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História Veľkej noci 

Veľkonočné sviatky sú svojím pôvodom 

sviatkami jari. Asi pred 3500 rokmi im dali 

Ţidia svojím sviatkom Pesach – oslavou 

vyvedenie a oslobodenia ţidovského národa z 

egyptského otroctva. Pred 2000 rokmi potom 

veľkonočné sviatky dostali súčasný význam 

Kristovou smrťou a jeho zmŕtvychvstaním. 

Pre kresťanov je Veľká noc najväčším 

sviatkom v roku, dokonca e dôleţitejší ako 

Vianoce, pretoţe veľkonočné sviatky 

vystihujú podstatu kresťanstva. Termín 

Veľkej noci nie je stály a kaţdoročne sa mení. 

Pripadá však na prvú nedeľu po prvom jarnom splne mesiaca po 21. marci. Veľkonočný tichý týţdeň 

trvá od kvetnej nedele po Bielu sobotu, počas ktorého si cirkev intenzívne pripomína pamätné dni 

utrpenia a smrti Jeţiša Krista i čiernym chrámovým rúchom. 

Kvetná Nedeľa 
Pod týmto názvom je známa posledná pôstna nedeľa, ktorá je prvým dňom Veľkého týţdňa. V tento deň 

sa svätia palmové alebo olivové ratolesti, u nás najčastejšie bahniatka. Ratolesti sa potom spália na 

popolec, ktorý bude pouţitý pri cirkevných obradoch Popolcovej stredy budúceho roku. Svätenie 

zelených ratolestí zaviedla cirkev ešte v 7. storočí. Kvetnou nedeľou sa začína Tzv. Veľký týţdeň a v 

tento deň si kresťania pripomínajú vstup Jeţiša do Jeruzalema, aby tu oslávil veľkonočné sviatky na 

slávnosti veľkonočného baránka. Zástupy ho nadšene vítali a hádzali mu pod nohy palmové ratolesti, 

aj preto sa táto nedeľa pôvodne volala Nedeľa paliem. Hlavou myšlienkou Veľkého týţdňa je 

Kristovo umučenie, ktoré sa pripomínalo tri dni uţ od 4. storočia a z toho je odvodený i názov 

Veľkonočné trojdenie, ktorým Veľký týţdeň vrcholí. Začína sa omšou večere Pána na Zelený štvrtok 

a končí tzv. vešperami Veľkonočnej nedele. 

Zelený Štvrtok 
Pravdpodobne je pomenovaný podľa zelene v Getsemanskej záhrade, kde sa Jeţiš Kristus modlil a kde 

ho zatkli vojaci cisára Tibéria. Podstatou Zeleného štvrtka je spomienka na ustanovenie Sviatosti 

oltárnej i Sviatosti kňazstva. Predpoludním slúţia biskupi sväté omše so všetkým kňazmi svojich 

diecéz. Posväcujú tri druhy oleja: krizmu, olej katechumenov a olej chorých. Olej je znamením sily a 

v liturgii sa pouţíva pri krste, birmovaní, sviatosti pomazania chorých a pri vysvätení kňazov. V 

tento deň sa večerná svätá omša slávi na pamiatku ustanovenia Sviatosti oltárnej a na znak 

spoluúčasti s utrpením Krista prestávajú v kostoloch zvoniť zvony. Ich zvuk sa znovu ozve aţ na 

slávnostnú Glóriu, na vigíliu vzkriesenia na Bielu sobotu. 

Veľký Piatok 

Kresťania si v tento deň pripomínajú potupnú smrť Jeţiša Krista na 

kríţi, deň utrpenia, a preto sa v rímskokatolíckych kostoloch 

neslúţi svätá omša a oltáre sú bez chrámového rúcha. 
Iba na Veľký piatok sa liturgii neoslavuje Eucharistický obeta, 

namiesto nej sa koná liturgia umučenia Pána, pozostávajúca z 

bohosluţby slova, slávnostnej modlitby veriacich, z poklony 

Svätému kríţu a svätého prijímania. 

Jeţišovu smrť pripomína aj liturgická farba – farba krvi. 
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V tento deň sa čítajú alebo spievajú pašie. Všetci veriaci sa postia od mäsitých pokrmov a najesť do 

sýtosti sa môţu len raz za deň. Veľký piatok uznáva asi 40 štátov ako pracovného pokoja. 

