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Milí moji verní čitaťelá,  

 

 velmi sa ťeším, že opeť otváraťe moje novini. Ved čo 

ma to stálo námahi abi sa národ Slovenskí dočkau 

svojich vlastních novín. Pevňe dúfam, že si všetci 

príďeťe na svoje, a že vás predovšetkím poťeším.  

Toto číslo je špecijálňe, zábavno-poučňje. Pri 

príležitosťi muojho víročja vám chcem priblížiť zopár faktou o mňe a mojom 

živoťe. Ďalej sa dočítaťe všelijakje iňje zaujímavosťi a novinki, spoločňe sa 

pripravíme na Vjanoce - napečjeme koláčiki, uvaríme punč a navoďíme si 

svjatočnú atmosferu. K tej vám určiťe dopomuože aj príjemňje čítaňje 

Všaďebolkovskích novín. Hor sa do čítaňja! 

 

Váš Luďevít Štúr 

 

 

 

„Slovan nosí všetko v srdci a v duši a dokáže to aj vyjadriť 

silou prejavu.“ 

 

 

 

 

„Naspäť cesta nemožná, napred ísť 

sa musí!“ 

 

 

 



 

.... po vedomostiach prahnúci študent, ktorý sa vzdal lásky, zapálený učiteľ, významný 

jazykovedec, básnik, redaktor a vydavateľ novín, politik, ktorý slovné súboje vymenil za 

ozajstné boje počas revolúcie. Kto bol tento odvážny slovenský mladoň?  

 

Životopis Ľudovíta Štúra v dátumoch 

1815 
28. október - narodil sa v Zay-Uhrovci (dnes Uhrovec) Ľ. Štúr ako druhé dieťa 

Samuela Štúra a Anny, rod. Michalcovej.  

1827 
do roku 1827 - základné vzdelanie, vrátane znalosti latinčiny získava u svojho 

otca, učiteľa Samuela Štúra.  

 

august - odchádza na štúdiá do Rábu (dnešný Györ), kde navštevuje nižšie 

gymnázium. Zdokonaľuje sa tu najmä v dejinách, maďarčine, nemčine, 
gréčtine. 

1829 
september - štúdium na evanjelickom lýceu v Bratislave, stal sa členom 
Spoločnosti česko-slovenskej.  

1836 
24. apríl - pamätná slávnosť na Devíne pod vedením Ľ. Štúra, na ktorom sa 
zaviazali službe národu a prijali slovanské mená. 

1837  december - prekonal ťažký zápaľ pľúc, pri ktorom bol jeho život ohrozený.   

1838 17. september - odchádza z Bratislavy na vysokoškolské štúdium do Halle.  

1839 
- precestoval kraj Slovanov - Hornú a Dolnú Lužicu a napísal o nich cestopis 

Cesta do Lužíc vykonaná na jar 1839, ktorý vyšiel v Časopise českého musea.  

1840 

október - pracuje ako zástupca prof. Juraja Palkoviča na Katedre reči a 

literatúry česko-slovenskej na bratislavskom lýceu, prednáša gramatiku a 
slovanské dejiny.  

 - pokračuje aj v činnosti v Ústave reči a literatúry českoslovanskej.  

1841 
- je (do roku 1844) spoluredaktorom Palkovičovho literárneho časopisu 

Tatranka.   

 - rozvinul aktivitu pre vydávanie slovenských politických novín.  

1842 29. máj - ďalšia neúspešná žiadosť o povolenie novín.  

1843 

14. február - v úzkom kruhu priateľov sa Štúr vyslovil za nevyhnutnosť prijať 

nový spisovný jazyk, ktorý by zjednotil všetkých Slovákov - tzv. "Deň 
vzkriesenia slovenčiny" 

http://dikda.eu/wp-content/uploads/2014/10/LB_ludovit_stur.jpg
http://dikda.eu/ludovit-stur-studoval-12-jazykov/
http://dikda.eu/ludovit-stur-pred-170-rokmi-vybojoval-pre-slovakov-novini/
http://dikda.eu/ludovit-stur-pocas-revolucie/
http://dikda.eu/ludovit-stur-pocas-revolucie/


 

11.-16. júl - na fare v Hlbokom sa Ľ. Štúr, J. M. Hurban a M. M. Hodža 

dohodli na nutnosti novej kodifikácie spisovnej slovenčiny na báze 
stredoslovenského nárečia.  

