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 Opäť sme tu s novým číslom školského časopisu. V tomto čísle sa 
dozviete niečo nové o tom, čo sa na našej škole počas uplynulých týždňov 
udialo. Možno si pamätáte na súťaž Československo má talent. Jeden z 
týchto talentovaných chlapcov navštevoval aj našu školu.  Prinášame 
špeciálny rozhovor s Jankom Šutkom, tanečníkom skupiny The Pastels. 

 Tak ako je zvykom v časopise uvidíte tvorbu našich „básnikov“, niečo o 
Valentíne a ako sme sa zabávali na karnevale. V tomto čísle sme pridali dve 
nové rubriky- kvíz a hlavolamy. Správne odpovede môžeš odovzdať 
hocikomu z redakčnej rady (mená nájdeš na úvodnej strane). V budúcom 
čísle sa dozvieš, ako si bol úspešný. 

A. Magátová, K. Farkašová 8.A. 

 

Zima 

 
Pani zima prišla, 

spoza kríkov vyšla. 
 

Neplechu narobila, 
krajinu zasnežila. 

 
Ale my sa nebojíme, 

proti nej sa postavíme. 
 

Vyčistíme chodníky, 
naplníme kŕmniky. 

 
Aby zver všetka, 
mala plné brušká. 

 
Srnky, líšky, vtáčatá, 
to sú naše zvieratá. 

 
Hladné ich nenecháme, 
my sa o ne postaráme. 

N. Melišková 6.A. 
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Dejepisná olympiáda 
 
Uskutočnila sa dňa 2.februára 2012 v Zlatých Moravciach, na súťaž nás pripravovala pani 
učiteľka Tajnaiová. Z našej školy sa zúčastnilo 6 žiakov: 
6.ročník:  A.Stopka - 3.miesto 
                A. Borkovičová - 4.miesto 
7.ročník: M. Lehocký - 4.miesto 
8.ročník: H. Zachariášová - 5.miesto 
9.ročník: D. Kabátová - 8.miesto 
               P. Trubáčik - 4.miesto 
Dúfam, že aj na budúci rok budeme úspešnými riešiteľmi s pekným umiestnením. 
 

H. Zachariášová 8.B. 
 

Olympiáda anglického jazyka  
 
Uskutočnila sa dňa 13. decembra. Súťažilo sa v dvoch kategóriách:  
Kategória 1A  5. – 7.ročník a kategória 1B 8. – 9. ročník. 
1A: M. Lehocký 7. ročník – 1. miesto 
       J. Dekan 7. ročník – 2. miesto 
       V. Podhorská 6.A – 3. miesto  
1B: P. Trubáčik 9. Ročník – 1. miesto 
       A. Solčianský 8.B – 2. miesto 
       H. Zachariašová 8.B – 3. miesto 
V okresnom kole v Zlatých Moravciach sa stal úspešným riešiteľom Peter Trubáčik. 
 

                                                                                                H. Zachariášová 8.B. 
 

Šaliansky Ma ťko 
 
Dňa 9. decembra sa na našej škole uskutočnila súťaž Šaliansky Maťko. Súťaže sa 
zúčastnilo 21 žiakov druhého až šiesteho ročníka. Žiakom sa darilo, všetky povesti boli 
pekné. Súťažilo sa v troch kategóriách. Na prvých miestach sa v I. kategórii umiestnila 
Erika Sojková, v II. kategórii Adriana Krajčiová, v III. kategórii Jesika Belejová. Títo žiaci 
nás reprezentovali v obvodnom kole v Zlatých Moravciach, kde sa im veľmi dobre darilo. 
 

 J. Trubáčiková 6.B 
 

Geografická olympiáda 
 

Dňa 7.decembra 2011 sa uskutočnilo na našej škole školské kolo Geografickej olympiády. 
Zúčastnilo sa ho 31 žiakov. Olympiáda sa skladala z 3 častí: monotematická-teoretická, 
miestna a praktická časť. Úspešným riešiteľom sa stal každý riešiteľ, ktorý dosiahol 55 
bodov z celkového počtu 100 bodov. Najlepší nás reprezentovali v okresnom kole. 
Výsledky zatiaľ nepoznáme.  
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VÝSLEDKY ŠKOLSKÉHO KOLA 
9.ročník: 1.Peter Trubáčik, 2.Kristína Danócziová, 3.Dominika Kabátová 
8.ročník: 1.Hana Zachariášová, 2.Emil Marčák, 3.Klaudia Magátová 
7.ročník: 1.Marek Lehocký, 2.Martin Fazekaš, 3.Andrej Hrúzik 
6.ročník: 1.Jana Trubáčiková 2.Veronika Podhorská, 3.Marián Škula 
5.ročník: 1.Adela Verešpejová, 2.Adriana Krajčiová, 3.Miroslav Paulov 
 

