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Milí čitatelia,   

V tomto čísle sme si pre vás pripravili opäť veľa zábavy, niektoré 

na tému šibačky či Veľkej  noci. V tomto čísle sa venujeme aj marcu – 

mesiacu knihy, máme pre vás množstvo zaujímavostí, recept, nápady.

Veľká noc už čoskoro bude tu . Už sa všetci určite tešíte, veď kto 

by sa netešil. Najmä chlapci, ktorí, ako každý rok, si zo šibačky odnesú 

nielen veľa sladkostí, ale aj zážitky. Preto prajem za celú redakciu 

všetkým pekné sviatky a pojašený apríl. Verím, že aj toto vydanie vám

prinesie pôžitok z čítania. 

 Tiež by som vám chcel pripomenúť, že ak máte nejaký odkaz, tip na 

článok, zo zaujímavého výletu, či otázku, je pre vás k dispozícií 

schránka odkazov na nástenke žiackeho parlamentu. Ak chcete aj

odpoveď, podpíšte sa prosím menom i triedou. 

FTIP

Zajac si zastane v strede lesa a
zakričí: 
- Kto sa chce so mnou biť? 
Okamžite sa zbehnú všetky zvieratká
a medveď podíde k nemu.  
Zajac sa naňho pozrie a zakričí: 
- Výborne. A kto sa chce biť so mnou 
a s medveďom? 
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Marec - mesiac kníh...
preto Vám Štefánkoviny odporúčajú:

1. Liz Pichon - Tom Gates: zábavné

príbehy Toma vo viacerých dieloch...

Prečítajte ich (všetky) a zlepšite si tým náladu.  

Navyše ešte s krásnymi obrázkami.

2. David Walliams - Polnočná banda:

Piati kamaráti z hrôzostrašnej nemocnice sa vydajú splniť  

si svoje sny... Podarí sa im to?

3. Jacqueline Wilsonová - Vzdušné zámky: Príbeh života dievčatka Hetty ktorú 

už ako bábätko museli dať do sirotinca....Zvládne to? Nájde svoju mamu? 

4. Erica David – Anna a Elsa – Horúce dobrodružstvo: Olaf sa dozvie že

v ďalekej krajine je kráľovná, ktorá má takú istú moc ako Elsa ale ovláda teplo 

a oheň. Partička kamarátov sa vydá na ďalekú cestu kráľovnej na pomoc.(nebojte 

sa nie je to farebné... ale čierno biele ) 

5. (fenomenálny bestseller) Richard Adams – Ďaleká cesta z domovom:

Dvaja zajkovia Máčik a Lieskovec žijú v malej dedinke zajačikov. Raz si Máčik 

všimne že sa deje niečo zlé a tak to povie všetkým na okolo. Tí mu z počiatku 

neveria ale potom áno... Vydajú sa teda na ďalekú cestu no tam ich čaká veľa 

dobrodružstiev...
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6. Roald Dahl – Charlie a továreň na čokoládu: Poznáte to nie? Malý chlapec

Charlie býva s rodinkou v malej chalúpke na okraji mesta... Raz sa dozvie že sa

koná veľká súťaž. Dostane sa tam? 

7. David Walliams – Najhoršie deti na svete: Nečítajte túto knihu, ak sa 

nechcete zblázniť! 

8. Abby Hanlon – Dorka Magorka: Viete aké to je.... keď ste najmladší zo 

súrodencov a ony sa nechcú s vami hrať? Tak to má aj Dorka, ale ona si tú 

pozornosť nakoniec získa. Viete ako? 

9. Kinney Jeff – Denník odvážneho bojka: Myslím že každý to pozná... Mám to

vysvetľovať? Veď je to jasné! 

10. Jacqueline Wilsonová – Hviezda z nocľahárne: Dievča Elsa (viem divné 

meno...) má nevlastného otca... Ale to nie je vôbec podstatné... Miluje vtipy ! Raz sa

tým určite preslávi. Myslíte si to aj vy?  

Laura Eliška Fojtíková IV.D
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Ako vzniká kniha
Zamýšľali ste sa nad tým, ako vznikli knihy, ktoré každý 
deň čítame? Ten zaujímavý príbeh a tie krásne ilustrácie. 
Viete, kto to všetko spravil? Možno ste si už o tom v
triede stihli niečo porozprávať alebo iba budete. Tak ja 
vám niečo prezradím.  

Spisovateľ a redaktor
V prvom rade spisovateľovi do hlavy príde taká malá 
iskrička (akože nápad) a potom presedí niekoľko mesiacov 
za počítačom alebo písacím strojom. A keď je text (rukopis) 
hotový, pošle ho e-mailom (alebo vytlačí a zanesie) do 
vydavateľstva. Redaktor si prečíta text, povie, či sa mu páči 
alebo nie, a keď sa mu páči, odporúči ho vydavateľom. 

Výtvarný redaktor a výtvarník
A hlavne k detským knihám by mal byť nejaký obrázok!!! Výtvarný redaktor vyberie tie 

najlepšie obrázky, ktoré mu namaľoval výtvarník.