Biela Sobota 
V tento deň bol Jeţiš pochovaný do hrobu a 

katolícka cirkev slávi vigíliu uţ ako radostnú 

slávnosť vzkriesenia. Na kostoloch sa znovu 

rozozvučia zvony, ktoré nezvonili od štvrtka 

večera. Obrady Bielej soboty sa konajú po 

západe slnka v rámci tzv. Veľkonočnej vigílie 

(bdenia). V túto noc pred Veľkonočnou 

nedeľou sa konávala liturgicky veľmi bohatá 

bohosluţba, ktorá sa začínala v sobotu večer, 

trvala celú noc a končila sa v nedeľu ráno 

krstom katechumenov. V súčasnosti sú 

poboţnosti skrátené. Biela sobota dostala názov podľa bielej farby rúcha mladých katechumenov a 

týmto dňom sa končí pôst. 

Veľkonočná Nedeľa a Pondelok 
Kaţdý rok sa na jar odohráva zápas ţivota so smrťou, keď sa napr. zo zamrznutej zeme prediera na svet 

tráva, kvety začnú pučať stromy. Veľká noc však nie je len sviatkom jari, ale i oslavou 

zmŕtvychvstania Jeţiša Krista. Veľkonočná nedeľa po noci, kedy bol vzkriesený Kristus a je tak 

vyvrcholením veľkonočných sviatkov. Veľkonočný pondelok prináša typické zvyky ako oblievanie 

vodou, šibanie mladými vŕbovými prútikmi, či, maľovanie veľkonočných vajíčok. V kresťanstve je 

jedným z dná veľkonočnej oktávy, kedy kresťania preţívajú veľkonočnú radosť zo svojho 

vykúpenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZŠ s MŠ Ulica Ivana Krasku 29, Trnava 

 

4 
 

 

Detský kútik 

 

 

Vieš, uhádneš? 
 

Biely kvietok z chotára, jari bránu otvára. Na byľôčke sneţná vločka vo vázičke mamu počká. 
                                                                                                                                         (sneţienka) 
Lúka plná ţltých hlávok, strapatí ju jarný vánok. Keď si zopár vláskov chytí, urobí z nich padáčiky. 
                  (púpava) 
Ţlté hniezda kvietkov z jari, rozsiate sú po chotári. Do kaţdého kalíška nakukuje včelička. 

                                                                                                   (narcis) 
 

Hravá matematika :) 

                    

 

Veľkonočný labyrint   
 

    
          

Pripravila: B. Budinská, 2.A 
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Nájdi 6 rozdielov      Vymaľuj si nás   
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Hollého pamätník 2016 

 

Dňa 16. 2. 2016 sa uskutočnilo Školské kolo Hollého pamätník. 

Zúčastnili sa ho títo ţiaci z druhého stupňa:   

5.A Paula Taligová 

6.A Lucia Šarmírová, Vanesa Nováková, Terézia Čigášová, Terézia Fančovičová 

7.A.Allan Kohút, Samuel Pavlus, Linda Slíţová 

8.A Viktória Kriegerová 
                                                                

Poézia: 2. kategória                                     Do okresného kola postupuje Linda Slíţová          
1. miesto- neobsadené 

2. miesto- Paula Taligová 

3. miesto- Vanesa Nováková     

 

Poézia: 3. kategória   
1.  miesto- Linda Slíţová 

2.  miesto- neobsadené 

3.  miesto- neobsadené 

   

Próza: 3. kategória 
1. miesto- neobsadené   

2. miesto- Viktória Kriegerová 

3. miesto- neobsadené 
                                                                        

        pripravila: P. Taligová., 5.A        
 

Dňa 18.2. 2016 sa uskutočnilo Školské kolo Hollého pamätník. 

Školského kola sa zúčastnili ţiaci z prvého stupňa: 

1.A Šimon  Fančovič, Nikolka Kopáčová, Tamarka Rezbáriková 

2.A Lucka Augustínová 

3.A Kristína Königová, Mário Kohút 

4.A Sárka Kopáčová, Miška Ostatníková 

 

 

1.miesto:Miška Ostatníková , Kristína Konigová , Šimon  Fančovič 

2.miesto: Mário Kohút, Lucka Augustínová 

3.miesto:Sárka Kopáčová    

Do okresného kola postupuje Miška Ostatníková, Kristína Königová 

        

  

     pripravila: M. Váleková, 4. A 
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Netradične tradičné vajíčka 

 
Potrebujeme: misku a laky na nechty 
Postup: 
1. Laky na nechty rôznych farieb necháme v miske pomiešať. 

2. Do tejto zmesi ponoríme vajíčka a krásne sa nám zafarbia. 

3. Nakoniec ich necháme uschnúť v drţiaku na vajíčka. 

4. Zostanú krásne lesklé a neobvyklé. 

Pripravila : A. Pozdechová, 7.A 
 

 
 

 

 

Obrázkové rébusy 

 

 _k_la   S_  

 

 

          L_     A_du_a 

 

       A_du_a 
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_e  _ič_a 

               Vanesa N. a Paula T.         

