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Voda, všade voda, ale ani kvapka na pitie... 
 

„Zenawi! Choď po vodu!“ zakričala na malého černoška jeho mama. 

Chlapec zobral vedro, ktoré mu podávala mama. Obzeral sa po ceste. Už mesiac nepršalo. 

Zamyslel sa: „Čo ak nebude pršať ešte dlhšie? Čo budeme robiť bez vody? Veď jej už máme 

aj tak málo.“ Keď uvidel jazero, všimol si, že v jazere je oveľa menej vody ako pred týždňom 

či pred troma dňami. Naklonil sa a nabral toľko vody, koľko sa do vedra zmestilo. Pre 

nejakého Európana by to bolo určite minimum, no pre jeho celú rodinu to muselo stačiť. 

Zenawi sa vybral naspäť domov. Dával si pozor, aby nevylial ani kvapku vody. Pre nich aj to 

málo bolo dosť. 

             „Som tu mama,“ podal Zenawi matke vedro 

s vodou. „Všimol som si, že v jazere sa míňa voda. 

Čo budeme robiť keď sa minie?“ pýtal sa Zenawi. 

„S tým sa zatiaľ nezaoberaj,“ odvetila jeho matka. 

„Ale mama! Musíme predsa myslieť dopredu!“ kričal 

Zenawi a vybehol von z domu.  

              Zenawi bol na svoj vek a na podmienky, 

v ktorých žil, veľmi inteligentný. Myslel na svoju 

rodinu, a aj keď bol ešte len dieťa, chcel čo najviac 

pomôcť. Prechádzal sa po suchej zemi a rozmýšľal, čo s nimi bude. Zrazu uvidel bielu 

dodávku, ktorá mierila smerom k ich domu. Rozbehol sa za ňou. Zastavila pred ich domom. 

Z jej vnútra vystúpila blonďavá žena.  „Ahoj! Neboj sa, neublížim ti! Prišla som vám pomôcť. 

Volám sa Mary,“ prihovorila sa Zenawimu. „Ahoj,“ povedal Zenawi trochu bojazlivo, „prečo 

si sem prišla?“ „Som z organizácie UNICEF. Dozvedeli sme sa, že sa vám míňa voda, preto 

sme vám doniesli aspoň dočasné zásoby. „Chcel by som ťa požiadať, či by si mi nepovedala 

viac o problémoch, ktoré nám vieš pomôcť riešiť,“ poprosil Zenawi. „Jasné. Príď potom do 

nášho dočasného tábora a ja ti porozprávam, čo budeš chcieť,“ odpovedala. Zenawi odišiel 

domov. 

 Pred stretnutím s Mary však musel ešte pomôcť mame. Bol na tom celkom dobre, 

nemusel ťažko pracovať  tak, ako ostatné deti. Po dokončení povinností sa vybral za Mary. 

„No, zaujíma ma, čo vlastne viete o našich problémoch,“ opýtal sa jej.                                         

„Najväčším vaším problémom je nedostatok vody. Samozrejme sú aj iné, napríklad choroby, 

nedostatok jedla a tak ďalej. No tým najväčším je asi voda. Voda je nevyhnutná pre život 

človeka. Väčšina ľudí si ani neuvedomuje, aké majú šťastie, že sa každý deň môžu napiť 

čistej vody. Mali by sme si ju vážiť. 780 miliónov ľudí dnes žije bez prístupu k čistej pitnej 

vode. Väčšina týchto ľudí je od vás, z Afriky. Podľa našej organizácie každý deň zomiera vo 

svete               z dôvodu znečistenej vody až 4000 ľudí. Preto by určite všetci mali 

porozmýšľať, ako by sme mohli zabrániť týmto úmrtiam. Jednou z možností je obmedziť 

kúpeľ a radšej sa osprchovať. Možno aj vďaka tomu by sme mohli pomôcť vám – deťom bez 

vody. Každý deň deti hľadajú vodu, ktorá by bola aspoň trochu čistá. Sú šťastné, že nájdu 

aspoň nejakú, že sa môžu napiť, aj keď je táto voda vo väčšine znečistená a obsahuje mnoho 

chorôb. 
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Ľuďom sa snažíme dokázať, že aj oni môžu pomôcť deťom v Afrike. Chceme im čo 

najreálnejšie ukázať, aká situácia je tu u vás. Keby ste prišli do Európy, tak by ste určite boli 

všetci šťastní. No nám nestačí, že máme pitnú vodu, že sa máme kde umývať, že máme každý 

deň dostatok vody. Keby sme prišli my k vám, tak polovica z nás nebude vedieť, čo má od 

smädu robiť. Mali by sme sa nad sebou zamyslieť, neplytvať zbytočne vodu. Nájsť riešenia, 

aby mal každý dostatok pitnej vody. Pretože aj keď vy vodu máte,  absolútne sa nedá 

považovať za pitnú. Chceme aby ste sa aj vy mali lepšie,“ dokončila.  