 J. Trubáčiková 6.B 
 

 
 
 

 
 

 Žiaci našej školy sa aj tento rok zapojili  do literárnej súťaže Európa v 
škole. Napísali rôzne literárne práce. Pani učiteľky mali ťažkú prácu vybrať tie 
najlepšie. Nakoniec sa im to podarilo a tie, ktoré boli poslané do okresného 
kola si môžete prečítať. Práce, ktoré boli tiež veľmi pekné budú postupne 
uverejňované v rubrike „Naše literárne začiatky“. 

                                                                               A. Magátová 8.A  

   
Slovensko v Európe 

 

Slovensko je malá krajina, 
kde sa to všetko začína. 
Každý národ stavia dom 
a deti budú bývať v ňom. 
Každý štát sa môže pýšiť 

niečím veľkým vo svojej ríši. 
 

A tak som dostala skvelý nápad, 
precestovať Európu od východu na 

západ. 
Na severe tam je zima, 

s tuleňmi hrať, 
to je príma. 

Európa je veľký celok, 
ako rozkvitnutý kvietok. 

 

 
 
 

Len  jedno sa mi nepáči, 
ľudia by mali byť inakší. 

 
Dalo by sa zmeniť veľa, 

keby Európa chcela. 
 

Mali by sme deťom radšej čítať z knižky, 
ako sa schovávať do dier ako také malé 

myšky. 
Všade vládne  zhon a napätie 

a ani sa nenazdáme a život nám pomedzi 
prsty rýchlo utečie. 

 
 
H. Zachariašová 8.B 
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Naša Európa 
 

Európa je spoločný dom náš, 
tak ho spolu s nami kráš. 
Nájdime si kúsok času, 

urobiť niečo pre jeho spásu. 
Priložíme ruku k dielu, 

zachránime Európu celú. 
Vysadíme stromov zmes, 

bude z toho celý les. 
 

Cez zbúrané hranice, 
pospájame diaľnice. 

Vyčistíme svoje mesto, 
a to bude ďalšie gesto. 

 
Detské zbierky podporíme, 
mnohým týmto otvoríme, 

cestu k očkovacím látkam, 
čím vyčarujeme úsmev matkám. 

 
Tak pomôž kamarát náš, 

veď aj ty sa tu s nami hráš. 
 

A. Stopka 6.B 
 
 

Európa je naša krajina 
 

Európa je naša zem, 
bývať v nej bol vždy môj sen. 

Nie však každý vie čo má, 
nik sa o ňu nestará! 

 
Tony odpadov na zemi 
a pritom koše máme, 

nad hlavou reklamné banery: 
„Slovensko naše milované.“ 

 
Takéto slová, tie sú staré a známe, 
nie však všetci robíme to, čo máme! 
Leniví sme zájsť pešo pri svoj dom, 

a pritom nemyslíme na to, 
že každú sekundu sa vyrúbe jeden strom! 

 
Najlepšie je podľa teba vyrúbať pol 

sveta? 
Zastavme už tieto činy, 

veď sú to len obyčajné zločiny. 
 

Farba pleti tá to riadi, 

veď tí, čo sú odlišní sú podľa teba len 
bastardi. 

Nesúďte vždy tých, čo sú iní, 
veď aj oni sú len takí ako my! 

 
Vo svete sa vedú boje, 
všade samé nepokoje. 
Ide to len dole a dole, 

žiaľ ten čo má prachy ide hore. 
 

Prázdne reči, tých je veľa. 
To by som tak veľa chcela? 
Mohli by sme zmeniť svet, 

nehľadieť už iba späť! 
A. Magátová 8.A 

 
 

Čo by si mal vedie ť? 
 