Pomôcka: 

1. š,o 

2. o 

3. a 

4. n,ľ 

5. l 

6. n,k 
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Pozor na ţuvačky! 
 

Čítali ste niekedy čo obsahujú ţuvačky? NIE? Určite by ste tu našli Aspartam. 
Aspartam (alebo E 951) je umelé sladidlo. V je Amerike zakázaný! 
V nadmernej konzumácií je smrteľný. Je to samo o sebe dosť škodlivá látka. 
Obsah Aspartamu: 
 10% Metanol 

 40% Kyselina Asparágová 

 50% Fenylalalín 

Účinky týchto troch chemických látok sú napríklad: depresie, poruchy spánku, migréna, poruchy zraku, 

nedostatok energie, zlé trávenie a vylučovanie. Tieto zdravotné negatíva aspartamu a látkach v ňom 

obsiahnutým nikto neuprie a preto sa skúste pozrieť a zamyslieť čo a koľko toho konzumujete s pridaným 

sladidlom aspartamu. Keď deti jedia od mala aspartamové potraviny, tak v dospelosti majú oveľa vyššiu 

pravdepodobnosť na vznik nejakého váţneho ochorenia… To si však nikto nepraje. 
Viete čo je zvláštne? Aspartam je vo všetkých ţuvačkách len v detských NIE. 

                                                                                                                 

                                                                                                                                                   P. Taligová, 5. A 
 

   
         

 

Škoda VisionS 

Kodiaq bude prvou Škodou s hybridnou sústavou. VisionS kombinuje preplňovaný 4-valec 1,4 TSI 

s výkonom 115 kW a krútiacim momentom 250 Nm s predným elektromotorom, ktorý pridáva ďalších 

40 kW a 220 Nm krútiaceho momentu. Umiestnený je v 6-stupňovej dvojspojkovej prevodovke DSG. To ale 

nie je koniec. Na zadnej náprave nájdeme druhý elektromotor. V reţime 4×4 sa môţe podieľať na pohone 

výkonom 85 kW a krútiacim momentom 270 Nm. Celkový výkon sústavy je naladený na 165 kW. 

VisionS ponúka niekoľko jazdných reţimov. A keďţe ide o plug-in hybrid, neprekvapí ani čisto elektrický 

mód EV. Li-ion akumulátory s pomerne veľkorysou kapacitou 12,4 kWh umoţňujú bezemisný dojazd do 

vzdialenosti 50 km. Spolu s vyuţitím spaľovacieho motora je to rovných tisíc. Podstatná je však spotreba. 

Na prvých 100 km jazdy by si mal VisionS vystačiť len s 1,9 litra benzínu. Pritom nie je ţiadnou brzdou 

v premávke. Bohatá zásoba krútiaceho momentu mu dáva vyslovene športovú akceleráciu. Stovku zvláda za 

7,4 sekundy a dosiahne maximálku 200 km/h. Základná verzia by sa mohla predávať za 24 000 eur. 
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Význam mien 

Tomáš 
Muţské meno Tomáš má hebrejský pôvod a v preklade znamená "dvojča". Ich šťastná farba je modrá a zelená, 

ochranné rastliny medovka a ruţový klinček, ochranný kameň jaspis. Jeho osobným číslom je 3 - Schopnosť. Títo 

ľudia sú veľmi úprimní, ale majú komplikovaný charakter. Tomášovia sa nikdy nevedia pretvarovať a nikdy 

prepáčiť zradu. Tomášovia sú šikovní, vţdy získajú úspech a s ním aj veľké ohodnotenie. Ak sa budú spoliehať 

vţdy sami na seba, dokáţu získať všetko, po čom túţia. Ak sa majú stať vplyvnými ľuďmi, mali by sme ich 

podporovať. Nemôţu sa náhliť a riskovať pri svojich povinnostiach, aby všetko dosiahli. V ich zdraví im 

prospeje, ak sa budú venovať vodným športom a budú jesť veľa mliečnych výrobkov. Toto meno je vhodné pre 

znamenia : Vodnár, Strelec, Baran, Lev a vhodnými farbami.7.3. 

