
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                 

Ahojte! 

 A sme tu opäť. Ani sme sa nezdali a je tu Veľká noc. Opäť sme pre Vás pripravili nové číslo. Nájdete 

v ňom zaujímavosti o sviatkoch jari, omaľovánky, ale aj vtipné poznámky, ktoré vyslovili všeteční 

žiaci. 

 

 

 

 



 

Puk, puk, puk! 

Aký je to huk? 

To sa ľady 

lámu, drobia, 

preto taký 

lomoz robia. 

Puk, puk, puk! 

Taký robia hluk. 

 

Žblnk, žblnk, žblnk! 

To je pieseň vĺn. 

Berie ľady, 

berie voda, 

nebude ich 

veru škoda. 

Žblnk, žblnk, žblnk! 

To je pieseň vĺn. 

 

Puk, puk, puk! 

Aký je to huk? 

Starej vŕbe 

pri potoku 

vypučal puk 

popri puku. 

 

Puk, puk, puk! 

To je jarný zvuk. 

(Autor: Ján Andel) 

 

 

 

 



  

eľkonočnými sviatkami kresťania oslavujú znovuzrodenie Ježiša Krista. Je to sviatok 

pohyblivý a pripadá na mesiac marec alebo apríl. Oslavuje sa prvú nedeľu po prvom 

jarnom splne. Pre veriacich kresťanov je to najvýznamnejší sviatok. Pre Veľkou nocou 

prebieha 40 dňový pôst, ktorý je formou pokánia a má aj prečistiť organizmus. Štvrtok 

pred Veľkou nocou dostal pomenovanie Zelený. Je to posledný deň, kedy zneli kostolné zvony. Ich 

zvuk nahradili rapkáče. Piatok po Zelenom štvrtku sa nazýva v kresťanskej liturgii Veľký piatok. Tento 

deň je pripomienka smrti Ježiša Krista na kríži. Veľký piatok je jedným z dní prísneho pôstu. Počas 

Bielej soboty sa v rímskokatolíckej cirkvi počas dňa nekonajú žiadne veľké obrady ani svätá omša. 

Veľkonočná nedeľa je najväčšia slávnosť kresťanského cirkevného roka, v ktorej sa oslavuje Kristovo 

vzkriesenie a víťazstvo nad smrťou a opäť sa ozývajú zvony na počesť znovuzrodenia Ježiša Krista.  

Ľudia však už odpradávna oslavovali príchod jari a najmä zrodenie života v podobe 

prebudenia prírody, mláďat, teda zrodu nového života. Aj viaceré zvyky, ktoré sa dodržiavajú 

v súčasnosti, prevzali od svojich predkov. Podobne ako mnoho iných kresťanských sviatkov, aj Veľká 

noc sa preniesla mimo cirkvi. Už od jej vzniku je to čas osláv a veselia.  

Ako príklad si uvedieme niekoľko zvykov:  na Veľkonočný pondelok je prastarou tradíciou 

hodovanie, polievanie a korbáč. Od rána muži a chlapci chodia po domácnostiach svojich známych a 

polievajú alebo korbáčujú ženy a dievčatá ručne vyrobeným korbáčom z vŕbového prútia. Korbáč je 

spletený z ôsmich, dvanástich alebo až dvadsiatich štyroch prútov a je zvyčajne od pol do dvoch 

metrov dlhý a ozdobený pletenou rukoväťou a farebnými stužkami. Podľa tradície muži pri hodovaní 

prednesú koledy.  Či sa najprv korbáčuje alebo polieva a potom spievajú či recitujú koledy, záleží na 

situácii. Aj keď korbáčovanie môže byť bolestivé a polievanie nepríjemné, nie je ich cieľom spôsobiť 

krivdu. Skôr je korbáč symbolom záujmu mužov o ženy. Nenavštívené dievčatá sa môžu dokonca cítiť 

urazené. Vykorbáčovaná či poliata žena dáva mužovi farebné vajíčko ako symbol jej vďaky a 

odpustenia. Treba spomenúť, že zvyčajne sa používa iba jedna metóda. Na strednom a západnom 

Slovensku je to väčšinou korbáčovanie a na východe polievanie. 

A kto sa chce dozvedieť ešte niečo viac o zvykoch na Veľkú noc, môže si ďalšie informácie nájsť 

na stránke, ktorú spracovala p. učiteľka Tóthová (opäť hľadať na disku):  

https://drive.google.com/drive/#folders/0B26RI1VkIx4SdTRjNFdJUERWeHM/0B97u98VE1kmEb3Nm

QW5pcldYWlU/0B97u98VE1kmES3UxV1M0eDZ0R0E/0B97u98VE1kmEX2ctam5jcnBLVUE 

http://sk.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADmskokatol%C3%ADcka_cirkev
http://sk.wikipedia.org/wiki/Sv%C3%A4t%C3%A1_om%C5%A1a
http://sk.wikipedia.org/wiki/Korb%C3%A1%C4%8D
http://sk.wikipedia.org/wiki/Koleda


Krásnu omaľovanku Vám môže vytlačiť pani učiteľka alebo pán učiteľ. 

