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Editoriál 
 

Milí čitatelia! 

Opäť sa k vám prihováram v ďalšom čísle časopisu Unestar a prinášam nové informácie 

a zaujímavosti. 

Jarné prázdniny ubehli veľmi rýchlo a pred nami je krásny sviatok a to Veľká noc. Aké tradície 

a zvyky sa spájajú s týmto sviatkom sa dozviete v tomto čísle nášho časopisu.  

Ako si predstavujem svoj ideálny svet a čo by bolo, keby som nemal žiadne povinnosti. Žiaci 

8.ročníka André Gróf a Matúš Vlčko svoje myšlienky a predstavy vložili do svojich slohových 

prác.  

Kde a ako trávili jarné prázdniny žiaci a učitelia našej školy? O týchto známych a neznámych 

miestach nám porozprávali naši žiaci, ale aj učitelia. 

Prinášame vám aj interview s našim novým učiteľom telesnej a náboženskej výchovy Martinom 

Dvornickým.  

Tešiť sa môžete aj na jazykolamy v angličtine a španielčine, ktoré potrápia nejeden detský i 

dospelácky jazýček.  

Predstavujeme vám aj výtvarné práce našich žiakov pod vedením p. uč. Slavky Laurovej na 

tému: Vesmír očami detí.  

Pripravili sme si pre vás aj hádanky a na záver trošku humoru v podobe vtipov.   

Za chvíľu nás čakajú veľkonočné prázdniny, tak ich prežite pekne! 

V budúcom čísle sa môžete tešiť na kopec nových zaujímavosti od našich žiakov, ako aj na 

interview s našou novou učiteľkou slovenského jazyka. 

Prajem príjemné čítanie!         

 

Váš Šimon 

 

 

 



Veľkonočné zvyky a tradície na Slovensku 

My, Slováci, na svoje pestré tradície nedáme dopustiť. V zime oslavujeme vianočné 

sviatky takmer od polovice decembra a s prvým jarným dňom sa už naši chlapci nevedia dočkať 

príchodu Veľkej noci. V tento deň totiž navštevujú dievčatá, šibú ich korbáčmi 

a oblievajú. A keď povieme „oblievajú“, tak často myslíme aj s vedrami plnými vody. V našom 

článku sme zhrnuli veľkonočné zvyky a tradície na Slovensku, ktoré sú skutočne jedinečné. 

 

 

 

Kedy sa oslavuje Veľká noc? 

Termín Veľkej noci nie je stály a každý rok sa mení. Veľkonočná nedeľa pripadá na prvú nedeľu 

po prvom jarnom splne mesiaca. V tento deň podľa svedectva apoštolov Ježiš Kristus vstal z 

mŕtvych. 

Oslavy Veľkej noci 

Počas Veľkej noci si kresťania pripomínajú umučenie, smrť a vzkriesenie Ježiša Krista. Okrem 

toho, že je Veľká noc najväčším kresťanským sviatkom, jej oslavy sú spojené aj s 

pohanskými rituálmi vítania jari a oslavami hojnosti, úrody a zdravia. 

 

https://www.nextporter.sk/blog/vianocne-zvyky-na-slovensku.html
https://www.nextporter.sk/blog/vianocne-zvyky-na-slovensku.html


Veľkonočný týždeň 

Na Zelený štvrtok sa tradične konzumujú iba zelené jedlá (špenát, kel, žihľava), ktoré podporujú 

zdravie a vitalitu. Naši predkovia vyháňali na pašu dobytok a na dvere stajní cesnakom kreslili 

kríže, ktoré ho ochránia pred zlými duchmi. V tento deň by ste sa márne snažili zachytiť zvuk 

zvonov, tie na znak smútku zostávajú mĺkve. Deň totiž symbolizuje poslednú večeru s Ježišom 

Kristom. 

 Na Veľký piatok si kresťania pripomínajú umučenie a ukrižovanie Ježiša Krista. Naši 

predkovia sa zvykli pred východom Slnka kúpať po krk ponorení v potoku. Tento rituál mal 

zabezpečiť celoročné zdravie. Dievčatá verili, že vlasy po umytí v potoku budú rýchlejšie rásť a 

ich pleť bude očarujúca. 

 Počas Bielej soboty sa pripravujú jedlá na hodovanie, pretože sa končí 40 dňový pôst. 

 Veľkonočná nedeľa je dňom hojnosti, radosti, osláv a veselíc, ktoré pramenia z Kristovho 

zmŕtvychvstania. 

Veľkonočný pondelok - je dňom zábavy, šibačky a oblievačky. Mladí muži navštevujú domy, 

kde žijú dievčatá, šibú ich s čerstvo narezaným a ozdobeným korbáčom z vŕbových prútov 

a oblievajú ich. Čím viac šibačov dievčina má, tým pyšnejšia môže byť. Bitie prútikom 

zabezpečí silu, zdravie a hojnosť počas celého roka. 

