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JAR 

 

Posledný sneh už sa topí, 

slniečko viac ohrieva, 

nezostanú ani stopy, 

to je ale nádhera! 

 

Príroda sa zobúdza, 

všetko krásne kvitne, 

snežienka je prvý kvet, 

čo nám náladu zdvihne. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
O jarných kvetoch  

 
 
 

SNEŽIENKY 
VYRÁSTLI DVE SNEŽIENKY, V SNEHU STOJA PO ČLENKY.  

POĎME NAZAD DO ZEME, VRAVÍ PRVÁ ZRONENE.  
VYDRŽME LEN DNÍČKOV PÁR, ZA HUMNAMI JE UŽ JAR.  

 
 

FIALÔČKA  
AKÝ MILÝ KVIETOK V KRÍ ČKU! MOŽNO ČAKÁ NA V ČELIČKU. 

FIALÔČKA, FIALÔČKA, OTVOR SVOJE PEKNÉ O ČKÁ.  
MOTÝLIK SI VŽDY RÁD POČKÁ.  

 

PÚPAVA  
KDEŽE SA TU NA LÚ ČINE VZALA ZRAZU TO ĽKÁ KRÁSA?  

PÚPAVIEČKA ZLATÝM KVETOM NA SLNIE ČKO USMIEVA SA.  
PÚPAVIENKA, ŽLTÝ KVET, AKO TY LEN KRÁŠLIŠ SVET!  

DETI Z TEBA VENCE PLETÚ, SPIEVAJÚ SI: JAR UŽ JE TU!  

 
 



 Jarné pranostiky 
 

Lepšie, ke ď ťa zima chveje, 
než marcové slnce hreje.  

 
 
 

 
Na svätého Gregora, idú ľady do mora. 
 
 
 
 

Keď je na Jozefa mráz, bude ovos dobre rás ť. 

 
 
 

Na Vojtecha pekná potecha. 
 
 
 

 
Na Jakuba a Filipa zelená sa každá lipa. 

 
 
 
 
 
 

Studený máj, v stodole raj. 

 
 

Štefan Mu čka, 5.A 
 
 

 



Veľká noc vo svete! 
 

Veľká noc je pre kres ťanov na celom svete hlavne oslavou 
vzkriesenia Ježiša Spasite ľa. Kým na Slovensku na Ve ľkono čný 
pondelok oblievame vodou a šibeme, inde vo svete sa  s týmto 
dňom spájajú rôzne zvyky a tradície. 

V Anglicku, Írsku, USA a aj 
v Nemecku  je zvykom na Ve ľkú 
noc poskrýva ť po dome alebo 
v záhrade vají čka s rôznymi 
lahôdkami. Kto ich nájde, 
dostáva dohodnutú odmenu. 
Pečie sa ovocný kolá č a 
s týmito zvykmi  sú spojené 
všakovaké mystické čary 
a poveda čky. 

Vo Francúzku si nachádzajú 
deti dar čeky na zazvonenie, 

ako u nás na Vianoce. Zvä čša sú to čokoládové vají čka a ďalšie 
sladkosti. Na vidieku prebiehajú sú ťaže v chytaní vajec. 
Taliani  pe čú Ve ľkono čný chlieb, do ktorého predtým dajú 
neporušené vajcia v škrupinke. 

Severania vo Švédsku sa diev čatá oble čú za čarodejnice 
 nama ľujú si lí čka na červeno. Potom chodia po susedoch a pri 
dverách si pýtajú sladkosti. Povery a čary majú radi aj Nóri , 
ktorí chodia do prírody. Dáni  zasa oslavujú jarné kvety. Fíni  
podávajú na Ve ľkono čný stôl zvláštnu pochú ťku z vareného sladu 
so š ľahačkou. 

V Írsku dominuje tradi čná pórová polievka s pe čenou 
jah ňacinou. Jah ňacie mäso ob ľubujú aj Taliani, ale napríklad 
Rusi  sa vyhýbajú teplým jedlám.  Rakúšania  pe čú  ve ľké 
praclíky a Poliaci si pochutnávajú na bielych klobá skach 
s čerstvým osoleným chlebom. V Argentíne vás ponúknu dvoma 
špeciálnymi domácimi nápojmi. 

Na Filipínach  sa organizujú slávnostné sprievody ku kostolom 
s obrazmi zm ŕtvychvstania Krista a jeho stretnutia s Pannou 
Máriou. V Brazílii pália Judáša, ktorého symbolizujú slamení 
strašiaci. Tých najskôr ako zradcov symbolicky prep ichnú, 
mlátia ich v snahe vytrieska ť 30 strieborných a potom figurínu 
zapália. 

V Grécku sa deti tešia na lambády - ve ľké farebné svie čky, 
ktoré dostávajú od svojich kmotrov. Tie si zapália počas 
slávnostných sprievodov kon čiacich oh ňostrojom. Na ukon čenie 



pôstu Gréci jedia tradi čnú majiritsu - polievku z baraních 
vnútorností, vonku grilujú mladé jahnence a kozliat ka, víno 
te čie doslova potokom. Do ulíc vychádzajú i Cyper čania  
s vlastnoru čne vyrobenými drevenými stolíkmi, na ktorých 
hodujú čo najbližšie ku kostolu. 