A vtedy Zenawi vedel, o čom Mary hovorí. A jeho oči sa rozsvietili nádejou... 

 

S. Paralová, 8. B 
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Voda znamená Život 
Michaela Astalošová, 9. B 

ZŠ, Trieda SNP 20, Banská Bystrica 

 Zamysleli ste sa niekedy nad tým, koľkí z nás nemajú prístup k čistej pitnej vode? 

Často si ani neuvedomujeme, že na tomto svete niektorí ľudia žijú bez vody. Treba im 

pomôcť.  

 V Afrike denne zomierajú deti, ale aj dospelí na dehydratáciu alebo na choroby zo 

znečistenej vody. Mali by sme si uvedomiť, že sa často správame tak, ako keby bola voda 

samozrejmosťou. Neuvedomujeme si, aká je vzácna a neobnoviteľná. Voda sa nedá nahradiť 

ničím iným, no my si myslíme, že ňou môžeme plytvať. Zo všetkých strán počúvame, že si ju 

máme chrániť a neznečisťovať ju, ale nikto to neberie vážne. Podľa môjho názoru by mala 

byť voda obmedzená pre všetkých a takým spôsobom by si ju začal vážiť každý z nás. Možno 

by sme potom pochopili, aké to majú deti v Afrike ťažké. Tie musia denne cestovať veľa 

kilometrov pre kúsok vody, ktorá je aj tak znečistená. Ľudia tejto Zeme by sa mali nad sebou 

zamyslieť a nie mávnuť rukou a nechať to tak. Organizácia UNICEF usporadúva každoročne 

zbierky pre rôzne miesta v afrických štátoch, kde je situácia najhoršia. Po celom svete sa tak 

vyzbierajú peniaze na nákup tých najdôležitejších vecí. Myslím si, že by sa mali vyzbierať 

peniaze z celého sveta na to, aby sa im v Afrike spravilo potrubie alebo zabezpečilo aspoň pár 

kanistrov na vodu. 

  A tak Vás ľudia vyzývam k tomu, aby ste problém  s vodou začali brať vážne. Nie je 

to sranda, skúste si to niekedy Vy, či by sa Vám to páčilo. Človek vydrží bez vody 4 dni, ale 

oni sú skoro celý život bez nej a verte alebo neverte nie je im najlepšie. 
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Voda znamená život 
Kristína Chmelová, 9. B 

ZŠ, Trieda SNP 20, Banská Bystrica 

 

Niekedy sa všetci zamyslieť musíme, 

že či pre život s vodou niečo spravíme. 

Či zlú vodu mať pri sebe chceme 

alebo UNICEFu pomôžeme. 

Veľa ľudí na zemi čistú vodu nemá, 

a preto by mala nastať veľká zmena. 

V mestách lepší prístup k vode majú,  

no o tých z vidieka sa nezaujímajú. 

Deti z UNICEF berú vodu ako dar,  

o ich tajných snoch ti nič nepovie ani snár. 

Lebo ich snom je čistú vodu mať, 

aby sa mohli zo života radovať. 

No život pre nich nie je žiadny med 

a pritom vyzerajú ako krásny kvet. 

Pomôcť by sme im mali, 

miesto toho, aby sme sa im smiali. 

Ľudia mali by ste sa poriadne zamyslieť 

a deťom v Afrike na vodu prispieť. 

UNICEF každý rok zbierky organizuje  

a nikto ich zato nekritizuje. 

Deti v Afrike má predsa každý rád,  

chcel by byť ich kamarát. 

Pre mňa osobne voda znamená dosť,  
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pozerám sa na ňu rada, keď tečie popod most. 

Tí ľudia si vodu určite zaslúžia,  

už len preto ako po nej túžia. 

A preto sa vás ľudia pýtam, 

dostali by ste sa vy bez vody niekam? 