 17. júl - návšteva Jána Hollého na Dobrej Vode.  

 
31. december - definitívne pozbavený funkcie zástupcu prof. Palkoviča, 
čoho dôsledkom bol protestný odchod 22 študentov z Bratislavy v marci 

1844 (13 z nich sa zapisuje na lýceum v Levoči).  

1844 
- píše Nárečie slovenské alebo potreba písania v tomto nárečí (spis vyšiel 
v roku 1846) 

1845 1. august - vyšlo prvé číslo Štúrových Slovenských národných novín  

 8. august - vyšla ich literárna príloha Orol tatranský  

1846 
- vyšli jeho diela Nárečie slovenské alebo potreba písania v tomto nárečí a 
Náuka reči slovenskej.  

1847 
21. september - uchádza sa o poslanecký mandát za slobodné kráľovské 
mesto Zvolen.  

 30. október - tridsaťdvaročný Štúr sa stal poslancom uhoského snemu.  

1848 
10. máj - Štúr v Liptovskom Sv. Mikuláši, bol jedným z navrhovateľov 
Žiadostí slovenského národa.  

 
12. máj - vydanie zatykača na Štúra, Hurbana a Hodžu zo strany maďarskej 
vlády.  

1850 jeseň - bezvýsledné pokusy získať žiadosť o vydávanie národných novín.  

1851 
13. január - smrť Ľudovítovho brata Karola. Aby sa postaral o jeho sedem detí, 
presťahoval sa Ľudovít k jeho rodine do Modry. Jeho slobodu obmedzoval 

policajný dozor. 

 
27. júla - zomrel jeho otec Samuel Štúr, matka sa potom presťahovala do 

Trenčína.  

 - dokončil filozofické dielo Slovanstvo a svet budúcnosti.  

1852 
- v Modre dokončil dielo O národných piesňach a povestiach plemien 

slovanských.  

1853 18. marec - smrť Adely Ostrolúckej vo Viedni.  

1854 
11. máj - pri odhalení pomníka Jánovi Hollému (zomrel v roku 1849) na Dobrej 
Vode vystúpil ako rečník.  

1855 22. december - nešťastne sa postrelil na poľovačke za Modrou.  

 
- v posledných chvíľach jeho života pri ňom stál najmä priateľ Ján Kalinčiak, ktorý 

v tom čase pôsobil v Modre.  

1856 12. január - zomrel Ľudovít Štúr v Modre.  

 

16. január - celonárodný pohreb v Modre.  

 
 

http://www.stur.sk/spisy/spisy.htm


Ľudovít Štúr bol predobraz dnešných hipsterov... 
 

 

Ľudovíta Štúra pozná každý z nás. 

Tie najdôležitejšie informácie by 

sme mali ovládať zo školy,  

no zaujímavosti o ňom sa dozviete  

práve teraz. Nedá sa povedať, 

 že by bol Štúr v dobe, v ktorej žil,  

populárny. Jeho podobizeň 

poznáme preto, lebo celá štúrovská  

generácia sa nechávala portrétovať,  

preto sa zachoval aj jeho reálny  

portrét.  

 

 

      Azda každé ženské srdce zaplesalo pri pohľade na Štúra. Všade, kam prišiel, bol 

ozdobou spoločnosti.  Štúr mohol v tej dobe znamenať predobraz dnešných hipsterov.  
V 19. storočí predznamenala brada, akú si pestoval aj Ľudovít,  solídneho múdreho 

muža a preto ju nosil. A čo teda Štúr a ženy?  Celé 19. storočie je charakterizované 
tým, že ženy nezohrávali v spoločnosti až takú dôležitú úlohu, napríklad v politike. Čiže 

je logické, že väčšinu času trávil pracovne v spoločnosti mužov.  
     Ďalšou zaujímavosťou je sľub, ktorí si štúrovci dali. Sľúbili si, že sa neoženia, no 

okrem Štúra to každý z nich postupne porušil. Nebyť smrti Ostrolúckej, veci by sa 

možno vyvinuli celkom inak. Hurbanovi nešiel na svadbu, ale ako sám tvrdil, na pohreb. 
Nie že by bol zarytý proti rodine, práve naopak, a problém nebol ani v tom, že by ho 

ženy nechceli. Dokonca sa traduje, že ak by Adela Ostrolúcka nezomrela na tuberkulózu, 
aj on by sa oženil. 