Alan 
Krstné meno Alan má keltský pôvod a význam mena v preklade je "súlad, svornosť". Ich obľúbená farba je 

tmavomodrá, ochranné rastliny náprstník, rozmarín, ochranné kamene perla a rubín. Nemali by sa správať 

samoľúbo. Toto meno má číslo 1 - Vodca. Títo muţi sa vţdy správajú nadšene. Sú stále v pohybe a zároveň 

pracovití. Nehladia iba na seba, ale pomáhajú aj ostatným. Na Alanov je vţdy spoľahnutie a majú v sebe veľa 

energie, ktorú rozdávajú okolo nich. Sú to dobrí ľudia a snaţia sa byť ľuďom oporou. Ak nebudú títo muţi 

dostatočne silní, budú nespoľahliví a nebudú obozretní. Nič nemajú potom naplánované a celú prácu si nechávajú 

na poslednú chvíľu. Sú to šarmantní muţi, čo vedia aj zneuţiť pre svoje dobro. Toto meno je teda vhodné pre 

silné znamenia : Baran, Lev, Býk, Kozoroţec a Škorpión.8.3. 

Ľubica 
Ţenské meno Ľubica je srbského a chorvátskeho pôvodu. Vytvorené je z prídavného mena "ľúba". Šťastné farby 

týchto ţien sú červená a ruţová, ochranné rastliny harmanček, ţltý klinček, ochranné kamene chalcedón a granát. 

Jej osobným číslom je 1 – Vodca. Vţdy vedia vyuţiť kaţdú príleţitosť. Aj keď navonok Ľubice pôsobia veľmi 

silno, vo vnútri však túţia po nejakej ochrane a podpore. Ony si dávajú radšej pozor a nikomu nedôverujú. Ľubice 

sú plné energie, ktoré vţdy majú nejaké záľuby. Ak ich bude niekto podporovať a motivovať, budú môcť viesť aj 

ostatných a budú úspešné. No ak sa im v niečom nebude dariť a budú o sebe pochybovať, nebudú bojovať a 

radšej sa vzdajú. Z týchto ţien sa často stávajú političky, lekárky, alebo prokurátorky. Toto meno je vhodné pre 

znamenia : Býk, Panna, Rak, Lev.17.3. 

Marián 
Muţské meno Marián má latinský pôvod a jeho význam je "patriaci rímskemu rodu Mariovcov". Šťastné farby sú 

fialová, modrá, červená. Ochranné rastliny púpava, chmeľ, ochranné kamene diamant a jaspis. Osobným číslom 

tohto mena je 4 - Sila. Mariánovia potrebujú, aby ľudia v ich okolí boli oddaní. Sú to spôsobilí muţi, ktorí si 

pevne stoja za svojimi názormi. Títo muţi dokáţu byť aj citliví, vedia pochopiť a pomôcť druhým. Od svojich 

blízkych poţadujú, aby boli úprimní, zábavní a verní a vtedy budú Mariánovia pokojní a chápajúci. Ak sa im 

prestane dariť, začnú cúvať a byť zatrpknutí. Mariánovia majú výbornú vitalitu. Aby nemali problémy vo svojom 

zdraví, mali by konzumovať veľa surovej zeleniny, kuracieho mäsa a rýb. Toto meno je vhodné pre znamenia : 

Rak, Blíţenci, Panna, Vodnár, Kozoroţec.25.3. 

Soňa 
Ţenské meno Soňa je variantom mena Ţofia, ktoré je gréckeho pôvodu a znamená "múdrosť". Ich šťastné farby 

sú zelená, fialová, hnedá, ochranné rastliny horec, ľubovník, kamene jaspis a karneol. Osobným číslom tohto 

mena je 4 – Sila. Tieto ţeny sú veľmi pokojné osobnosti. Nič ich nerozčúli a konajú rozvaţne. Ak sa nad niečim 

trápia, nikomu sa s tým nezdôveria. Sone sú vytrvalé a vţdy si idú pevne za svojim cieľom. Aj keď im hrozí 

nejaké riziko, dostanú sa cez to a pôjdu ďalej. Stále hľadajú niečo nové pre to, aby sa mali dobre. Dlho nedokáţu 

obstáť na jednom mieste. Majú rady energiu v ţivote a spoznávanie nových ľudí. Sone majú ţivotaschopnosť 

priemerná, len v zdraví majú náchylnosť na lymfatické choroby. Mali by stráviť čo najviac času v prírode, a 

aktívny pohyb. Toto meno je vhodné pre znamenia : Panna, Váhy, strelec, Kozoroţec, Býk.28.3. 

Alena  
Ţenské meno Alena je variantom gréckeho mena Helena, ktoré znamená "svetlo" alebo skrátenou podobou 

novozákonného mena Magdaléna, ktorého význam je "pochádzajúca z palestínskeho mesta Magdaly". Ich šťastné 

farby sú červená a zelená, ochranné rastliny céder a orgován, ochranné kamene diamant a ametyst. Osobným 

číslom tohto mena je 9 – Génius. Nositeľky tohto meno sú stále a elegantné ţeny. Nemajú problém vyriešiť si 

nejaké ťaţkosti. Aleny sa vţdy snaţia aby pôsobili milo a získali si ostatných na svoju stranu. Sú to spoločenské 

ţeny, ktoré vedia sa správať pôvabne a to im pomáha získať úspech. 27.3. 