Pomocou týmto deťom vás bude pri srdci hriať 

a vy môžete veriť že sa budú s radosťou smiať. 

Všetky deti budú radosť mať 

a vy budete s dobrým pocitom zaspávať. 
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Škola pre Afriku 
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Benátske masky 
 

Keď sa povie Benátsky karneval, všetkých nás napadnú ulice plné krásnych zdobených masiek, 

zábava, spev a tance až do noci. No zaujímalo vás už niekedy ako sa jednotlivé masky volajú ? Akú 

majú históriu ? Ktoré sú najobľúbenejšie ? Ja som si také otázky položila a v nasledujúcich riadkoch 

vám aj sebe na ne odpoviem. 

 

Prvá maska je nazývaná Bauta. Je to maska pokrývajúca celú tvár, bez 

otvoru na ústa, avšak zo zdvihnutou bradou aby mohol jej nositeľ piť aj 

jesť a zachovať si popri tom aj svoju anonymitu. Nosila sa s čiernym 

plášťom (Tabbaro)  a trojrohým tzv. ,,pirátskym“ klobúkom. V 18.storočí 

to bola štandardná maska, ktorá sa nosila pri politických 

rozhodnutiach, aby bola zachovaná anonymita a rovnosť občanov.  

 

Druhá v poradí je Columbine – Kolombína. Maska prekrývajúca 

polovicu tváre často zdobená zlatom, striebrom, kryštálmi a perím. 

Vznikla kvôli herečke, ktorá v divadle  Commedia dell'arte hrala 

Kolombínu (Harlekýn) a nechcela mať zakrytú celú tvár.  

 

Ďalšou maskou je Dottore. Je určite tou 

najzvláštnejšou a najčudnejšou z benátskych masiek, 

pokrýva celú tvár, má predĺžený zobák miesto nosa 

a nosili ju doktori. V 17. storočí ju zaviedol 

francúzsky lekár Charles de Lorme ako hygienické 

opatrenie.  

 

Moretta je oválna maska s veľkými otvormi pre oči. Používali ju najmä 

patricijské ženy, po roku 1760 sa však takmer prestala používať.  

 

 A posledná maska je Volto, typická benátska 

v bielej variácii. Má otvory na oči, nos i ústa, 

nemusí sa dávať dole a vyrába sa z vosku, čiže 

je ľahká a pohodlná.   

 

 Katarína Tišliarová, Zdroj: Internet 
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Karnevaly vo svete 
    U nás máme Fašiangy a vo svete sa nájde tak isto množstvo príležitostí na to, aby si 

ľudia obliekli kostými a zabávali sa do rána bieleho. Zábava je však iba jednou zo 

stránok najznámejších karnevalov sveta. Ich hlavnou náplňou je sprievok, kde sa 

predvádzajú fantastické masky vytvorené miestnymi umelcami. Väčšina z nich je 

finančne nákladná a úmerne k tomu aj efktná. Tu je pár svetoznámych karnevalov, 

ktoré sú pastvou pre oči aj udalosťou, ktorá ponúka zábavu, ukážku exotickej kultúry 

a obdivuhodné kostými. 

 

 

Rio de Janiero 

 

     Najväčší a najznámejší je 

samozrejme Karneval v  Riu de 

Janiero. Obrovské množstvo ľudí, 

ktorí chcú na karnevale 

vystupovať si kostými pripravuje 

aj rok. Celé veľké haly slúžia pre 

prípravu karnevalového 

sprievodu, ktorý sa volá 

Sambodrom.  

 

 

    Návštevníci sú oslnení sprievodom, ktorý 

sa presúva takmer celým mestom po hlavnej 

promenáde. Štvordňové oslavy sa konajú 

štyri dni pred Popolcovou stredou. Karneval 

je braný ako oslava pred pôstom.  
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     Jednotlivé skupiny, ktoré 

vystupujú sa predstihujú v kvalite 

predvádzanej samby, v zdobení a 

kvalite kostýmov. Na čele sprievodu 

je kráľovná samby, ktorá sa volí 

každý rok a byť nositeľkou tohto 

titulu je veľká prestíž. 

 

Mardi Gras 

 

    Ide o ide americkú verziu slávneho 

karnevalu v Rio de Janiero. Jeho 

história sa datuje do roku 1830 a miestom konania je New Orleans. Ďen pred Popolcovou 

stredou sa oslavuje podobne ako na mnohých iných miestach, keďže potom nasleduje pôstne 

obdobie.  