       Aj Štúrova smrť ukrýva mnoho neobjasnených udalostí. Zomrela mu mama, otec aj 
brat, ktorý bol farár v Modre. Ten tu zanechal ženu a deti, o ktoré sa Ľudovít staral.  

Nakoniec mu zomrela aj milovaná Adela. Smutný to osud šuhaja! 
     Netreba mu teda vyčítať, že mal stavy depresie a vybral sa na poľovačku sám. 

Výstrel prišiel údajne keď preskakoval priekopu a pošmykol sa. Zranil si stehennú kosť 
a neskôr poraneniu podľahol.  

 
Ktoré fúzy by mu pristali viac?   

  

 



Ľudovít Štúr pred 170 rokmi vybojoval pre Slovákov 
„novini“  

Uplynulo 170 rokov odo dňa, kedy vyšlo prvé číslo Slovenskjích 
národnjích novín, prvých novín písaných v slovenčine. Tri dlhé 

roky prešli, kým ich maďarská vláda povolila Ľudovítovi Štúrovi 
vydávať. 

Noviny mali od začiatku svojich priaznivcov ale aj neprajníkov.  

Ľudovít Štúr začal 1. augusta 1845 vydávať Slovenskje 
Národňje Novini v novom spisovnom jazyku Slovákov - strednej slovenčine s 

jednoduchým pravopisom podľa princípu Píš ako počuješ, to znamená napr. bez 
ypsilonu  či s vyznačovaním ďe, ťe, ňe, ďi, ťi, ňi.  Štúr do spisovného jazyka 

neprijal ani mäkké ľ, považoval zvuk tejto spoluhlásky za detinský a nepríjemný. 

Samotné ľ sa podľa neho z reči aj tak prirodzene vytráca.  

Ukážka Štúrovej slovenčiny z úvodného článku prvého čísla jeho novín:  

„ Máme sa ale aj čomu raduvať, že sme národňje novini dostali. V 

Ohlase našom, ktorí sme pred pár tídňami k Vám, krajaňja, 

vistrojili, viložili sme na krátko velkú potrebu novín 

napospol, keď ale komu teda nám ích istotňe velmi, velmi treba. 

Jestli sa po národach inších v krajiňe našej Uhorskej poobzeráme, 

viďíme že nás tjeto skoro v každom ohlaďe previšujú a že mi v 

terajšom čase, ktorí sme predtím v mnohom ohlaďe pred ňimi 
stáli, teraz za ňimi a tak rečeno len na straňe stojíme.“  

Keď v novembri 1841 píše Štúr list Michalovi Miloslavovi Hodžovi, vysvetľuje mu aj 

potrebu Slovákov mať svoje noviny: „Ostatně Ti oznamuji, že všecko všudy noviny 
míti chci……Udřela hodina v národu našem novinám, probudilo se povědomí 

jeho národní, politické, a my zarazíme noviny.“  Hoci takmer okamžite vypracoval 
koncept žiadosti o povolenie politických novín, napokon ho Miestodržiteľskej rade v 

Budíne odoslal až 29. mája 1842. O päť mesiacov jej odoslal druhú žiadosť a neskôr i 
tretiu, ale aj tie boli zamietnuté. Štvrtú žiadosť – obohatenú o povolenie na prílohu Orol 

tatranský odoslal neoblomný Štúr 21. februára 1843. Povolenie dostal až v roku 1845, 
keď sa so žiadosťou obrátil priamo na panovníka Ferdinanda V. Na niektorých miestach 

Slovenska sa pri tejto príležitosti rozhoreli vatry a konali oslavy, keď vyšlo 1. augusta 
1845 prvé číslo  novín. 

 

  

 

 

 

 



 Ohlas o Slovenskích národňích novinách  

a Orlovi Tatranskom z 1. 8. 1845 

 

http://mi.memoria.sk/zoom/i/11825/
http://mi.memoria.sk/zoom/i/11825/


Jazik Slovenskí dla Ludevíta Štúra 

Ruku na srdce – koľkí z nás 
by si vydýchli, keby sme v 

slovenčine používali len  

jedno „i“ a nie aj „y“?  
Nikoho by netrápili vybrané 

slová, nominatív množného 
čísla, mi/my, oni/ony, psy 

ani psi, vtáci ani vtáky. A tak 
sme boli blízko …  

Stačilo ponechať v platnosti 
kodifikáciu spisovného 

jazyka Ľudovíta Štúra z roku 
1843… 

 

Vedeli ste, že: 

 Pridŕžal sa známeho „píš ako počuješ“.  