 Na dedinách zvyknú mládenci oblievať dievčatá aj vedrom vody, alebo ich rovno vykúpať v 

potoku. Voda je totiž symbolom zdravia, krásy a mladosti. 

 Po poriadnej šibačke a oblievačke dostanú chlapci sladkú a finančnú odmenu, alebo sa dokonca 

najedia s celou rodinou. Večer sa všetci stretnú na veľkonočnej veselici. 

Veľkonočné menu 

Prípravy veľkonočného menu začínajú už niekoľko dní pred samotnými oslavami. Jednotlivé 

chody závisia od konkrétnych krajov, avšak v každej kuchyni nájdete vajíčka uvarené na tvrdo, 

zemiakový šalát, údené mäso a rôzne sladké pochutiny. V niektorých rodinách je to vianočka, na 

východe hrudka, inde zas koláč pascha. Azda najtradičnejší je sladký baranček. Chutná domáca 

tak isto nechýba na žiadnom stole. 

 Veľa našich tradícií sa postupom času vytratilo. Šibačka a oblievačka tak ostáva peknou 

spomienkou na slovenský folklór. Napriek tomu, že budú tohtoročné sviatky pre mnohých z nás 

kvôli súčasnej situácii iné, prajeme vám peknú oblievačku a šibačku v kruhu vašej domácnosti. 

 

 

 

 



Môj ideálny svet 

 

Veľmi nerád chodím do školy, lebo sa musím veľa učiť a nemám čas si robiť čo ma baví.  

Dočítal som sa, že slony majú vysokú inteligenciu. Keby sa tak dala preniesť slonia inteligenciu 

na človeka! Napríklad genetickou modifikáciou. Ja by som sa prihlásil ako prvý, aby mi vedci 

implantovali gén slonej inteligencie. To by mi stačilo učiť sa len málo. A nikdy by som 

nezabúdal. A ľahko by som si všetko zapamätal. Všetko by mi išlo rýchlejšie. Ostatní ľudia by 

boli tiež múdrejší. Vedeli by zostrojiť roboty, ktoré by nám pomáhali. Jedni by stavali budovy, 

druhé by vysávali, umývali riady, pomáhali v nemocnici a proste by robili všetko čo treba. A my 

by sme mali viac času. Ja by som, napríklad, sa hral s mojím psom, hral sa na počítači 

a v budúcnosti robil archeológiu. Pri vykopávkach by nám, pravdaže, tiež pomáhali roboty. 

Robili by každú ťažkú prácu. Naša inteligencia spolu so sloňou inteligenciou by nám dala takú 

múdrosť, že by sme nerobili také blbosti ktoré zhoršujú globálne otepľovanie. Viac by sme 

používali slnečnú a veternú energiu na výrobu elektriny. Nestavali by sa nové domy, namiesto 

toho by sme opravovali – recyklovali tie staré. Tak by sme nechali viac prírody pre rastliny 

a zvieratá. Možno by sme sa mohli presťahovať na Mars, aby sa znížila populácia ľudí na Zemi. 

A keby sa k našej slonej inteligencii pridal ešte gén nesmrteľnej medúzy tak by sme ani 

nezomierali. A aby sme mali dobrú imunitu, potrebujeme gény netopiera lebo netopiere majú 

vynikajúcu imunitu. 

To by bol môj ideálny život. Bol by som múdry, zdravý a nesmrteľný.  

André Gróf – 8.roč. 

 

Čo by bolo, keby som nemal žiadne 

povinnosti... 

Nemusel by som nikdy na nič myslieť, napríklad ako teraz, nemusel by som písať sloh. Alebo by 

som sa nemusel pripravovať do školy na písomky, nemusel by som si robiť úlohy. Keby sa mi 

nechcelo, nešiel by som do školy, ale to nie sú až také vážne povinnosti. Ale to čo ma nebaví 

najviac je vstávať. Keby som mohol, zrušil by som vstávanie na celom svete a každý by mohol 

spať do koľkej by chcel a nemusel by som vstávať skoro ráno na tie unavujúce hokejové 

tréningy.  Do školy by som prišiel o koľkej by sa mi chcelo a odišiel by som kedy by sa mi 

chcelo. Hneď na druhom mieste je pomáhanie v domácnosti a ísť v studené ráno na nákup, keď 

môžem ešte spať. Hlavne keď si musím uložiť veci do skríň, ktoré mám zavesené v mojej izbe a 

to mi vždy zaberie veľa času. Na treťom mieste je cestovanie do školy to mi zaberie dve hodiny 

môjho času každý deň. Najhoršie to je, keď je už zima a ja sa vraciam domov za tmy a to ma 