 

    Mardi Gras je podobný iným karnevalom, no nemá žiadne pravidlá kostýmov. Je to ukážka 

rôznych svetových kultúr. Slávnosť je spojená s množstvom zábavy, hier a tancov. Hlavnými 

farbami sú ružová symbolizujúca spravodlivosť, zlatá vyjadrujúca silu a zelená symbolizujúca 

vieru.  

 

    New Orleans je známe jazzom a černošskou hudbou. Tá nechýba ani na karnevale a tvorí 

jeho neoddeliteľnú súčasť. 
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Karneval v Benátkach 

 

    Koná sa na konci každej zimy 

a víta jar. Žijú ním celé Benátky a 

celý svet. V Benátkach totiž 

každý deň možno nájsť ľudí azda 

naozaj z celého sveta.  

 

    História karnevalu je 

úctyhodná. Najstaršie zmienky o 

ňom siahajú do 14. storočia a 

príliš sa od tej doby nezmenil. 

Práve to je na ňom jedinečné. Jedinečnosť karnevalu vždy spočívala aj v tom, že počas neho 

majú rôzne sociálne vrstvy na sebe podobné  masky. Každý je tu vtedy rovný všetkým. V 

Benátkach nájdete masky aj mimo karnevalového obdobia, ktoré si turisti nakupujú ako 

suveníry. Podobný karnevalu v Benátkach je francúzsky karneval v meste Nice, kde však 

masky majú skôr karikatúrny vzhľad, šialenejšie farby a kostýmy.  
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Karneval na Kanárskych ostrovoch 

 

    Na Tenerife a Gran Canarii sa tiež konajú 

karnevaly, ktoré lákajú celý svet. Často sú 

dokonca prirovnávané k samotnému 

karnevalu v  Rio de Janeiro. Na Gran Canarii 

vychádzajú ľudia v extravagantných 

kostýmoch do ulíc. Obdobie tanca, hudby a 

všeobecnej zábavy trvá približne 14 dní. 

    Asi najdôležitejšou 

súčasťou každého 

karnevalu je pouličný 

sprievod, kde ľudia 

predvedú svoje kostýmy. 

Na ulici môžete vidieť 

tiež vyzdobené 

alegorické vozy. V centre usporiadajúceho mesta je postavené javisko, na ktorom sa hrajú 

koncerty,  divadlo a robia  rôzne súťaže. Môžete sa tu stretnúť s tzv. Las Murgas, ktorí 

spievajú svoje vlastné piesne, ktoré na politické a sociálne témy plné irónie, humoru a 

nadhľadu.  

 

Karneval v Orure 

 

    Jeden z najznámejších karnevalov v Južnej Amerike sa koná v Bolívii. Je oslavou patróna 

baníkov sv. Socavona. Zúčastňuje sa na ňom zvyčajne vyše 50 skupín, ktoré sa prezliekajú 

najčastejšie za rôznych démonov, anjelov a španielskych dobyvateľov. Festival býva cez 

víkend pred Popolcovou stredou. 
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Divadlo a herci, ktorých 

by ste tam naozaj 

nečakali, napr.:  Inči  

a Julču z Paneláku  
 

   Určite ste už všetci videli nejaký druh divadelnej 

hry. Minimálne bábkové divadlo, ktoré ste mohli 

navštíviť s našou školou či rodičmi. Ale čo to 

divadlo vlastne je? Kedy vzniklo? Či ako sa volá humorom preslávené divadlo na Slovensku? A kto 

v ňom hrá? Poznáme ich?  

   Divadlo vzniklo už v praveku, keď sa praveký človek snažil zaistiť si bezpečný a úspešný lov 

pomocou zvieracích masiek a rituálnych tancov. Avšak skutočné dejiny divadla sa začali písať až 

okolo 6.storočia pred Kr. v antickom Grécku. Ich divadlo sa vyvinulo z náboženských osláv 

dopĺňaných o umenie spevu, tanca a  neskôr okorenené o dramatické výjavy zo života boha vína 

Dionýza. Podľa neho sa začali aj nazývať divadelné hry - dionýzie. V Grécku boli najznámejšie 

a najhrávanejšie komédie a tragédie, ktorých najznámejšími autormi sú Euripides a Sofokles , za 

tragédiu, a Aristofanes a Menandros, za komédiu.  