 

 

 

  

 

 

 



Ďalej tu máme tip na veľkonočné dekorácie z papierových obalov na vajíčka. Námet na recykláciu 

materiálu: 

 

 

 

   

A ešte jeden tip: 

 

 

 



Príde žiačka za pani učiteľkou a hovorí: „Dobrý deň pani učiteľka, doniesla som prdenku“. 

(ospravedlnenku) 

Pani učiteľka, môžem byť potrestaný za to, čo som neurobil?  

-Nie, Števko, nemôžeš.  

-Tak sa priznám. Neurobil som si domácu úlohu. 

Jožko máš domácu úlohu ? Ta ne . Celou vetou ! Ta nemám. 

„Jurko, povedz dve zámená." 

"Kto, ja?" 

"Výborne, Jurko." 

Móricko, kde máš žiacku knižku? 

- Požičal som ju Marienke, chcela vystrašiť rodičov. 

V škole:  

„Čo je s tým králikom, čo mi ho chcel ocko poslať?"  

„Ja neviem, pani učiteľka, ale on už zase žerie." 

Jožko, videl si už ďatla? 

- Áno, v telke. 

- A v lese ešte nie? 

- Nie, prosím, my telku do lesa nenosíme. 

Učiteľka hudobnej výchovy sa pýta Janka:  

- Janko, aké poznáš bicie nástroje? 

- Remeň môjho otca. 

Jožko, čo tam gumuješ?  

- Prosím, pán učiteľ, veď ste mi povedali, aby som si tú päťku opravil. 

Mama sa pýta Janka:  

- Keď ti dám tri oriešky a potom štyri, koľko budeš mať orieškov? 

- Neviem. 

- A to ste sa v škole ešte neučili? 

- Učili, ale s jabĺčkami. 

Janko, máš rád matematiku? 

- Áno. 

- A kedy najviac? 

- V utorok. 

- A prečo práve v utorok? 



Nie je to klam, ani čary 

sú tu krásne sviatky jari.                                             

Naplň sa láskou, pokojom 

každučké srdce, každý dom! 

Buďte verní starým zvykom 

nech šibe len korbáčikom. 

By jemný dotyk korbáča                                                        

Vám líce slzou nezmáčal. 

Kto rozum má - pochopí 

slabučko sa vodou pokropí. 

Preveselé sviatky jari, 

slnko v každej jednej tvári. 

Bystré nohy, svižný korbáč, 

šunku, chlebík ba aj koláč. 

Trošku kriku, šťastia moc, 

skrátka krásnu Veľkú noc. 

Gúľa sa k Vám tichučko 

veľkonočné vajíčko. 

Prichádza len na čas krátky 

zaželať ti krásne sviatky. 

Prijmite pozdrav milý,  

na sviatky Veľkej noci,  

pán daj vám zdravia, sily,  

buď vám vždy na pomoci. 

Už sa blíži, už sa blíži Veľkonočný pondelok, 

už sa vajcia obliekajú do farebných košieľok. 

Ej, krúťte sa, kolovrátky, 

ej krúťte sa, praslice! 



Už sa vajcia obliekajú, by z nich boli kraslice. 

Veselé veľkonočné sviatky... 

Želáme vám veľa smiechu, 

na Veľkú noc len potechu. 

V pondelok veľký zhon, 

ženám kúpačov plný dom. 

Veľa vody z potoka,                                                                

budú svieže do roka. 

 

 

Poznám jeden domček. V ňom päť bratov býva. Každý sa vo svojej izbičke ukrýva.  

Slimák nosí domček. Kohút hrebeň na hlave. Ja na nose dva oblôčky, keď mám oči zvedavé.    

Som taká maličká kúzelná palička. Na papieri kúzla stváram. Presvedčte sa, že netáram, keď 

ma drží ručička. 

Nie som ježko, predsa pichám. Môj kvet sa ti páči? Iba jedno prezradím ti: Bývam v 

kvetináči.                             

Každé ráno na mňa čakáš. Už mi tečú slinky. Dovtedy ti držím uško, kým nepovie moje 

bruško: - Dosť tej dobrotinky!  

Som tvoj kamarát. Popod teba, ponad teba, popod teba, ponad teba prešvihnem sa 

rád.                             

Idem do záhradky. Kráčam rannou rosou. A čo vidím? - Záhon snehuliačích 

nosov.                            

Sukienka biela, riasnatá, v prostriedku gombík zo zlata, ako ťa volajú? 

Kvetinka malá, neveľká, klobúčik šitý z plamienka, ako ťa volajú? 

Šaty ako modré nebo. Zvoním zrána na deň nový, a som celý fialový. 

Žujem, žujem od rána. Požul by som barana. Ale ty sa nedáš požuť, čo by ťa žul celý noc, od 

včera do rána.  

Veľké uši, chvostík malý.  Čím by sme ho kŕmiť mali?  On nemá chuť na zmrzlinku.  Rád 

kapustu, ďatelinku.  



