili jednu štvorčlennú skupinu, ktorá 
dostala názov Rhytmix a postúpila do ďalšieho kola. Baby sa v tejto zostave dostali až do 
prvého živého kola, no potom organizátori oznámili, že skupina si musí zmeniť meno na zá-
klade žiadosti istej hudobnej charitatívnej organizácie s tým istý názvom. Aj keď neexis-
tovali žiadne právne skutočnosti, ktoré by ich k tomu nútili, dievčatá to spravili, aby chari-
ta nemala žiadne starosti. Tak vznikol názov „Little Mix“. 

       Britský X Factor mal za sebou osem sérií a ani jednej dievčenskej skupine sa nepoda-
rilo absolvovať všetkých sedem živých vystúpení. Až kým 
neprišli Little Mix...V decembri ich vyhlásili za víťazov 
a už o týždeň na to šla do éteru ich prvá pesnička 
„Cannonball“ od Daniena Ricea. Pesnička mala úspech 
v Anglicku aj Írsku a dostala sa na špičky rebríčkov 
v oboch krajinách... 

Prvým singlom z debutového albumu je pesnička „Wings“ a po prvý raz ju predviedli 1. júla. 
Pesnička sa okamžite po zaradení dostala na prvé miesto rebríčkov . V máji 2012 podpísali  
kontrakt na sériu vlastných produktov, napríklad hračiek, bábik, skladačiek a ostatných 
drobností, vrátane počítačovej hry. V júni podpísali kontrakt s čokoládovňou M&M, ktorá 
sa rozhodla vydať špeciálnu edíciu známych cukríkov na počesť jubilea kráľovnej Alžbety. 
V auguste 2012 vyšla ich autobiografia pod názvom „Ready to Fly“. 

Little Mix 
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Leight-Anne Pinnock  

Narodila sa 4. 10. 1991 v High Wycombe, Buckingham-
shire. Má dve staršie sestry Sarah a Sien-Louise. Jej 
rodičia sa rozviedli, keď mala osemnásť. Pred súťažou 
pracovala ako čašníčka v pizzerii. Do súťaže vstúpila 
s pesničkou „Only Girl (In the World)“ od Rihanny. 

 Perrie Edwards  

Celým menom Perrie Louise Edwards, narodená 10. 
7.1993 v South Shields, Tyne and Wear. Jej mama sa 
volá Debbie, ocko Alexander. Má jedného staršieho bra-
ta, Jonnieho. Jej prvou pesničkou v súťaži bola skladba 
„You Oughta Know“ od Alanis Morissette.  Má priate-
ľa,  je to Zayn Malik  zo skupiny One Direction.  

Jade Thirlwall 

Celým menom Jade Amelia Thirlwall, narodená 26. 12. 
1992 v SouthmShields, Tyne and Wear. Vychovávala ju 
iba mama Norma, Má brata, ktorý sa volá Karl. V súťaži 
X Factor to skúšala už dva razy, v piatej a siedmej sérii, 
ale vždy sa prepracovala maximálne do sústredenia. Jej 
idolom je Cheryl Cole a Beyoncé Knowles.  

Jessica Louise Nelson  

Prezývaná Jesy, narodená 30. 9. 1991 v Londýne. Jej 
mama sa volá Janis a vychovývala ju sama. Má troch sú-
rodencov - sestru Jade a bratov Jonathana a Josepha. 
Predtým, než sa prihlásila do súťaže, pracovala v bare. 
Jej prvou pesničkou v súťaži bola skladba „Bust Your 
Windows“ od Jazmine Sulivan a od chvíle, čo je 
v skupine, trpí šikanovaním cez internet. 

Little Mix—speváčky 

Ema Gromovská, 9. B 



 

32              Lipkoviny 3     Školský časopis 2014/2015;                     Základná škola, Lipová 13, Spišská Nová Ves 

Jarné trendy 

     Zima sa pomaly končí a hoci všade v obchodoch svieti ná-
pis zľava, niekde už vykladajú novú kolekciu. Základom na to-
hotoročnú jar sa stala klinická biela,  ale aj strohosť outfi-
tov,  ktoré tak často pripomínajú lekárske plášte či nohavice. 