Boh nás stvoril, aby sme oživili svet 
a my pritom len ničíme každý mladý kvet. 

My sme druh zla, 
zastavme to a buďme druh dobra. 

 
Keď sa niečo zlé stane, 

v našom srdci iba jedna otázka zostane. 
Modlíme sa dokola tú istú básničku: 

Anjeličku môj strážničku. 
 

Aj my vieme prečo sme tu, 
nezastavujme a pomôžme svetu. 

Všetci chceme mať domy a milióny, 
ale zabudli sme na posledné nevyrúbané 

stromy. 
Chceš mi povedať, že si chorý, 

veď aj ty si zabudol na tie krásne hory. 
 

V 21. storočí si ľudia nič neuvedomujú, 
radšej sa naďalej medzi sebou 

znemožňujú. 
Ak ste teraz pochopili čo zemi robíte, 

tak svoje obydlia skultúrnite. 
 

Nebojte sa, povedzte si svoj názor 
a nedovoľte, aby prevládol hladomor, 
lebo potom by určite každý človek na 

zemi padol. 
L. Biricová 7.A 
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Európa je náš spolo čný domov 

Krásnou časťou tohto sveta,  
domovinou našou spoločnou, 

je jedinečná Európa. 
Som šťastná, že som jej súčasťou. 

 
V hore, lese a či v púšti, 

každý kvet, každý zo stromov 
a aj v mori život putujúci 

má v Európe vlastný domov. 
   

 
 

Či si čierny a či biely, 
či mužom alebo ženou, 

je jedno akej si vlastnej viery, 
však spoločný máme domov. 

 
A. Obertová 5.A 

 
 
 
 

    
 

 Určite každý z vás pozná nášho 
bývalého žiaka Janka Šutku , ktorý sa 
pretancoval až do skupiny The Pastels . 
Keďže ho považujem za významnú osobnosť 
našej školy rozhodla som sa s ním urobiť 
krátke interview.  
 
Ahoj Janko. Môžem s vami spravi ť 
interview? 
To naozaj? ...smiech  
Ale áno samozrejme. 
 
Narodil si sa 05.02.1989 v Zlatých 
Moravciach pri dedine S ľažany odkia ľ aj 
pochádzaš. Čo si myslíš o mieste 
svojho bydliska? 
To, že som mohol vyrastať na dedine 
malo vždy svoje výhody aj nevýhody. 
S odstupom času sa na to pozerám tak, 
že to, čo sa nenašlo v dedine bolo určite 
v najbližšom meste. Ale po pravde, to čo 
som získal životom na dedinke zároveň 
málo kto pochopí a ocení avšak nikto 
Vám to nemôže zobrať. Keby som to 
mal stručne vyjadriť povedal by som, že 
Sľažany sú dobré miesto na výchovu 
detí. Každému odporúčam, aby k nám 
zavítal minimálne na nejaké tie letné prázdniny...smiech. 
 
Viem, že pochádzaš z po četnejšej rodiny. Čo si o tom myslíš?  
V podstate si nemyslím, že je nás veľa to skôr otec mal povedzme požehnane dosť 
súrodencov. V tomto vidím tiež plusy a mínusy. Na jednej strane koľko hláv toľko názorov, 
ale keď sa to potom pekne všetko stretne napr. na rodinnej oslave tak je zaručená istota, 
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že nuda rozhodne nehrozí. Ideálna rodinka neexistuje a svoju by som nemenil. Napriek 
drobným nezhodám aj u nás doma mám svoju famíliu veľmi rád.  
 
Myslíš si, že si bol vychovávaný v ťažších životných podmienkach? 
Nie, nemyslím si, že by som bol vychovávaný v nejakých ťažších podmienkach. Veď 
napokon sme traja súrodenci a vždy sme boli najedení, oblečení a sladkosťami 
prepchatí...smiech. Áno, nebolo vždy ľahké splniť každú detskú roztopaš čo sme si 
s Marekom a Mirkou zaumienili. Môžem však povedať, že našej mamke sa vždy podarilo 
splniť to, čo ona sama v detstve nemala alebo si to nestihla splniť. Tu ešte poznamenám, 
že keď máte pri sebe naozaj dobrých priateľov všetko sa dá zvládnuť. 
 