          

  Pripravili: T. Fančovičová, V. Nováková 6. A  
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Svetový deň učiteľov 

Nie kaţdý zrejme vie prečo sa oslavuje deň učiteľov. 

A vy viete??? 

Ak nie tak teraz uţ vedieť budete. 

Svetový deň učiteľov (angl. World Teachers' Day) je sviatok, ktorý si pripomínajú učitelia po celom 

svete 5. októbra . 

Svetový deň učiteľov bol vyhlásený organizáciou UNESCO v roku 1994 ako pripomienka Charty 

učiteľov, odporúčania o postavení učiteľov, ktorá bola podpísaná v ten istý deň v roku 1966. 

Na Slovensku je Deň učiteľov, ktorý sa slávi 28. marca ako spomienka na narodenie Jana Amosa 

Komenského. 
Pripravila : Andrea P., 7.A 

 

 

UČITEĽKE 

Staručká sedí nad albumom                

v dumavom tichu večera,          

ţltkavé školské obrázky si           

dojatá znova prezerá. 

 

Tváričky detské, neţné kvety...     

Uviť z nich vonné vence snáď?  

Kdeţe však v tej tichej izbe       

všetky tie vence povešať? 

 

Dala im svoju mladost', silu.            

No i dnes sú jej na ume.               

Keď hladká rukou zvráskavenou  

obrázky staré v albume. 

H. KRIŢANOVÁ-BRINDZOVÁ 

 

 

 

 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Sviatok
https://sk.wikipedia.org/wiki/U%C4%8Dite%C4%BE
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Írsky Seter 

 

Vzhľad 

Tento elegantný poľovný pes dorastá do výšky okolo 60 cm a hmotnosti pribliţne 20 aţ 25 kg. Stavba 

jeho tela pôsobí v porovnaní s inými setrami štíhlejšie a pohyblivejšie, má aj mierne uţší hrudník. 

Srsť írskeho setra je dlhá, hodvábna a hladká. Dlhšie strapce srsti 

sa nachádzajú na zadnej strane nôh, na chvoste, na hrdle a na hrudi. Farba srsti tohto plemena je 

červenohnedé. 

Povaha 

Toto plemeno je veľmi temperamentné. Napriek tomu, ţe mu niektorí pripisujú sklon k nezávislosti, sa 

dá írsky seter veľmi dobre vycvičiť. Trpezlivou výchovou a správnym výcvikom môţete získať 

spoľahlivého psa s výbornými loveckými schopnosťami. Okrem temperamentu a mnoţstva energie, 

vďaka ktorým získal írsky seter povesť roztrţitého extroverta, sú typické pre toto plemeno aj jeho 

prítulnosť a vernosť. 

Vhodné prostredie 

Ako poľovný pes získal vhodné uplatnenie nielen na poliach a lúkách, ale aj vo vode. Ak ho chcete mať 

ako domáceho psa, musíte mu zabezpečiť dostatočný výbeh. Jeho potreba pohybu je veľmi veľká. 

Keby ste mu nezabezpečili dostatočný výbeh, len by ste ho trápili. S deťmi tento šikovný pes 

vychádza veľmi dobre, napriek tomu sa mu pripisuje vlastnosť, ţe pri kontakte s cudzími osobami a 

psami môţe prejaviť náladové správanie. Je vhodný do rodinného domu a má veľmi rád deti. 

 

P. Taligová, 5.A 
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Pink fluffy unicorns dancing on rainbows 

Pink fluffy unicorns dancing on rainbows 

Pink fluffy unicorns dancing on rainbows 

Pink fluffy unicorns dancing on rainbows 

 

Let's test your knowledge and see 

what you've learned so far! 

What colour are the unicorns? 

 

PINK! 

Where are they dancing? 

RAINBOWS! 

Please use one word to describe                                                                                                        

the texture of their magical fur. 

... 

Smiles! 

YEEEEAAAAH! 

 

 

Hudbu pozná na svete hádam kaţdý. Vyuţívajú sa v nej rôzne hudobné  nástroje a melódie. 

Hudba má rôzne hudobné štýly a základnými sú : Blues 

Country a Western 

Jazz 

Rock 
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Pop 

Punk 

Potom sú tu moderné štýly ako Hip Hop , Rap alebo Pop-Rock či Pop-Punk. 

 

 

Pre niektorých v ţivote znamená hudba všetko. Niečo bez čoho by nemohli ţiť. 

 

Hudba je na tomto svete uţ celé tisícročia a kaţdým dňom sa zlepšuje. 