 Nepoužíval y/ý, všade sa písalo len i/í.  
 Miesto ä sa písalo a alebo e (žrieba, najme),  

 nepoznal ľ, ale len l (lavá noha).  
 ô sa písalo ako uo.  

 Dvojhlásky ia/ie sa písali ako ja, je.  
 Nepísalo sa „mal, povedal, písal,…“ ale „mau, povedau, písau,…“. 

 Dôvodom, prečo sa tak veľmi snažil dať slovenskému ľudu spisovný jazyk, bolo, 

aby ho pozdvihol sociálne a kultúrne. To však mohol urobiť len vtedy, keď pre ľud 
vypracuje dôkladný národný a politický program. No, a presvedčiť ich mohol len v 

jazyku, ktorý by zjednocoval všetky spoločenské skupiny a triedy. 
 Aby podporil zavádzanie jazyka do praxe, vydával Slovenskje národňje novini a 

napísal diela Nárečja slovenskuo alebo potreba písaňja v tomto nárečí (1846) a 
Nauka reči slovenskej (1846).  

 Ľudovít Štúr študoval okrem slovenčiny ďalších dvanásť jazykov. Samozrejme, nie 
všetky jazyky ovládal aktívne, pretože v prípade niektorých z nich to ani nebolo 

možné.   
 Okrem toho však vedel aj po francúzsky, poľsky, srbochorvátsky a rusky. Učil sa 

aj po hebrejsky a anglicky, istý čas sa pohrával s myšlienkou študovať indický 
jazyk.  

 Ľúbostné a manželské vzťahy a zväzky pokladal za prekážku v oddanej práci pre 
národ. Bytostné obetovanie sa práci a službe pre národ vyžadoval nielen od seba, 

ale aj od svojich druhov a spolupracovníkov. Takto vzhliadal aj k manželstvám 

svojich najbližších spolupracovníkov a priateľov Sama Chalupku a Jozefa Miloslava 
Hurbana, ktorého dokonca od svadby odhováral.  

 Ľudovít Štúr vytvoril na základe existujúcich slovanských názvov vlastné 
pomenovania mesiacov.  

 
Velkí Sečeň   január 

Malí Sečeň  február  

Brezen  marec 

Duben  apríl  

Kveten  máj  

Lipen  jún 
Červenec  júl 

Klasen  august 

Malí Rujen  september 

Velkí Rujen  október 

Listopad  november 
Prosinec  december 



Aby Štúr podporil zavádzanie jazyka do praxe, vydával Slovenskje národňje novini a 
diela Nárečja slovenskuo alebo potreba písaňja v tomto nárečí (1846) a Nauka 

reči slovenskej (1846). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17. júl 1843 - návšteva Jána Hollého na Dobrej Vode. 

 
 
 
 
 

http://mi.memoria.sk/zoom/i/9926/
http://mi.memoria.sk/zoom/i/9926/
http://mi.memoria.sk/zoom/i/9925/


 
 

 
Orol tatranski – Pelikán turňanski 

 
Súčasťou novín bývala aj literárna príloha Orol tatranski, kde svoje básne publikovali 

viacerí štúrovci. Toto je tvorba „štúrovcov“ z Trenčianskej Turnej   

 
Omyl  
 

V dedine Uhrovec,  
narodil sa štúrovec.  

Bol  to veľký národovec,  
a výborný jazykovedec.  

 

Avšak, chudák, krivo šľapol,  
do nohy mu vletel náboj.  

No a  takto omylom,  
rozlúčili sme sa s hrdinom.  

 
Autor neznámy  

 

Blesky 
 
Keď sa blesky z neba spustia,  

Slováci sa už nepustia.  
 

Máme svoju reč aj jazyk,  
nedovolíme ho pokaziť.  

 
Veď darmo sme nebojovali,  

aby sme slobodu mali.  
 
Autor neznámy  

 

 

Strela lásky 
  
Milá frajerka Adela,  

do srdca mu náboj lásky strelila.  
Ľudevít Štúr šťastím zvýskol,  

a na puške spúšť si stiskol.  
 

Radšej bojoval za slobodu národu,  
až zabudol na milú Adelu.  