Aké sú Tvoje vz ťahy v rodine a z ktorých zo súrodencov máš lepší vz ťah s bratom 
alebo so sestrou? 
Ako som už podotkol ,,koľko hláv toľko názorov“ a myslím, že je tomu tak nielen u nás, ale 
aj u Vás, keď chce mať pravdu mama, otec, starká, sestra, brat a samozrejme moja 
maličkosť v tomto prípade nie je rozhodne nikto na chvoste. 
Ak sa dobre pamätám tak so sestrou Mirkou sme si boli vždy vo vlasoch (pekne 
povedané). Stará mama by v danej situácií podotkla niečo v zmysle ,, je Vás počuť až do 
dolných Sľažian“ ....smiech.  
S bratom Marekom to bolo trochu o väčšom rešpekte. Poviem to tak, že toho som už 
neprebil, keďže je medzi nami sedemročný rozdiel. Rozhodne však nemôžem tvrdiť, že 
jedného mám radšej. Za mnoho vecí v živote im obom ďakujem rovnako. 
 
Kedy si za čal s tancom a čo Ťa k tomu viedlo?  
Tancujem od doby čo som sa naučil chodiť a vraj to bolo dosť skoro. Tancoval som doma, 
vonku, v škole, na disko, v kostole nie tam sa dalo iba spievať!?! Zaujímavé však je, že 
som vyštudoval Združenú strednú školu v ZM odbor elektrotechnika. Pričom už 16 rokov 
som súčasťou Tanečného štúdia JUMBO. Začal som ho navštevovať od roku 1996 a v 
súčasnosti som tiež jedným z interpretov, pedagógov a choreografov. Popri strednej škole 
som sa na chvíľu súťažne venoval aj Latinskoamerickým tancom pod TŠK Ritmo v 
Leviciach, kde sa mi podarili nie malé súťažné úspechy. Doteraz som vystupoval v 
niekoľkých tanečných muzikáloch ako napríklad: Príbeh ulice I, a II, František z Assisi, 
BoyBand či Báthoryčka. Preto aj moja voľba vysokej školy bola veľmi jasná, keďže som 
navštevoval VŠMU. 
 
Strednú školu si navštevoval v ZM. Čo presne si na škole študoval?  
Na škole som študoval odbor elektrotechnika -  automatizačná technika. Len nechci, aby 
som Ti teraz preložil čo ten pojem znamená respektíve čo všetko zahŕňa. Poviem iba, že 
prvé mesiace na strednej škole takéhoto zamerania dali zabrať aj skúseným spolužiakom 
a nie chalanovi s dušou pre tanec a divadlo...smiech. Rozhodne to bola však pre mňa 
jedna veľká životná skúsenosť. Veľmi mi pomáhalo v učení pár zvučných profesorských 
mien, ktoré nebudem menovať, ale oni vedia, že som im za to vďačný. Vždy mi na 
strednej tolerovali moje mimoškolské aktivity z iného súdka a držali mi v tom palce aj 
s mojimi skvelými spolužiakmi, na ktorých mám tie najlepšie spomienky!!! 
 
Ako by si v skratke zhrnul svoje doterajšie štúdium  na VŠMU v Bratislave?  
To, že sa mi  pomerne skoro podarilo dostať na Vysokú školu múzických umení v 
Bratislave a ukončiť úspešne bakalárske štúdium odbor Tanečné umenie- Choreografia 
môžem hodnotiť iba kladne. Na škole som mal možnosť privoňať aj k iným tanečným 
technikám špecifické pre pojem moderný tanec, ktoré som dovtedy nemal obsiahnuté do 
takých základov. Pravdaže dúfam, že dve písmenka Bc.  sú iba dočasné a raz ich nahradí 
šesť Mgr. Art...smiech.  
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Čím sa páve zaoberáš a čo plánuješ robi ť v blízkej budúcnosti?  
Momentálne sa viac venujem učeniu v tanečnom štúdiu Jumbo, kde máme dosť  práce. 
Polrok je za nami a my už s deckami pripravujeme koncoročný program, kde ukážu 
rodinám a priateľom čo sa za ten rok/y zase nové naučili. Je to taký sumár našej driny 
v jednej veľkej zábavnej tanečnej show. Samozrejme musím spomenúť aj moju ďalšiu 
tanečnú crew The Pastels, ktorá mi zapĺňa všetok voľný čas. Fungujeme už pár rôčkov 
a môžem si zaklopať, že sa nám darí. V súčasnosti sa snažíme pripravovať nejaké nové 
veci a projekty. Máme pár splnených cieľov, ale ďalšie sny čakajú, tak uvidíme čo 
budúcnosť ešte prinesie. 
 