Od Michaela Jacksona , Princa aţ po The Vamps , 5SOS , One Direction a Justina Biebera , Seleni Gomez 

a Britney Spears. 

V dnešnej dobe si kaţdý nájde to svoje či je ta hudba staršia alebo dnešná. :D 

Pripravila: Andrea Pozdech :D, 7.A 
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Kto je Ugo? 

Pán Ugo je muţ činu, rád si uţíva ţivot plnými dúškami, snaţí sa ţiť aktívne a zdravo, nič neskrýva, je 

naozajstný a robí veci po svojom. Niekedy aj odpočíva, ale nie preto, ţe je lenivec, ale aby v pokoji 

vnímal okolí. Miluje nové technológie, čo uľahčujú ţivot. Jeho poslaním je robiť veci, čo zlepšujú svet.  

Pán Ugo inšpiruje ľudí, aby ţili zdravšie a bavilo ich to.  

Uprednostňuje miestnych  pestovateľov, ktorých  pozná a ktorí dodávajú kvalitné suroviny. Len tie totiţ 

vydajú tú najkvalitnejšiu šťavu. Spoznáte ju podľa prirodzenej farby a chuti, ale aj podľa toho, ţe 

sedimentuje - postupne sa usadzuje. To je dôkaz prírodného charakteru a čistoty produktu.  

Pán Ugo si pre vás pripravil pestrý  rad čerstvých štiav z ovocia a zeleniny. Môţete si ich dopriať v jeho 

baroch alebo si ich kúpiť vo fľaštičkách s objemom 200 ml a 1l v maloobchodnej sieti, kaviarňach, 

reštauráciách, obchodoch so zdravou výţivou atď. 

Jedinečná je aj lahodná zmrzlina z čerstvého ovocia a ľadová triešť, ktorú vyrábame podľa vlastných 

receptúr a ktorú tieţ nájdete v baroch UGO. Vyskúšajte si to najlepšie z ovocia a zeleniny pohodlnou 

formou, ktorá vás bude baviť!  

Môţete nás  navštíviť uţ aj v City Aréne v Trnave!  
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Írsko je tretí najväčší ostrov v Európe a dvadsiaty najväčší na svete. Na jeho území sa nachádza štát Írsko a 

časť Spojeného kráľovstva, nazývaná Severné Írsko.  

Ostrov sa nachádza v severozápadnej časti Európy, v tesnom susedstve ostrova Veľká Británia. Oddeľuje ho 

od nej Severný prieliv, Írske more a prieliv svätého Juraja. 

Územie ostrova je administratívne rozdelené na 4 základné provincie - Leinster, Ulster, Munster a Connacht. 

Provincia Ulster patrí do Severného Írska a tvorí pribliţne jednu šestinu celkovej rozlohy ostrova.    

Podnebie ostrova je mierne, s letnými teplotami len výnimočne presahujúcimi 30°C a zimnými, ktoré 

zriedkavo klesajú pod bod mrazu. Celoročné priemerné teploty sa pohybujú medzi 2 – 20°C, pričom medzi 

jednotlivými regiónmi ostrova sú len veľmi malé rozdiely. 

Flóra a fauna 

Na väčšine území Írska leţia lúky a vresoviská. 15 % územia pokrývajú rašeliniská a 5 % rozlohy zaberajú 

pôvodné listnaté lesy. V krajine prekvapivo rastú vavríny, myrty a plániky, ktoré rastú predovšetkým v 

Stredomorí. Írská fauna uţ nie je tak bohatá, ako bývala pred príchodom ľudí. S ich príchodom vymizli 

tunajšie populácie bobrov, divých mačiek, medveďov a vlkov. Dnes tu ţijú hlavne drobní hlodavci, vtáci a 

ovce. Vôbec tu neţijú hady. 

Dejiny 

V 3. storočí pred Kr. sa v Írsku usadili Kelti, ktorí v 5. storočí prijali kresťanstvo. V 9. a 10. storočí tu 

zakladali svoje osady Vikingovia. Koncom 12. storočia začali ostrov dobývať Angličania, celkom ho však 

ovládli aţ za Cromwella v polovici 17. storočia. Írska nezávislosť bola obnovená v roku 1922. 

Pripravila: Andrea Pozdech, 7. A 

 

 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Leinster
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ulster
https://sk.wikipedia.org/wiki/Munster_%28%C3%8Drsko%29
https://sk.wikipedia.org/wiki/Connacht
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ulster
https://sk.wikipedia.org/wiki/Vikingovia
https://sk.wikipedia.org/wiki/Oliver_Cromwell
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Na návšteve u spoluţiakov: Nemčina hrou 

       

Hast du etwas Zeit für mich, Hast du etwas Zeit für mich,  

singe ich ein Lied für dich. 