uspáva. Potom prídem domov zničený po celom dni z cestovania a bytia v škole. Ale teraz keď 

sa nad tým zamýšľam tak ja by som najradšej nerobil nič iba sedel doma alebo ležal na posteli a 



hral by som nejaké hry na počítači, alebo pozeral filmy. Lebo mňa nebaví, keď musím ísť so 

psom na prechádzku alebo keď mám nejak pomôcť doma s niečím alebo vstávať na tréningy a 

takto by som tu mohol menovať aj dve hodiny. Horšie už je menovať veci, ktoré ma bavia ale aj 

tých je dosť. Napríklad chodenie s kamarátmi von, hranie hokeja ma baví alebo pozeranie 

televízie a je toho ešte kopu vecí, ktoré ma bavia.  

Ale teraz ako píšem tento sloh som rozmýšľal nad tým, čo by som robil, keby som nemal 

povinnosti. Nebol by som v živote ničoho schopný, nemohol by som sa nikde zamestnať a nikde 

by ma nechceli takého neschopného. Tak počas tohto písania som prišiel na to, že povinnosti 

musia byť aj keď ich nemáme radi a zvyčajne sa nám do nich nechce. 

Matúš Vlčko – 8.roč. 

 

  

Jarné prázdniny žiakov a učiteľov UNESU 

 

Martina Verešová – tr. učiteľka 

4.ročník. Jarné prázdniny som trávila 

v Portugalsku. Spoznala som túto krásnu 

krajinu, jej historické pamiatky, 

nádherné pláže, vynikajúce portugalské 

jedlá.  

 

 



Diana Bubancová – tr.učiteľka 1.ročník. Cez jarné prázdniny som bola v nádhernej krajine v 

Ománe. Boli tu nádherné piesočnaté pláže, more bolo priezračne čisté. O zábavu sa starali 

animátori cestovnej kancelárie. Pre deti bol zabezpečený celodenný program. Prvýkrát som jedla 

ťavie mäso. Chutilo sladko. Navštívili sme aj Mešitu a miestny cintorín.   

 

 

Šimon Leško a Denis Kmeť – Jarné prázdniny sme strávili spolu v lyžiarskom tábore 

v Telgárte. V 1.deň sme boli rozdelení do skupín podľa toho, kto je aký lyžiar. Nás zaradili do 

1.skupiny. Boli tam najlepší a skúsení lyžiari z tábora. Chodievali sme sa lyžovať na najväčší 

kopec na svahu. Počas tábora sme si vyskúšali aj Skialp – lyžovanie na špeciálnych lyžiach 

a taktiež Freeride. Je to lyžovanie medzi stromami mimo zjazdovky.   

 

 

 

 



Sára Šóoš, Ela Mária Kelemen a Enzo Kelemen – Cez jarné prázdniny sme  boli na  

Maledivách. Na letisku vo Viedni sme stretli aj nášho slovenského politika Borisa Kolára. 

Taktiež išiel na dovolenku, ale do Dubaja. Každé ráno sme na móle pozorovali raje, žraloky, 

ryby v priezračne čistej vode. Poobede sme sa kúpali v mori. Vyskúšali sme si aj vodné športy.  

 

Janko Chabroň – žiak 6.ročníka. Počas jarných prázdnin som bol s rodičmi v Rakúsku. Boli 

sme sa tam lyžovať. Bolo tu krásne a veľa snehu.  

 

 



I N T E R V I E W 

V tomto interview chceme predstaviť nového učiteľa náboženskej a telesnej 

výchovy Martina Dvornického. Položili sme mu niekoľko otázok. 

       1. Ako sa voláte a koľko máte rokov? 

Volám sa Martin Augustín Dvornický, pričom Augustín je moje umelecké a birmovné meno.  

Mám 27 rokov. 

      2. Máte vzťah k hudbe ak áno tak ku akej? 

Vyrastal som na rape, ale mám rád aj iné žánre, ako napríklad klasiku, pop a rock. 

      3. Prečo ste sa rozhodli stať učiteľom? 

Moji starí rodičia boli učitelia a asi som to po nich zdedil. Baví ma odovzdávať deťom 

vedomosti a to najmä kreatívnym spôsobom.  

     4. Aké sú vaše záľuby? 

Mám rád turistiku, šport, rapovanie, filmy... 

     5. Čo rád robíte vo voľnom čase? 

Oddychujem v prírode, vo wellness alebo s priateľmi len tak pri filme. Rád čítam knihy alebo 

varím.  

     6. Páči sa vám na tejto škole? 

Áno, škola je super. Iná, ako bežné štátne školy a vnímam to pozitívne.  