Janko, ďakujem Ti za interview a prajem Ti ve ľa šťastia na tane čnej, ale aj 
súkromnej dráhe.   
Bolo mi potešením. Ďakujem aj ja. 
 

         N. Melišková 6.A  
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Balada o rozbitej hra čke 
 

K Vianociam som dostala 
veľmi peknú hračku, 

dostala som medvedíka 
a k nemu aj sošku. 

 
Tá soška mi vydržala, 

ale čo ten macko? 
Potrhaný, rozpáraný 

a už nemá uško. 
 

Zlý brat mi ho pokazil 
z úmyslom a smiechom, 
teraz mi je ľúto za ním, 
vôbec šťastná nie som. 

 
L. Kmeťová 6.B 

Príroda 

Príroda, to je niečo krásne, 
ona sama o sebe píše básne. 

Polia, lúky, stromy a všetka zeleň, 
kde zastaví sa občas jeleň. 

 
Srnky, líšky, zajac dáky, 

žijú s nami v zhode vtáky. 
Zvieratá sú skromná partička, 

o ktorých je táto básnička. 
 

E. Farkašová 6.A 
 
 

O rozbitej hra čke 
 

Prišla mama veľmi rada, 
prišla k dcérke, čo sviatok mala. 

 
Plná nehy plná lásky, 

hladí ona dcérke vlásky. 
 

K sviatku malé prekvapenie, 
čo nebýva pohodené. 

 

Od úst dnes odtrhla si, 
veľký balík dcérke nosí. 

 
Radosť dcérky veľká bola, 

na balík sa rýchlo vrhla. 
 

Čo tam také asi bude, 
chcela bábu v zlatej stuhe. 

 
Veľký balík rozbalila, 

do menšieho narazila. 
 

Pod ním ešte menší, 
v tom najmenšom bábka leží. 

Taká malá guľatá, 
nie je ani zo zlata. 

 
Bola tvrdá neforemná, 
lebo bola zo skla celá. 

 
Sklamala sa dcérka malá, 

o stôl bábku obúchala. 
 

Sklo je síce nádherné, 
reže ruky zákerne. 

 
D. Krajči 6.B 

 
Pokazená hra čka 

Keď mala Danka deväť rokov oslavovať, 
rozmýšľal som, čo jej  mám podarovať. 

Kúpil som jej krásnu hračku, 
takú malú, žltú kačku. 

 
Danke veru páčila sa, 

každý deň s ňou hrávala sa. 
Kúpala ju vo vaničke, 
v tej čistučkej vodičke. 
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Potom ju do sucha utrela, 
a do postieľky uložila. 

No keď Danka náladu zlú mala, 
kačičku celú doráňala. 

 
Odtrhla žltú hlavičku, 

zlomila úbohú nožičku, 
z krídiel perie vytrhala, 

a do koša vyhodila. 
 

Nakoniec Danka s nahnevaným 
pohľadom dodala: 

,, Nič si už pre mňa neznamenala!“ 
 

J. Homolová 6.A. 
 
 
 

Zima 
 

Zima naša zimička, 
naša druhá mamička. 

Rád ťa má tu asi každý, 
všetky deti, ba i starší. 

 
Keď nasneží veľa snehu, 
všetky deti sánky berú. 
To je radosť veru, veru. 

 
Pani zima radosť má, 
keď sa dieťa zabáva. 

Lopatu a sánky 
kúpil mi môj starký. 

 
Lietam na nich sem a tam 

ako taký superman. 
 

K. Farkašová, A. Magátová 8.A 
 

Európa 
 

Môj kontinent Európa 
tu ja žijem tu som dieťa. 

 
Štátov je v nej neúrekom 
patrí všetkým už od vekov 

 
Európa krásna zem, 

žijeme v nej každý deň. 
Je to mnohých ľudí sen. 