Aj v Austrálii   je symbolom Ve ľkej noci vají čko a zajac. 
Potom, čo sa však tieto zvieratá premnožili, čokoládový 
zaja čik je tu skôr na smiech.  V Tanzánii  zasa celé rodiny 
bujaro oslavujú nový život. 

Nie nadarmo sa hovorí, že iný kraj-iný mrav. To pla tí aj pre 
Veľkú noc. Ľudí však spája rados ť z nového života, ktorú 
kres ťanom vlialo zm ŕtvychvstanie Pána. Takže radujme sa 
a veselme sa (pod ľa možnosti s mierou). 

 

Z internetu spracoval a vytvoril  

©Tomáš Polonec 6.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ľudové zvyky jarného obdobiaudové zvyky jarného obdobiaudové zvyky jarného obdobiaudové zvyky jarného obdobia – 

    Morena Morena Morena Morena ----    vyhávyhávyhávyháňanie zimyanie zimyanie zimyanie zimy    

K významným zvykom jarného obdobia patrilo vynášanie slamenej figuríny oblečenej do 

ženských šiat (Morena). Bola symbolom zimy a smrti. Jej zničením sa malo z ľudí aj z dediny 

odstrániť všetko zlo a choroby. 

V každej kysuckej dedine bolo rušno už pred východom slnka, ľudia boli hore, aby sa najedli ešte 

predtým ako uvidia Morenu. Vynášali ju mladé slobodné devy (tiež symbol života). Navliekli ju do 

šiat, na hlavu jej dali čepiec, do rúk vreteno a ozdobili ju zelenými prútikmi. Skoro ráno, pri 

východe slnka ju v potoku umyli a aj ony si poumývali tváre tečúcou vodou. Potom bábku vláčili 

dole dedinou od chalupy k chalupe. Morene sa nesmel nikto posmievať, pretože sa verilo, že ten, 

kto tak urobí, ochorie. Pri ceste dole dedinou ju Morenu obrátiť. Ak by ju otočili tvárou ku chalupe, 

ľudia v nej by ochoreli. Verilo sa, že koho nájde Morena hladného, toho “omoreňuje”, že sa mu 

celý rok nebude dariť. Pred každou chalupou zaspievali dievky pieseň “Poďakujme Pánu Bohu” a 

za odmenu ich domáci obdarovali. Cestou dole dedinou si dievky s Morenou spievali : Morena, 

Morena, za koho si umrela? Pri potoku, roztrhali jej šaty, hodili ju do vody a zahádzali kameňmi. 

Tá dievka, ktorá do nej hodila kameň prvá, sa ešte v tom roku vydala. 

O týždeň neskôr, na Kvetnú nedeľu (tento rok bola 5.4.) sa v kostole posväcovali rozkvitnuté 

konáriky rakyty (bahniatka, baburjatka, baburence...). Ľudia im pripisovali silu ochrániť dom pred 

nešťastím (najmä pred bleskom), a preto ich zastrkovali za rámy svätých obrázkov, či za hradu 

povaly. Veľké množstvo zvykov jarného obdobia sa viazalo k veľkonočnému týždňu a vyvrcholilo 

na Veľkonočný pondelok. 

 

     Maria Simonicsová, 8.A 



VÝCHODNIARSKA HRUDKA –,,SYREK“ 

Recept pani učiteľky Luteránovej 

Ingrediencie: 

• 1l mlieka 
• 10 vajec 
• štipka soli 
• hrsť hrozienok  
• 2 balíčky vanilkového cukru 
• 1-2 polievkové lyžice kryštálového cukru 

 
Postup :  

 

 Všetky ingrediencie dáme do hrnca a varíme za stáleho miešania do zhustnutia. Vopred si 

pripravíme cedítko, do ktorého vložíme utierku. Po dovarení zmes scedíme, utierku zviažeme 

a zavesené necháme odkvapkať a vychladnúť. Pripraviť môžeme aj slanú hrudku, namiesto cukru 

osolíme, pridáme nasekanú  pažítku. Dobrú chuť ☺ 

 

 

 

 

 

 



Vítanie jari po našom 

 

 Žiaci niektorých ročníkov druhého stupňa sa rozhodli privítať jar filmovým predstavením 

spojeným s chvíľkou voľného času, ktorí mnohí využili na rôzne nákupy, oddych alebo  občerstvenie 

vo  fastfoode. 

       Hoci to bola rozlúčka so zimou, niekto to poňal až príliš letne a bez problémov išiel  len 

v ľahkom letnom tričku. V nákupnom centre či v kinosále to bolo ešte fajn, no pri čakaní  na odvoz 

späť , zima ukázala svoju tvár a Cyntia  svoje rozhodnutie dať si tričko s krátkym rukávom trpko 

oľutovala. 

  No späť ku predstaveniu. Išlo o film Cesta do krajiny Oz. A keďže to bol film len s  anglickým 

dabingom a so slovenskými titulkami, prispel aj k rozvoju anglickej slovnej zásoby. No čo by to bolo za 

kino bez popcornu a coly? S pukancami si tam teda každý užil svoje a najmä  upratovačky v sále po 

nás. Cesta domov ubehla podstatne rýchlejšie než cesta tam, pretože bola plná zábavy, ale aj napätia. 

O tom môže svedčiť aj pani učiteľka Zuzka  Čižmárová. 

     Dúfam, že sa podobné podujatie čoskoro zopakuje. 

 

Miška Takáčová, 9.B 

 

 

 
 
 

 



Jarné oma ľovanky 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                            