Vďaka tomu však vybojoval slobodu,  

slovenskému národu.  
 
Alica, Hana, Laura, Lukáš 7. A  

 

 
 

 

 

Nie je láska ako láska 
 

Štúr frajerku mal.  
Volala sa Adela.  

Lenže on viac ako Adelu,  

slovenskú reč miloval.  
 

Keď raz poľovačka bola,  
schytala to jeho noha.  

Aj keď zomrel, bez príčiny,  
v pamäti ostanú nám jeho činy.  

 
Richard, Marek, Palko, Daniel 7. A  

 

 

List  
 
Píšem list z veľkej lásky,  

k národu a vlasti.  
K vlasti mojej predrahej,  

pod Tatrami schovanej.  

 
Chcem ti dodať slobody,  

ako rybám do vody.  
Bleskom práva slobody,  

pretnime tie okovy.  
 

Povstaňme, my, Slováci,  
vzbúrme sa im navždycky. 

Nech z boja vyjde víťazstvo,  
úsvitu nášho  zakrátko.  

 
Alžbetka, Terezka, Ema, Lívia, Veronika 7. A  

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

 
 

Ľudovít Štúr  
 
Ľudovít Štúr bol básnik, politik a umelec,  

mať fúzy to je predsa vážna vec.  

Písal básne o našej milej vlasti, 
zriekol sa všetkých svetských slastí! 

 
Viedol študentov z lýcea v Bratislave,  

Chalupka, Sládkovič a Botto patrili sem 
práve.  

Uzákonil našu spisovnú slovenčinu,  
a my teraz máme iba veľkú drinu.  

 
Dorka Fraňová. 8. B 

 

 

 

Abecedná hádka  

 
Nastala zvada,  

že vraj kam, ktoré I sa dá.  
Na čom sa však nezhodli 

na veľmi rýchlom bicykli.  
 

Odišlo preč tvrdé Y, 
mäkkému sa to neľúbi! 

Vraj je to písmeno cudzie,  
nemá tu žiadne funkcie! 

 
Jota ypsilon hľadá,  

skončila sa ich zvada.   
Pravdu majú vraj mäkké íčka,  

nastupujú do autíčka.  

Rozdávajú všade íčka,  
po zošitoch, po slovíčkach.  

 
žiaci 6. ročníka 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Život bez ypsilona  
 
Čo by deti robili,  

už by sa nebili.  

Keby nebolo Y tvrdé,  
boli by sme hrdé.  

 
Z písomky by bola jedna,  

učiteľka by až zbledla.  
Ruky za chrbát, 

teraz sa budeš báť,  
učenie – mučenie,  

prišiel čas na diktát.  
 

Rody, čísla, pády viem,  
učiť sa ich už nechcem.  

No opakovať si to treba,  
je to dobré pre mňa aj teba.  

 
štúrovci zo 6.A  

 

Nápad  
Náš národ slovenský,  
mal nad sebou hromy blesky.  

Prišiel Štúr s nápadnom veľkým,  
spisovnú  slovenčinu uzákoním. 

 

Bol to veľmi tažký boj,  
no nakoniec, zvíťazili sme v ňom 

Štúr, Hurban, Hodža na fare sa stretli,  
aby si všetky pravidlá riekli.  

 
Nad gramatikou vyhrali,  

slovenčinu kodifikovali.  
Píš ako počuješ, bolo ich motto,  

no nakoniec, zrušilo sa to.  
 

autor neznámy  

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

 
 

 
 

 

Boj za rodnú reč 
 
Prišli raz tí Maďari,  

našu rodnú reč nám zajali.  
Ale my sme sa nedali,  

za našu vlasť sme bojovali.  
 

Prišiel k nám Štúr, náš hrdina,  
a našu reč nám odklína.  

Maďarčina odišla po vôli 
a teraz žijeme si v pokoji.  

 
Jedného dňa prišiel veľký tresk,  

a štúr letel do nebies.  
Ďakujeme mu za našu slovenčinu,  

čo spravil z dobrého činu.  

 
Tatiana, Ema, Simona, Gabriela 7.B  

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Vytrvalí Slováci  
 
Blesky, hromy divo bijú,  

štúrovci do boja idú.  
Za náš národ bojovali,  

Slováci si pomáhali.  
Maďari nás utláčali,  

Slováci sa nevzdávali 
A keď bitka vypukla  

Neúspechom skončila.  
 