 
F. Cina 6.B 

 
 
 
 

Európa je náš domov 
 

Európa je náš domov, 
chceme pomáhať aj ľuďom. 

Tak  isto aj prírode, 
náš život ju neminie. 

 
Chceme jej pomôcť preto, 

lebo to stojí zato! 
Ľuďom pomôcť trošku, 

z lesa odniesť odpad v batôžku. 
Človek aj strom k sebe  patria, 

ako zem a nebo, pravda? 
 

Spája ich jedna vec, 
obaja chcú predsa žiť, 
veď to je známa vec. 

 
R. Dekanová 6.B 
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 Dňa 2.2.2012 sa uskutočnil školský karneval. Na školskej chodbe sa to hmýrilo 
všelijakými maskami. Ako na každom dobrom karnevale nemohla chýbať ani tombola, z ktorej 
mali všetci radosť. Zaujímavé boli  aj skupinové masky. Vyhralo veľa masiek, medzi ktorými boli 
aj dve skupinové: Barbie a Káčerovo. Získali sladkú odmenu ale aj tí, čo nevyhrali nevyšli na 
prázdno, tiež ich čakala malá maškrta. Po karnevale bola aj diskotéka, na ktorej sa všetci 
zabávali.                                                                                                                

J. Trubáčiková 6.B  
N. Lehocká 6.A 

 
 

 

 

 V deň, keď sa obchody začnú hmýriť červenými srdiečkami a 
darčekmi pre zamilovaných  je tu 14. február, sviatok sv. Valentína. V 
tento deň si vyznávame lásku častejšie a intenzívnejšie ako inokedy. 
Túlime sa k sebe bližšie a obdarúvame sa nielen malými darčekmi, ale 
aj bozkami, pohladeniami a nežnými osloveniami. Svojho milovaného 
obdarúvame maličkosťou, ktorou mu pripomeniete ako veľmi nám na 
ňom záleží.  
 A kto bol vlastne sv. Valentín? Jedna z legiend vraví, že sv. Valentín bol kňaz žijúci v 
Ríme v 3. storočí. Vtom čase vládol cisár Claudius II., ktorý bol známy svojimi megalomanskými       
(slávychtivými) túžbami a krutými vojnovými výpravami. Napadlo ho, že ženatí muži sú slabšími 
vojakmi, pretože sa musia starať o svoje rodiny, a tak zakázal v krajine manželstvo. Sv. 
Valentín však napriek zákazu ďalej zasnuboval a oddával zamilované páry. Keď sa to cisár 
dozvedel, za jeho snahu spájať životy zamilovaných sviatosťou celoživotnej lásky ho dal 
popraviť. Tento sviatok má v sebe veľké čaro a aspoň kúsok z jeho posolstva by mal byť v 
každom dni počas celého roka.  

K. Farkašová 8.A 
E. Škorecová 8.B 
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  SSttoollnnýý  tteenniiss  
      

       Dňa 9.decembra 2011 sa uskutočnil finálový turnaj v stolnom tenise 
       žiakov ZŠ . Vo finále sa stretli ZŠ Robotnícka - Zlaté Moravce, ZŠ 
               Pribinova - Zlaté Moravce, ZŠ Žitavany a ZŠ Sľažany. Za našu  
       školu nastúpili Tomáš Trubáčik (4.roč.), Benedikt Grunner (7.roč.), 
       Peter Trubáčik (9.roč.). Chalani sa veľmi snažili. Napokon sa  
       chlapcom podarilo obsadiť krásne 3.miesto. 
 

Celkové poradie: 
    1. ZŠ Robotnícka Zlaté Moravce 
    2. ZŠ Pribinova Zlaté Moravce 
    3. ZŠ Sľažany 
    4. ZŠ Žitavany 
 
 
 Dňa 6.decembra 2011, na Mikuláša, sa uskutočnil finálový turnaj v stolnom 
tenise žiačok ZŠ. Do finálovej štvorky sa prebojovali dievčatá zo ZŠ Pribinova- 
Zlaté Moravce, ZŠ Žitavany, ZŠ Tekovské Nemce a ZŠ Sľažany. Za našu školu 
nastúpili Kristína Jánošová (8.B), Jana Trubáčiková (6.B),Jana Túrociová (5.A). 
Dievčatá vybojovali krásne druhé miesto.  
  