Ja mám štyri nôžky. Hop sem, hop tam, hopla! Keď sa dáždik hustý z čiernych mrakov spustí, 

do vodičky skočím, aby som nezmokla.                           

Dlhý zobák, dlhé nohy. Vo vode si kráča. Rybku, žabku uloví si. Aké je to 

vtáča?                               

Som chudáčik, verte mi. Nemám ani kožúška. Ale predsa čosi mám: Predám ihly bez 

uška.                   

Nie je hus,a nie ani sliepka. Nie je ani mačka. Vo vodičke na potoku najradšej sa 

pľačká.                           

Hrebeň už mám. Taký pekný. A nestrpím škriepky. Vyučím sa v kaderníctve, budem česať 

sliepky.  

Tuto v húští čosi šuští. Ide kôpka pichliačikov, čosi hľadá rypáčikom. Keď sme k nemu prišli 

bližšie, sfučal, šuchlo lístie, klbko spravil hneď. Rypáčika niet. Čo to je?  

Veľmi chutná, hnedá, sladká, čo ju jazyk v ústach hladká a maškrtník stále hľadá. Jaj, veď je 

to …  

Cesta vedie popri buku. Kukuk, deti, kukuku, chrobač chytám na buku. Zrazu počuť:  Kukuk 

– kuku! Čo to bolo?  

 

Poznám jeden domček. V ňom päť bratov býva. Každý sa vo svojej izbičke ukrýva. (rukavica)  

Slimák nosí domček. Kohút hrebeň na hlave. Ja na nose dva oblôčky, keď mám oči 

zvedavé.   ( okuliare )  

Som taká maličká kúzelná palička. Na papieri kúzla stváram. Presvedčte sa, že netáram, keď 

ma drží ručička. (ceruzka)  

Nie som ježko, predsa pichám. Môj kvet sa ti páči? Iba jedno prezradím ti: Bývam v 

kvetináči.                            (kaktus)  

Každé ráno na mňa čakáš. Už mi tečú slinky. Dovtedy ti držím uško, kým nepovie moje 

bruško: - Dosť tej dobrotinky! (šálka)  

Som tvoj kamarát. Popod teba, ponad teba, popod teba, ponad teba prešvihnem sa 

rád.                            (švihadlo)  

Idem do záhradky. Kráčam rannou rosou. A čo vidím? - Záhon snehuliačích 

nosov.                           (mrkva)  

Sukienka biela, riasnatá, v prostriedku gombík zo zlata, ako ťa volajú? (pozná ma tu tráva 

všetka. Ja sa volám margarétka)  



Kvetinka malá, neveľká, klobúčik šitý z plamienka, ako ťa volajú? (klinček)  

Šaty ako modré nebo. Zvoním zrána na deň nový, a som celý fialový. (zvonček)  

Žujem, žujem od rána. Požul by som barana. Ale ty sa nedáš požuť, čo by ťa žul celý noc, od 

včera do rána. (žuvačka)  

Veľké uši, chvostík malý.  Čím by sme ho kŕmiť mali?  On nemá chuť na zmrzlinku.  Rád 

kapustu, ďatelinku. (zajac)  

Ja mám štyri nôžky. Hop sem, hop tam, hopla! Keď sa dáždik hustý z čiernych mrakov spustí, 

do vodičky skočím, aby som nezmokla.                          (žaba)  

Dlhý zobák, dlhé nohy. Vo vode si kráča. Rybku, žabku uloví si. Aké je to 

vtáča?                              (bocian)  

Som chudáčik, verte mi. Nemám ani kožúška. Ale predsa čosi mám: Predám ihly bez 

uška.                  (ježko)  

Nie je hus,a nie ani sliepka. Nie je ani mačka. Vo vodičke na potoku najradšej sa 

pľačká.                          (kačka)  

Hrebeň už mám. Taký pekný. A nestrpím škriepky. Vyučím sa v kaderníctve, budem česať 

sliepky. (kohút)  

Tuto v húští čosi šuští. Ide kôpka pichliačikov, čosi hľadá rypáčikom. Keď sme k nemu prišli 

bližšie, sfučal, šuchlo lístie, klbko spravil hneď. Rypáčika niet. Čo to je? (ježko)  

Veľmi chutná, hnedá, sladká, čo ju jazyk v ústach hladká a maškrtník stále hľadá. Jaj, veď je 

to … (čokoláda)  

Cesta vedie popri buku. Kukuk, deti, kukuku, chrobač chytám na buku. Zrazu počuť:  Kukuk 

– kuku! Čo to bolo? (kukučka)  

 

 



Prežitie krásnych a šťastných 

sviatkov jari a veselú Veľkú 

noc  Vám želá Vaša redakčná 

rada a internetový škriatok! 
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http://sk.wikipedia.org/wiki/Zelen%C3%BD_%C5%A1tvrtok  

http://sk.wikipedia.org/wiki/Biela_sobota 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Ve%C4%BEk%C3%A1_noc 
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