Denis, Matej 7.B  

 

 

         

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 



Ak si pozorne čítal, otestuj sa! 
 

1.) Ľudovít Štúr ovládal viacero jazykov. Ktoré z týchto jazykov okrem 
slovakizovanej češtiny sa učil v škole? Zakrúžkuj správne odpovede (v každom 

riadku je 1správna odpoveď). 
 

angličtinu 
latinčinu 

fínčinu 

maďarčinu 

 

slovenčinu 
rumunčinu 

indčinu 

francúzštinu 

 

nemčinu 
gréčtinu 

španielčinu 

ukrajinčinu 
 

2.) Ľudovít Š túr vyučoval v školskom roku 1836/1837 na Katedre reči a 

literatúry česko-slovenskej na Evanjelickom lýceu v Bratislave. Toto 
vyučovanie viedol bezplatne, zastupoval tu profesora v pokročilom veku, ktorý 

sa volal: 
 
a) Jozef Palkovič  
b) Juraj Palkovič 
c) Ján Palkovič 
 

3.) Ľudovít Š túr bol kodifikátorom spisovnej slovenčiny, ktorú dnes nazývame 

štúrovčina. Kodifikovaná podoba jazyka je taká forma, ktorá je záväzná pre 
členov spoločenstva, opísaná je v kodifikačných príručkách. Vieš, ktoré 

písmená  
Neobsahovala štúrovská abeceda? 
 
a) ä, y, ľ  
b) i, í, ž 
c) ď, ť, ň 
 

4.) Ľudovít Štúr bol novinár, jazykovedec, politik, ale aj spisovateľ. Jeho kniha, 

v ktorej sa venuje myšlienke slovanstva, sa volá Slovanstvo a svet... 
 

a) minulosti 
b) prítomnosti 
c) budúcnosti 
 

5.) Ľudovít Štúr bol vzdelaný človek s vysokými cieľmi a vznešenými ideálmi, 

ktorému ležal na srdci osud slovenského národa. Vieš doplniť jeho známy 
výrok? 
 
Naspäť cesta nemožná, n. . . . . í. . s . m. . . . !  
 

6.)Ľudovít Š túr bol viackrát zaľúbený, ale nikdy sa neoženil. Vieš pomenovať 
knihu, ktorú napísal spisovateľ Ľudo Zúbek na motívy lásky Ľudovíta Štúra a 

Adely Ostrolúckej? 
 
a) Zima Adely Ostrolúckej  
b) Jar Adely Ostrolúckej  
c) Leto Adely Ostrolúckej  
d) Jeseň Adely ostrolúckej 

 

 

 



 
Vianočný nealko punč 

 
Potrebujeme:  
 

5 balíčkov ovocného čaju 
1 hrušku 

1 pomaranč 

1 citrón 
1 dl medu  

20 ks klinčekov 
3 ks hviezdičiek badiánu 

1 čajovú lyžičku rumovej arómy 
 

Postup: 
 

V hrnci uvaríme ovocný čaj, do neho 
nakrájame jablká, hrušky, pomaranč a citrón (bez šupky), dochutíme cukrom, celou 

škoricou, badiánom, klinčekami a pomaly varíme asi hodinu. 
Do uvareného punču pridáme čajovú  lyžičku rumovej arómy a Vianoce môžu začať! :) 

 
 

Na zdravie!  

 
Zdravé kokosovo - ovsené koláčiky 

Budeme na ne potrebovať: 

1 šálka ovsených vločiek 

½  šálky pohánkovej múky 

1 čajová lyžička melasy  

½ čajovej lyžičky jedlej sódy 

½  čajovej lyžičky pravej mletej škorice 

½  čajovej lyžičky perníkového korenia 

1 čajová lyžička vanilkového prášku originál  

2 polievkové lyžice  kokosového oleja 

1 čajová lyžička chia semienok 

3 polievkové lyžice vody 

3 polievkové lyžice sušeného strúhaného kokosu 

½ šálky sušených hrozienok, brusníc alebo iného drobného sušeného ovocia 

Ako postupovať:  

V miske zmiešajte najprv suché ingrediencie a potom k nim pridajte všetky tekuté a 
sušené ovocie. Tvarujeme menšie guľôčky alebo placky, ktoré ukladáme na papierom 

vyložený plech. Pečieme 10 minút na 180 stupňov. po vychladnutí skladujeme v dobre 
uzatvorenej nádobe alebo v lepšom prípade ihneď konzumujeme.  