Celkové poradie: 
     1. ZŠ Pribinova Zlaté Moravce 
     2. ZŠ Sľažany 
     3. ZŠ Žitavany 
     4. ZŠ Tekovské Nemce 
  

 
J. Trubáčiková 6.B 
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 Tento krát nebudeme nič lepiť ani strihať z papiera, ale si môžeme upiecť 
nejakú maškrtu. Vybrali sme pre vás chutné a sladké mafiny. 

Mafinky sú rýchly, jednoduchý koláčik a najlepšie na ňom je to, že z jedného 
základného cesta urobíte rôzne druhy, podľa vlastnej chuti a fantázie.  

príprava trvá 15minút , pečieme 15 minút na 190 °C 

Čo budeme potrebova ť:                                            

1 šálka polohrubej múky 

½ šálky kryštálového cukru 

½ balíka prášku do pečiva  

½ šálky mlieka 

¼ šálky oleja   

1 vajce 
 

Postup:  

Pripravíme si dve misy, jednu na suché prísady a jednu na kvapalné prísady. V 
jednej mise zmiešame všetky suché prísady ako je múka, prášok na pečenie a 
cukor. V druhej mise rozšľaháme kvapalné prísady: rozpustené maslo alebo olej, 
vajce a mlieko. Potom obe zmesi zľahka spojíme. Možno sa vám to bude zdať 
zbytočné a všetky ingrediencie jednoducho zmiešate v jednej miske - nerobte to. 
Tekuté prísady treba dobre našľahať - napeniť, vzduch ktorý sa vám takto 
dostane do koláčika vám ho krásne nadľahčí.  Mafinky upečieme pri 190°C do 
zlata za dobu 15 až 20 minút. Toto množstvo nám stačí na jeden mafinkový plech 
s 12 jamkami.  Cesto je základné, podľa vlastnej chuti si môžete urobiť rôzne 
druhy.   
Kokosové mafinky : do základného cesta pridáme nastrúhaný kokos a hrozienka, 
po upečení vrch potrieme džemom a posypeme kokosom.  
 Dvojfarebné alebo čokoládové mafinky :  do základného cesta pridáme kakao 
a do jamiek vkladáme striedavo tmavé a bledé cesto výborné sú ak do 
základného cesta pridáte na hrubo nasekanú čokoládu, napr. mliečnu s orieškami, 
ale skúste nasekať napr. Deli.  
Ovocné mafiny:  základné cesto dáme na spodok jamky, nato poukladáme 
ovocie, napr. ríbezle, jahody, na kocky nakrájané jabĺčko, marhule a vrch 
zakryjeme ďalšou trochou cesta. Takto by som mohla pokračovať ešte dlho, lebo 
tých možností je veľa. Ak sa niekto rozhodne mafiny upiecť dajte nám vedieť, 
aby sme vedeli, či vás táto rubrika zaujala.  

J. Trubáčiková 6.B 
N. Lehocká 6.A 
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KVÍZ 

 
� Najväčší zviera na svete je? 

o žirafa 
o mamut 
o veľryba 

� Najvyššie zviera je? 
o ťava 
o žirafa 
o slon 

� Zviera s najdlhším jazykom je? 
o had 
o žaba 
o slon 

� Najväčší suchozemský živočích je? 
o slon 
o kôň 
o medveď 

� Najmenší vták je na svete? 
o kolibrík 
o vrabec 
o papagáj 

� Koľko rokov sa dožíva orol? 
o 20 rokov 
o 15 rokov 
o 25 rokov 

� Najväčší pes sveta je? 
o čivava 
o šica 
o doga 

� Najstarší žijúci tvor na zemi je? 
o korytnačka 
o  žralok 
o  bobor 

N.Šlágorová 8.B 
E. Škorecová 8.B 

 
OSEMSMEROVKA 

 

K A N E C B I M 
K R Á L I K H L 
O O A L C Ó R IE 
Z G S V I I I K 
A A A Ô A C V O 
J E R L K S A N 
C A P U P E R E 

 
 
KRAVA, KRÁLIK, PRASA, OVCA, CICIAK, MLIEKO, KOZA, CAP, HRIVA, KANEC, VÔL, KONE 
 

J. Trubáčiková 6.B 