   Naprieč storočiami si divadlo získavalo veľkú obľubu u zámožnejších občanov, ktorí to brali ako 

výsadu. Jeho história sa teda ťahá od starovekého Grécka cez Rímsku ríšu, stredovek, renesanciu, 

barok, klasicizmus, romantizmus, realizmus v 20. storočí až do dnešných dní. Dnes máme v divadelnej 

hre najrôznejšie možné žánre či už nové alebo také, ktoré boli známe i starým Grékom. Divadelnú hru 

teda delíme podľa toho ako je prevedená: 

 javiskovou formou : činohra, muzikál, opera, opereta, balet, tanec ... 

 nejaviskovou formou : rozhlasová a televízna hra, film. 

   U nás na Slovensku je samozrejme najznámejšie Slovenské národné divadlo, no mediálne je 

v poslednom čase populárne divadlo GUnaGU. Toto divadlo vzniklo už v roku 1985, je zamerané na 

humor, mnohokrát aj čierny, a oslovuje najmä stredoškolákov a vysokoškolákov. Má teda výhodu, že 

upútava  aj tie mladšie generácie, priemerný vek publika je 25 rokov, no chodievajú tam aj oveľa 

mladší či starší diváci. Z jeho hercov sú nám určite známe mená ako Petra Polnišová, Peter Sklár 

(Panelák - gynekológ Filip Malý), Dano Dangl (Partička – moderátor), Viktor Horján a druhý dych 

tam nabrali i mená ako Peter Batthyány (Mafstory – Banán), Roman Pomajbo (Haló, Partička), Zuzka 

Šebová (Panelák – Inči, Horná Dolná), Csongor Kassai ( Profesionáli - Alexander Vyšný-Riefenstahl), 

či Zuzana Mauréry (Panelák – Julča, Tajné životy – hl. postava Eva). Tieto mená sú vám určite známe 

zo seriálov, no ja som vám ponúkla aj ich umeleckejšiu stránku, lebo oni nie sú len seriáloví, či 

filmoví herci ale zameriavajú sa aj na skutočné umenie prežívajúce celé miléniá, divadlo. 

Týmto článkom som Vám nie len ukradla päť minút vášho života, no obohatila som aj vaše vedomosti 

v oblasti histórie a kultúry a ponúkla som vám aj trošku iný pohľad na večne ufrfľanú Inči z Paneláku 

či neustále antidepresívami nadopovanú Julču takisto z Paneláku. 

Katarína Tišliarová IX.A 

Zdroj: vlastná hlava     Pomocné zdroje: Internet, wikipédia 
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Parkovacie miesta a pohľad na svet okolo 
 

   Parkovacie miesta sú označené číslami. Každé miesto má svoje, aké je vynechané číslo? Na 

vyriešenie hlavolamu je časový limit 20 sekúnd. 

I6 06 68 88 ? 98 

 

    Tento test sa používa v Japonsku na zisťovanie schopnosti tvoriť netradičné riešenia. Je 

určený pre prváčikov, ktorí sa majú pripraviť na život v modernej spoločnosti. V prostredí, 

kde spolu žije mnoho kultúr je dôležité, aby sa na veci okolo seba vedeli dívať aj z iného uhla 

pohľadu. A práve toto je kľúčom k vylúšteniu hlavolamu. Takéto hlavolamy by sa mali stať 

súčasťou každého testu pre rozvoj osobnosti, pretože celý svet sa nám otvára, rozširujú sa 

naše možnosti pohybu, ale chýba nám  

TOLERANCIA... 
    Ak by sme sa viac pozerali očami ľudí okolo, znamenalo by to pre nás obohatenie 

vlastného pohľadu na svet. Nie stratu vlastného názoru. Preto berme rôznorodosť tak, že veľa 

získame a nič nestratíme. Každý sme iní a pestrosť je krásna. Tá týkajúca sa vzhľadu aj 

názorov.  

 



Číslo 2  Školský rok: 2014/2015 

Školský časopis – ZŠ Trieda SNP 20, Banská Bystrica Strana 17 

Verejná knižnica v Kansas City (Missouri,USA) 
 

 

 

Autor tohto monumentu je George Ehrlich. Začiatok projektu sa datuje do roku 1873, ale Ehrlich ho 

vylepšil v roku 2006. Nachádza sa v centre na 10. ulici medzi Wyandotte Street and Baltimore 

Avenue. 