 

Dobrú chuť!  

http://www.babickinazahrada.sk/babickinazahrada/eshop/0/3/5/449-Trstinova-melasa-nesirena-BIO-450g
http://www.babickinazahrada.sk/babickinazahrada/eshop/0/3/5/1223-Skorica-mleta-bio-40-g
http://www.babickinazahrada.sk/babickinazahrada/eshop/0/3/5/431-Pernikove-korenie-BIO-40g
http://www.babickinazahrada.sk/babickinazahrada/eshop/0/3/5/575-Vanilkovy-prasok-10g
http://www.babickinazahrada.sk/babickinazahrada/eshop/0/3/5/928-Kokosovy-olej-cisty-250-ml
http://www.babickinazahrada.sk/babickinazahrada/eshop/0/3/5/496-chia-energ-semienka-150g
http://www.babickinazahrada.sk/babickinazahrada/eshop/0/3/5/1481-Kokosove-platky-restovane-200-g
http://www.babickinazahrada.sk/babickinazahrada/eshop/25-1-SUSENE-PLODY


Vymaľuj nás! 

 

 
 



Vianočné hádanky 

V mnohých rodinách sa Vianoce nezaobídu 
bez tradičných zvykov, ktoré uctievali už 

naši prarodičia. Dokonca si nedokážeme 
sviatky bez šupín z kapra alebo na 

hviezdičku prekrojeného jabĺčka ani 
predstaviť. Vieme však, čo tieto zvyky 

znamenajú? 

1. Jabĺčko prekrojené na hviezdičku: 

A: Zdravie pre celú rodinu  

B: Rande medzi hviezdami  
C: Zahviezdite na plese 

2. Reťaz na stromčeku: 

A: Zasnúbite sa  
B: Súdržnosť rodiny 

C: Dostanete pod stromček zlatú 
retiazku 

3. Chren na stole ako príloha k 
jedlám 

A: Niekto vám pokazí náladu  

B: Odvaha čeliť prekážkam  
C: Očakávajte ostrú výmenu názorov 

4. Adventný veniec 

A: Narodenie dieťaťa  
B: Svadba v rodine  

C: Štyri adventné nedele 

5. Ak vydržíte nejesť do večere 

A: Schudnete pol kila 

B: Uvidíte zlaté prasiatko  
C: Vyhráte súťaž modeliek 

6. Šupiny z ryby znamenajú 

A: Bohatstvo 
B: Chudobu  

C: Udicu pod stromčekom 

7. Ak zhasne plameň na sviečke 

A: Prespíte celý rok  

B: Ohováranie  
C: Nešťastie v rodine 

 

 

8. Omotané nitky okolo stola 

A: Zlodeji sa vášmu domu vyhnú 

oblúkom  
B: Budete po celý rok obšívať diery 

C: Zabránite tržným poraneniam 

9. Oblátka s medom a cesnakom 

A: Medové motúzy pod fúzy 

B: Tešte sa na dobré zdravie po celý rok  
C: Všetko zlo vyženiete z domu 

10. Mince pod obrusom 

A: Hojnosť po celý rok 
B: Dobehnú vás staré dlhy  

C: Dedičstvo 

 



Vianočný program  

          
      V nedeľu 6.12. sa celá školská rodina 

, to znamená  učitelia, žiaci, rodičia, 
priatelia školy a každý, kto prijal 

pozvanie, zišli na tradičnom vianočnom 
programe. Ako to všetko prebiehalo? 

         O  14,00 sa otvoril vianočný bazár, 
na ktorom ponúkali svoje pekné výrobky 

trhovníčky z materskej, základnej školy 
aj školského klubu detí.  Bolo čím potešiť 

nielen oči, ale aj maškrtný jazýček, lebo 
o dobrý punč, koláčiky a dobrôtky nebola 

núdza. 

 
      O 14,30 však už pozornosť nabitej 

sály upútal vianočný program. Tento rok 
sme listovali v čarovnej knihe.  

      Náhodou ju na pódiu našla Peťa 
a začala v nej listovať. Hneď na úvod sa 

z jej stránok vyhrnuli naši druháci, ktorí 

pripomenuli, ako sa striedajú mesiace 
roka a čo všetko  so sebou prinášajú. 