Dôraz bude kladený hlavne na detaily ako asymetria či zip-
sy a zapínanie vo všeobecnosti. Jar sa však nezaobíde ani 
bez farieb a vzorov. Budú dominovať tóny sýtej modrej, 
ružovej, svetlozelenej, karamelovej či čiernej a taktiež 
pastelové farby. Predovšetkým to bude svetložltá 
v kombinácii s neutrálnou.  

     Čo sa týka vzorov a potlače, 
na rad sa dostali kvetinové po-
tlače. V minulom roku boli hi-
tom krikľavé a neónové farby, 
teraz budú mať prevahu skôr 
nežné a romantické.  

KUSKY 

     Túto jar zavíta do našich šat-
níkov aj skrátená bunda.  Bude 
síce v rôznych materiáloch a štý-
loch, no jedna vec je istá - určite bude skrátená! 

     Taktiež na jar očakávajme dlhé sukne. Tie kratšie sú ešte 
stále v kurze, no túto jar sa budú proste nosiť dlhé. 

Módne tajomstvo roka 2014: 

Farbou roka 2014 sa stala „žiarivá orchidea“ čiže fialová. 
Nebude sa to týkať len jari, ale celkovo každého mesiaca. 
Fialová nahradila smaragdovo zelenú farbu roka 2013. A pre-

to, ak vlastníte nejaký fialový kúsok určite ho tento rok využijete.  

Alexandra Geletová, 9. B 
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Veľká noc vo svete   

∗ Veľkonočné sviatky sú pre kresťanov na celom svete oslavou vzkriesenia Ježiša Spasi-
teľa. Kým u nás na Veľkonočný pondelok oblievame vodou a šibeme, vo svete sú s týmto 
sviatočným dňom spojené všakovaké zvyky a tradície . 

∗ V Anglicku, Írsku, USA i Nemecku je zvykom na Veľkú 
noc poskrývať po dome alebo v záhrade vajíčka s rôznymi 
lahôdkami. Kto ich nájde, dostáva dohodnutú odmenu, pe-
čie sa ovocný koláč. S týmito zvykmi  sú spojené rôzne 
mystické čary a povedačky.  

∗ Taliani pečú veľkonočný chlieb, do ktorého predtým dajú 
neporušené vajcia v škrupinke.  

∗ V Írsku dominuje tradičná pó-
rová polievka s pečenou jahňacinou.  

∗ V Tanzánii zasa celé rodiny 
bujaro oslavujú nový život.  

∗ V Grécku sa deti tešia na lambády - veľké farebné sviečky, 
ktoré dostávajú od svojich kmotrov.  

∗ Rakúšania pečú  veľké praclíky a Poliaci si pochutnávajú na 
bielych klobáskach s čerstvým osoleným chlebom.  

∗ V Argentíne vás ponúknu dvoma špeciálnymi domácimi 
nápojmi.  

∗ Povery a čary majú radi aj Nóri, ktorí chodia do príro-
dy.  

∗ Dáni zasa oslavujú jarné kvety.  

∗ Fíni podávajú na veľkonočný stôl zvláštnu pochúťku z 
vareného sladu so šľahačkou. 

Katarína Kucajová, 9. B 
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Varíme s Lipkovinami 
Suroviny: 

• 70 g tvarohu 

• 100 g tvrdého syra 

• 2  vajcia 

• 50 g masla 

• soľ 

• mleté čierne korenie 

• celé korenie 

• petržlenová vňať 

• červená paprika                         Čas prípravy: 15 min.  

Postup  

     Zmiešame tvaroh, postrúhaný tvrdý syr, vajíčka na tvrdo a maslo, soľ, korenie a tvaruje-

me guličky na kuriatka - z tejto masy vám vyjde asi 8 kuriatok. Potom už len urobíme očká 

kuriatku z korenia, chvostík z petržlenovej vňate a z červenej papriky zobáčik.  

Dobrú chuť! 

Zdroj: http://diva.aktuality.sk/clanok/37167/inspirujte-sa-tie-najlepsie-velkonocne-recepty-2/ 
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V časopise na tvorbu úvodnej strany boli použité obrázky z internetu: h�p://www.transformingdiabetes.ca/ 
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