Budova má tvar kníh rôznych žánrov, ktoré boli dobudované v roku 2006. Zvonku pôsobí ako 

obrovská polička plná kníh. V knihách sú garáže. Garáže merajú približne 7 x 2 metra a zobrazujú 22 

najčítanejších titulov kansaských čitateľov. Je zahrnutá aj v zozname unikátnych budov sveta.  

Jej cieľom je inšpirovať ľudí, aby do nej vstúpili a obdivovali jej úžasne vybudované chodby plné 

kníh, ktoré čakajú na to aby ste ich otvorili. 
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Úvaha 

Ako nám naše rozhodnutia ovplyvňujú život. 
 

 

     Naše rozhodnutia nemusia byť vždy správne, hlavne aby nám vyhovovali. Už ste si 

niekedy položili otázku - “Ako sa mám rozhodnúť?”.  Raz sa ocitneme v životnej situácii, 

kedy sa musíme správne rozhodnúť, pretože naše rozhodnutie ovplyvní našu budúcnosť. 

Vtedy by sme sa mali poriadne zamyslieť a porozmýšľať, lebo za rozhodnutia a možnosti, pre 

ktoré sa rozhodneme, sme zodpovední my sami. Je to len a len na nás. Aj keď je to niekedy 

ťažké, no my vieme, že prídeme na riešenie. Myslím si, že keby ľudia nekonali hneď tak 

“zhurta”, tak by im všetko vyšlo lepšie. Keď sa ja zamýšľam nad otázkou, skúsim si zvážiť 

možnosti a príležitosti, ktoré sa mi naskytli. Vždy si určite nechám poradiť, aby som zistila,čo 

si o mojom rozhodnutí myslia ostatní. Ak sa hovorí o ťažkých životných rozhodnutiach, 

nemyslím tým otázky typu: ”Čo si mám obliecť? alebo ”Dnes pôjdem pešo alebo autom?” 

Myslím tým otázky: ”Pre ktorú školu sa rozhodnem?”,”Pôjdem na stáž do Paríža, alebo na 

brigádu do Londýna?” Toto sú situácie, ktoré vyžadujú múdre rozhodnutia. Život nám  

poskytne príležitosť a my sa nakoniec už musíme rozhodnúť, či ju vezmeme alebo nie. Ale 

ako odpovedať na takého ťažké životné otázky?  

Podľa môjho názoru tak, ako to cítime. Ak chcete niekde byť, choďte tam! Ak to nechcete, 

odmietnite!  

No čo ak sa ani vtedy neviete rozhodnúť? Prídete na to! Pretože vždy cítite, keď vám niekto 

chýba, alebo vám to nevyhovuje. A vtedy to vaše rozhodnutie zmeníte. Pretože len vy viete, 

ako sa rozhodnúť.  

Človek má vždy právo voľby.  

 

 

Laura Deáková 9.A 
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    Ľudovít Štúr bol najvýznamnejší predstaviteľ slovenského národného života a vedúca 

osobnosť Slovenského národného obrodenia v polovici 19. storočia. Bol kodifikátorom 

slovenského spisovného jazyka založeného na stredoslovenských nárečiach, jedeným z 

vedúcich účastníkov Slovenského povstania v rokoch 1848 – 1849 a poslanec uhorského 

snemu za mesto Zvolen v rokoch 1848 – 1849. 

„My chytili sme sa do služby ducha a preto prejsť musíme cestu života tŕnistú.“ 

    Začiatkom roku 1843 oboznámil Ľudovít svojich blízkych priateľov s myšlienkou spojiť 

katolícky aj evanjelický prúd Slovákov jednotným spisovným jazykom. Za základ vybral 

stredoslovenské nárečie najmä pre jeho rozšírenosť. Zjednotenie Slovákov sa malo uskutočniť 

prostredníctvom spolku Tatrín. 

    11. júla 1843 sa Štúr, Hurban a Hodža stretli na Hurbanovej fare v Hlbokom, kde sa 

dohodli na postupe pri zavedení slovenčiny do praxe.  

    Štúrovi sa podarilo získať od panovníka povolenie vydávať Slovenské národné noviny s 

literárnou prílohou Orol tatranský. Písané boli v Štúrovej slovenčine. Maďarská vláda však 

vydala na Štúra, Hurbana a Hodžu zatykač. Po stroskotaní všetkých zákonných aktivít 

vymôcť si národné práva od maďarskej vlády, boli Štúr s Hurbanom odhodlaní na boj. 
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Posledné roky života 

     

    

    Štúr bol naďalej tvorivo činný, hoci jeho život znepríjemňovala a sťažovala polícia. V roku 

1853 zomrela vo Viedni jeho dávna  priateľka Adela Ostrolúcka a v Trenčíne jeho matka. V 

tomto období končí aj Štúrova životná púť. Na poľovačke 22. decembra 1855 sa pri pokuse o 

preskočenie potoka neďaleko Modry nešťastne postrelil do stehna. 