     7. Aké je vaše obľúbené jedlo? 

Kebab  

     8. Rád cestujete? 

Áno. Chodievame so skupinou TOW MEOT koncertovať po Slovensku a Česku, čiže cestovanie 

musím milovať.  

     9. Ak áno, v akých krajinách ste boli? 

Bol som v Chorvátsku, Španielsku, Česku, Anglicku a v Maďarsku.  

     10. Máte priateľku? 

Áno, mám už 2 roky a 3 mesiace.  

 

Ďakujeme za rozhovor.     Sára Šóoš, Karolína Minárová, 5.roč. 



J A Z Y K O L A M Y 

 

Jazykolamy nám pomáhajú precvičiť si reč a artikuláciu pomocou ťažko vysloviteľných 

kombinácií slov. Odstraňujú rečové vady a učia správne vyslovovať. 

Pripravili sme si pre vás zopár anglických a španielských jazykolamov. 

 

1. How much wood would woodchuck chuck if woodchuck could chuck wood? 

2. Red lorry, yellow lorry, red lorry, yellow lorry. 

3. Six thick thistle sticks. Six thick thistles stick. 

4. The sixth sick sheik's sixth sheep's sick. 

5. I slit the sheet, the sheet I slit, and on the slitted sheet I sit. 

6. She sells sea shells by the sea shore. The shells she sells are surely seashells. So if she 

sells shells on the seashore, I'm sure she sells seashore shells. 

7. Lesser leather never weathered wetter weather better. 

8. The boot black bought the black boot back. 

9. Which witch wished which wicked wish? 

 

10. Tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal. 

11. Poquito a poquito Paquito empaca poquitas copitas en pocos paquetes. 

12. Mi mamá me mima, y yo mimo a mi mamá. 

13. Rosa Rizo resa ruso, ruso reza Rosa Rizo.  

14. Camarón, caramelo, camarón, caramelo, camarón, caramelo... 

15. Para pobres pinta poco porque pagan poco precio. 

 

 

 

https://eduworld.sk/cd/hanka-herinkova/4872/jazykolamy-ktore-potrapia-nejeden-jazycek


Výtvarné práce našich žiakov 

 

     Vesmír očami detí.  
 

 

 



 

 

 



H Á D A N K Y 

 

1. Som neviditeľná a viem byť aj veľmi silná. Rýchlo prejdem z jedného miesta na druhé. Keď 

som už veľmi silná vyhlásia zákaz vychádzania. Kto som? 

2. Pán zelený býva v zelenom dome, pán modrý býva v modrom dome, pán fialový býva vo 

fialovom dome.  Kto býva v bielom dome?  

3. Viete, kde môžete nájsť mestá, hotely, obchody, dedinky a napriek tomu tam nie je ani jeden 

človek? 

4. Čo je stále pred tebou, ale nemôžeš to vidieť? 

5. Čo sa rozbije skôr, ako ho použijete?  

6. Čo má hlavu a zadnú časť, ale nemá telo?  

7. Spadnem, ale nikdy sa nepostavím. Čo som? 

8. Čo sa nejedáva pred raňajkami?  

9. Môžeš ma chytiť, ale nemôžeš ma odhodiť. Čo som? 

10. Existujem, len keď je svetlo, ale priame svetlo ma zabije. Čo som?  

11. Je to zajac, ale nie je to zajac. Čo som? 

12. Čo je vidieť v polovici marca a apríla, ale nemôžeme to vidieť na začiatku ani na konci 

marca a apríla?  

Šimon Leško, 5.roč. 

Uhádli ste? Triedu, ktorá správne odpovie na všetky hádanky, čaká super sladká odmena. 

Svoje odpovede môžete odovzdávať pani učiteľke Zlatke Harasty.  

 

 



VTIPY O ŠKOLE  

 

Učiteľ: 

- Najradšej by som ťa adoptoval. 

Žiak: 

- To ma máte tak rád? 

- Nie, to aby som ťa mohol zmlátiť! Hahaha    

 

Na hodine prírodopisu: 

- Povedz mi, Jožko, koľko nôh má blcha? 

- Teda, pani učiteľka, ja mať tak vaše starosti!   

 

Učiteľka skúša žiaka: 

- Podľa čoho usudzuješ, že slovenčina je materinský jazyk? 

- Lebo môj ocko sa málokedy dostane k slovu... 

 

Učiteľka: 

- Žiaci, keď je zemetrasenie, hromy, blesky, krupobitie, čo to je? Móricko, povedz nám to! 

Móricko: 

- Prosím, pani učieľka, veď to je predsa politika! 

 

Žiak dostal jednotku z odpovede z geografie. Učiteľka mu povie: 

- Daj žiacku knižku. 

Žiak jej povie:  

- Neviem kde je. Spolužiak mu povie:  

tak na, tu máš moju.  
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