A za nimi prváci ukázali, ako vyzerá 
vianočná tržnica.  

 

      Keď spev a ruch tržnice stíchol, žiaci 
3.A nenechali nikoho na pochybách, že 

najlepšie chutí čoko-čokoláda.  Trúbkové 

sólo Andreja Červeňana z 9.B opäť 
pripomenulo, že sa blížia Vianoce a treba 

obrátiť list čarovnej knihy. 
     Ak by sa niekomu počas 

predvianočného ruchu priťažilo, nevadí.  
Môže sa spoľahnúť na to, že sa o neho  

postará Sestrička z Kramárov. Lepšie 

povedané, sestričky a zdravotný personál 
z 3.B. 

 
     Keďže bolo všetko v poriadku, 
v dobrom rytme to roztočili tanečnice zo 

6.A a „sobíci“ zo 7.A.  

 
Tancom pretočili deti zo 4.B triedy ďalšiu 
stránku čarovnej knihy. 

       Peťa sa opäť začítala do jej riadkov. 
Dievčatá z 8.B sa snažili síce ukázať, že 

niekedy treba knihy dať stranou 
a roztancovať to hoci aj v rytme starších 

melódií, ale piatačky pripomenuli, že učiť 
sa je potrebné. Napríklad taký charleston 

dokáže najlepšie naučiť iba babička, 
predtým však musí odložiť štrikovanie. 

V duchu dávnejších melódií žiaci 6.B 
vzdali hold Zuzke-Zuzičke. Slečny  z 8.A 

síce začali tancovať na tú istú melódiu, 



ale stačilo malé preladenie a už sme boli 

v súčasnosti. Skoro akoby pomocou 
stroja času. 

     No to už Peťa zasa listovala v knihe. 
Našla tam niekoľko slov o decembri, 

ktorý vôbec nie je smutný mesiac. 
Ukrýva v sebe totiž čaro – čaro Vianoc. 

To nám pripomenula nielen Norika 

Stropková hrou na flaute, ale aj naši 
piataci, dievčatá a chlapci svojím tancom 

a takmer anjelskými kostýmami. 

 

 Keď dozneli  tóny klavíra v podaní 

Alžbetky Fislovej,  na scéne sa objavila 
Tánička Ondrušková (aktuálna majsterka 

sveta v fitnes dievčat), aby nás nechala 
na pochybách, či pre všetkých platia 

rovnaké prírodné zákony, alebo či predsa 

len nie je niektorým z nás dané tak 
trochu lietať... 

  

A potlesk divákov dovŕšili bubny v podaní 

Dominika Balaja a Andreja Červeňana. 
       To už  kniha hovorila. Hovorila 

o Dieťati, ktoré malo prísť na svet, aby 
sa svet zmenil. Andrej nám túto zvesť  

ohlásil na trúbke piesňou Tichá noc.  

 

 Za ním vyšli koledníci zo 4.A, aby nám 
popriali radostné Vianoce v starom aj 

novom šate, po nich krúžok tanečného 
aerobiku tancom poprial všetkým veselé 

Vianoce a na záver všetky priania zhrnul 
školský spevácky zbor a gitaristi. 

 

        Čarovná kniha povedala všetko, čo 
nám chcela povedať a zatvorila sa. 

       A teraz je to na nás, aby sme čaro 
dokázali šíriť ďalej. Tvorcovia programu 

sa o to pokúsili a veru, nechali v tom 
dosť síl a námahy. Ale podarilo sa im to. 

Urobili pre všetkých čarovné poobedie....  



  

   Tisíce drobných hviezdičiek žiari, 

na konári do uzla vianočných pesničiek 

vplieta sa tisíc prianí. 

Dajme si pod stromček úsmev, 

čo slzy stiera a rany hojí, 

kus dobrej vôle, súcitu, 

veď to všetko tak málo stojí. 

 
 

 

Veselé Vianoce Vám praje Všadebolko! 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
Všadebolko ďakuje žiakom z triedy 6. A, 6. B, 7. A. 7. B a 8. B a všetkým 

ostatným, ktorí svojimi básničkami a kresbami prispeli do špeciálneho čísla 

školského časopisu.  
Ďakujem! 

 
 

http://www.juls.savba.sk/attachments/sturovske_kvizy/mesiace.pdf#page=1
http://www.juls.savba.sk/attachments/sturovske_kvizy/mesiace.pdf#page=1