    Ľudovít Štúr zomrel 12. januára 1856 "o deváté hodině večerní" v Modre ako 

štyridsaťročný. Pohreb odbavovali 15. januára modranský farár Daniel Minich a Jozef 

Miloslav Hurban. 
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Fašiangy 

Fašiangy sú jedným z našich tradičných sviatkov, v ktorom máme aj tradičné jedlá. Tu sú dve 

z nich na inšpiráciu aj pre Vás: 

 

Krapne - fašiangové šišky 

Budeš potrebovať: 500g polohrubej múky, nastrúhanú citrónovú kôru, 20g droždia, soľ, 

mlieko, 50g masla, 2 žĺtky, 40g práškového cukru, 1-2 lyžice rumu, jahodový lekvár, olej na 

vyprážanie, práškový cukor na posypanie. 

 

Postup: do vlažného mlieka daj droždie, 

štipku soli a cukru. Na teplom mieste 

nechaj nakysnúť kvások. Do preosiatej 

múky pridaj nastúhanú citrónovú kôru, 

nakysnutý kvások, roztopené maslo, žĺtky, 

rum a cukor. Cesto dobre vypracuj a na 

teplom mieste nechaj nakysnúť. 

Po nakysnutí ho na pomúčenej doske 

zľahka vyvaľkaj. Z polovice cesta pomocou okrúhlej formičky alebo hrnčeka vykrajuj 

kolieska. V druhej polovici cesta len kolieska označ, do ich stredu daj lekvár a prikry 

vykrojenými kolieskami. Dookola cesto stlač a formičkou vykrojuj šišky. Takto naplnené 

šišky prikry a nechaj na teplom mieste opäť nakysnúť. Po nakysnutí ich vyprážaj v horúcom 

oleji. 

Bobáľky s makom 

 

Budeš potrebovať:1 kg polohrubej múky, 0,5 l mlieka, 1 vajce, 

droždie, soľ, vodu, mak, kyslú tlačenú kapustu, syr, maslo 

 

Postup: Do 1dcl mlieka dáme droždie, trošku cukru a necháme postáť. Nalejeme na múku v 

miske, pridáme vajce, mlieko a nakoniec soľ. Vyrobíme hladké cesto (je hotové, keď sa 

odlepuje od ruky), ktoré necháme postáť na teplom mieste. Keď vykysne, dáme ho na 

pomúčenú dosku a robíme valčeky hrubé asi 1 až 2 centimetre, nakrájame ich na malé 1,5 

centimetrové kúsky - bobáľky. Bobáľky poukladáme na vymastený plech tak, aby sa 

nedotýkali. Pečieme v horúcej rúre pri vyššej teplote asi 15 minút. Keď sú upečené, 

povyberáme ich do misky, necháme vychladnúť a stvrdnúť. Pred podávaním ich zalejeme 

horúcou vodou, aby zmäkli, dávame však pozor, aby sa nerozmočili, scedíme, polejeme 

roztopeným maslom a zmiešame s makom a cukrom alebo so syrom či s kyslou kapustou, 

podľa chuti.  
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Test  
1. Tehla váži kilo a pol tehly.  

Koľko váži jedna tehla? 

a  jedno kilo 

b dve kilá 

c  tri kilá 

 

2. Ktorý videoklip bol ako prvý odvysielaný na stanici MTV? 

a Video Killed the Radio Star (The Buggles) 

b Thriler (Michael Jackson) 

c Like a virgin (Madona) 

3. Ako sa volá jedlo na obrázku:  

a  acherova torta 

b Creme Brulee 

c Baklava 

 

 

 

 

 

 

4. V ktorom svetoznámom múzeu sa nachádza obraz Mona Lisa 

od Leonarda Da Vinciho:  

a  Prado 

b Obrazárna Pražského hradu 

c Louvre 

 

5. V ktorom štáte sa nachádza región 

Valónsko: 

a  Belgicko 

b Taliansko 

c Turkménsko 

 