Von neunundneunzig Luftballons,  

auf ihrem Weg zum Horizont. 

Denkst du vielleicht g'rad an mich, 

singe ich ein Lied für dich. 

Von neunundneunzig Luftballons  

und dass sowas von sowas kommt. 

 

Neunundneunzig Luftballons,        

auf ihrem Weg zum Horizont,  

hielt man für Ufos aus dem All, 

darum schickte ein General       

'ne Fliegerstaffel hinterher,  

Alarm zu geben, wenn's so wär, 

dabei war'n da am Horizont, 

nur neunundneunzig Luftballons. 

 

Neunundneunzig Düsenflieger,  

jeder war ein grosser Krieger, 

hielten sich für Captain Kirk,  

es gab ein grosses Feuerwerk. 

Die Nachbarn haben nichts gerafft,  

und fühlten sich gleich angemacht, 

dabei schoss man am Horizont,  

auf neunundneunzig Luftballons.  

 

Neunundneunzig Kriegsminister, 

Streichholz und Benzinkanister. 

Hielten sich für schlaue Leute, 

witterten schon fette Beute. 

Riefen: "Krieg!" und wollten Macht,  

Mann, wer hätte das gedacht, 

daß es einmal so weit kommt,  

wegen neunundneunzig Luftballons. 

Wegen neunundneunzig Luftballons! 

Wegen neunundneunzig Luftballons!!! 

 

Neunundneunzig Jahre Krieg,  

ließen keinen Platz für Sieger,  

Kriegsminister gibt's nicht mehr, 

und auch keine Düsenflieger. 

Heute zieh' ich meine Runden,  

seh' die Welt in Trümmern liegen, 

hab' 'nen Luftballon gefunden. 

Denk' an dich und lass' ihn fliegen.                                               

singe ich ein Lied für dich.  
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Ak máš na mňa trochu času, 

tak ti zaspievam pesničku. 

O 99 balónikoch, 

na ich  ceste k horizontu. 

Ak práve na mňa myslíš, 

tak ti zaspievam pesničku. 

O 99 balónikoch 

a ţe niečo z toho vzišlo. 

 

99 balónikoch 

na svojej ceste k horizontu. 

pavaţovali ich za UFO z vesmíru, 

preto jeden generál za nimi vyslal letku. 

Vyhlásiť poplach, 

keby to tak bolo. 

Pri tom išlo len o 

99 balónikov na horizonte. 

 

99 stíhačiek 

kaţdý bol veľký bojovník. 

Povaţovali sa za Kapitána Kirka, 

bol to veľký ohňostroj. 

Susedia nič nechápali 

a hneď sa cítili napadnutí. 

Pri tom sa strieľalo na horizonte 

len na 99 balónikov 

 

99 vojnových ministrov 

zápalky a benzínový kanister 

povaţovali sa za mazaních ľudí. 

Uţ vetril tučnú korisť 

Volali: "Vojnu!" a chceli moc, 

človeče, kto by na to pomyslel, 

ţe to dôjde tak ďaleko, 

kvôli 99 balónikom 

kvôli 99 balónikom 

kvôli 99 balónikom 

 

99 rokov vojny 

nenechalo ţiadne miesto pre víťaza 

uţ neexistujú ţiadni vojnoví ministri, 

ani ţiadne stíhačky. 

Teraz keď sa prechádzam okolo, 

vidím svet leţať v troskách 

a našla som jeden balónik. 

Spomeniem si na teba a nechám ho odletieť. 
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Lietajúce auto za 20 dní 
 

Jedného dňa sa v dedine Tadahara narodil chlapec menom John. Mal ďalších štyroch bratov: Lea, 

Thomasa, Michella A Luka. On bol z nich najmladší. Jeho bratia boli veľmi nadaní, či uţ športovo alebo 

hudobne. Len John sa cítil akoby k nim nepatril. Šport ho nebavil a z hudby mu išla  prasknúť hlava. Jeho 

koníčkom bolo montovať autá. Jeho matka ho podceňovala. Vraj nikdy v ţivote nič nedokáţe. A tak ako 19-

ročný odišiel z domu. odsťahoval sa do mesta Hanson, kde si otvoril svoju malú dielničku. To však ešte 

nevedel, ţe tento okamih mu zmení ţivot. Do dielne prišli prví zákazníci skôr, neţ by ste stihli povedať pes. 

Kšefty sa mu pomaličky začali rozbiehať, no popri tom pracovali aj na svojom aute. Chcel z neho spraviť 

niečo, čo sa ešte nikdy nikomu nepodarilo  - lietajúce auto. jeho plán bol teda jasný. V prvý deň začal zvárať 

krídla. Neboli celkom podľa jeho predstáv, no bol spokojný. Rozhodol sa im dať zelený náter. Na druhý deň 

vyrezal otvory na krídla. Potom krídla nainštaloval. Fungovali na taký princíp, aby sa zasúvali do vnútra. V 

tretí deň nastriekal celé auto nazeleno. farbu nechal celý deň schnúť. Na štvrtý deň pripadlo to najťaţšie - 

elektrika v aute a motor. Napájal rôzne káble no aj tak to nefungovalo. Piaty deň bol ešte horší. Pri skúške 

zhorel motor a tak sa všetko mohlo začať odznova. Ďalší týţdeň pomaly nastal, ale nečakal, ţe za ním v tú 

noc príde jeho brat Luke. Bol na svetovom turné so svojou skupinou Black and white a jeho ďalšia zastávka 

bolo mesto Hanson, v ktorom John býval, a tak sa rozhodol ho navštíviť. Pre Johna to bolo prekvapenie, no 

nie však príjemné. Luka mal totiţ to zo svojich bratov najmenej rád. Keď sa ho John spýtal, čo tu robí, 

odpovedal iba to, ţe v takomto zapadákove by nikdy neţil. Luke sa mu začal posmievať, ţe v akej búde to 

ţije. Vravel mu aj to, ţe u Johna by si nikdy nedal opraviť auto. John sa nahneval a vyhodil ho z dielne. 

Povedal mu, nech sa tam uţ nikdy neukáţe. A tak mohol pokračovať ďalej. Stále premýšľal nad tým, čo 

spravil zle. Bol to zle pripevnený kábel? Alebo bol kábel zle umiestnený? Nevie. Na ten deň premýšľania 

stačilo. Ráno vstal hneď na svitaní, aby mohol pracovať dlhšie. Robil rôzne výpočty, schémy, grafy, no stále 

mu to nesedelo. Nastal 20. deň. Únavu striedalo vyčerpanie a John ledva stál na nohách.A v tom, mu to 

došlo. Výpočty nikdy neboli správne, pretoţe neboli to štyri hlavné káble, ktoré mal zapojiť do krídla, ale v 

skutočnosti tých hlavných káblov bolo šesť. “No jasné”, v tom bol ten háčik. John celý šťastný skonštruoval 

lietajúce auto ešte dnes. O štvrtej hodine poobede sa vydal s autom na skúšobnú jazdu. Ľudia ostali v 

nemom úţase. Uţ ho nebrali ako obyčajného opravára, ale ako vynálezcu lietajúceho auta za 20 dní. Hneď 

na ďalší deň sa to dostalo do novín. Médiá boli plné lietajúceho auta. Patent rýchlo predal svetoznámemu 

výrobcovi áut. Za patent získal 450 000 000 dolárov. Bol to potom uţ uznávaný vynálezca po celom svete. 

O mesiac neskôr sa vydal za svojou mamou do jeho rodnej dediny. kúpil si letenku a o dve hodiny odletel. 

Cesta netrvala dlho. jeho bratia sa z Johnovho návratu tešili, aţ na Luka, Jeho prvé slová, ktoré povedal 

mame zneli. “Vidíš, ja som to dokázal, zostrojil som lietajúce auto. Mrzí ma, ţe si mi neverila, ale aj ti 

odpúšťam, si predsa moja mama. A ak ti to nebude vadiť, zostal by som dlhšie doma.  Domov je predsa 
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domov.” Tieto jeho nádherné slová spojili rodinu dokopy. John začal dobre vychádzať s Lukom a dokonca 

sa začali starať o svoje nové zvieratko praso-vtáka. 

A ţili šťastne, aţ kým nepomreli. Koniec                 Mary  

 

 

 

 

Zasmejme sa  

Ţiacka kniţka: 

+ Utiera tabuľu príliš mokrou handrou.  

+ Svojím spevom úmyselne ruší hodinu hudobnej výchovy.  

+ Stále sa hlási.  

+ Mláti lavicou o strop.  

+ Nemal ţiacku kniţku a odmietol mi ju dať.  

+ Zobral triednu knihu, nechce ju vrátiť a ţiada výkupné.  

+ Pravidelne chodí do školy nepravidelne.  

 

Ide blondína po ulici a zrazu spadne do kanála.  

Vylezie, pozerá na kanál a radostne zvolá: „Ešteţe tam nebol poklop, ináč neviem, ako by som  

odtiaľ vyliezla!“  

 

Profesor na prednáške hovorí študentom: „Keby ste vy tam vzadu boli ticho tak ako tí uprostred, čo lúštia  

kríţovky, mohli by tí vpredu pokojne spať.“ 

 

 