Technický redaktor a grafik
Technický redaktor pripravuje, vypočítava, opravuje a 
tak ďalej. Je to veľmi ťažká práca a vyžaduje si 
presnosť. Grafik určuje, kde bude napr. text alebo 
ilustrácie.

Tlačiar a knihár
Tlačiar vytlačí veľké hárky na tlačiarskych strojoch.  
V jednom hárku je zvyčajne šestnásť stránok. Knihár 
vytlačené hárky zlepí a dá na to obal. 

Kníhkupec a čitateľ
Kníhkupec predáva knihy čitateľom, ktorí knihy čítajú. 

Laura Grambličková 4.A.
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Tipy na Kanadské žartíky

Každý z nás už (pravdepodobne) zažil to, že ho niekto napálil. Fráza: „It´s a prank“ sa už používa

všade, dokonca už aj niektoré „swager“ babky ju používajú. A tak, keď im to chcete za posledný 

rok vrátiť, sú tu NÁPADY NA KANADSKÉ ŽARTÍKY.  

1. Pasta v Oreu: Asi ten najtypickejší kanadský žart. Príprava? Jednoduchá. Zoberiete pastu

(Najlepšie štipľavú) otvorte Oreo, nožíkom vydlabte krémovú časť a môžete servírovať (rada: Servírujte v 

miske).

2. “Kúzelnícky” trik: Pripravte si papier, farebnú ceruzku. Ceruzkou pred človekom načmárajte fľak. 

Potom mu povedzte, že ten farebný fľak sa zmení na inú farbu. Vyslovte „zaklínadlo” a povedzte na konci, 

napr.: Zmeň sa na modrú! A potom povedzte, napr.: Kukaj ide lietadlo s petardami! Čítal som to v 

novinách. A v zlomku sekundy za vašimi rukami napíšte slovo modrá. Wáu, (veľmi nubácky) prank je na 

svete!

3. Internet Explorer.exe: Ten super pocit vedieť niekoho heslo na PC! Len ho využiť. Návod: 

Keď tu nie je dotyčný, odblokujte PC. Všetky aplikácie mu skryte (môžete aj vymazať-ale 

neodporúčam), ale okrem Internetu Explorer. Stiahnite si obraz s ikonou Trollfejsa a v ňom 

Internet Explorer (alebo len trollfejsa). Potom naspamujte daný Internet Explorer. Tadá (robte,

len keď viete, že Ctrl+V nie je jedno tlačítko)! 

4. Prenktext: Máte nový mobil- ihneď využiť. Keď vaši kamoši nemajú na vás číslo, tak im 

napíšte. Ale nie za seba. Vydajte sa napr. Za FBI, alebo za hackera. A môžte písať hrozivé 

správy! PS: Očakávajte blocknutie. 

Tak, teraz už vie čo. Ale odporúčam neskúšať na kamarátoch, ktorí čítajú Štefánkoviny!!!!  

PS: Šťastný 1. Apríl! MUHAHA!!!!

Zábava
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á
Blíži sa jar ...Ako už viete blíži sa aj Veľká noc. Viete vôbec ako vznikla?

Veľká noc alebo Veľkonočné sviatky je najvýznamnejší kresťanský sviatok, ktorý pripadá na marec 

alebo apríl. Veľká noc je pre kresťanov oslavou zmŕtvychvstania ( vzkriesenia) Ježiša Krista po jeho 

smrti na kríži .Oslavy Veľkej noci sa v cirkvi objavili veľmi skoro.(2. storočie). Vysvetlenie pôvodu názvu 

„Veľká“ treba hľadať v časoch židovského otroctva v starovekom Egypte. Faraón nebol ochotný 

prepustiť svojich izraelských otrokov, a preto Boh trestal krajinu desiatimi ranami. Až po poslednej z 

nich, keď zomreli všetky prvorodené egyptské deti, faraón prepustil zotročených ľudí. Židov, ktorí 

pomazali veraje svojich dverí krvou baránka, sa táto pohroma netýkala a anjel smrti ich obišiel.

Baránok je preto symbolom Ježiša Krista, ktorého krv nás všetkých zachránila od večného zatratenia. 

Ako sa ďalej uvádza v Biblii, po vyslobodení z Egypta previedol Boh ľud na čele s Mojžišom cez 

Červené more, ktoré rozdelil a vysušil. Obídenie aj prechod 

predstavujú veľké Božie skutky, ktoré urobil počas jednej noci 

pre svoj ľud, a preto každoročnú spomienku na tento deň 

Izraeliti nazvali Veľkou nocou. 

Veľká noc teraz
Typická je určite oblievačka, ktorá neminie skoro žiadne 
dievča. Dievčatá potom „odmenia“ chlapcov maľovanými 
kraslicami alebo peniazmi. Viete, ako sa hovorí – koho
niekto vyšibe, bude po celý rok zdravý... Myslíte si to aj
vy? A keď sa nad tým zamyslím, viete vôbec, koľko detí je 
potom chorých? Myslíte si, že žartujem? To ani náhodou!
Ja som už raz chorá bola, no a odvtedy už šibačku nemám 
rada. Znakmi Veľkej noci sú korbáče, kraslice, 
oblievačka, ak viete ďalšie, tak nám ich napíšte do redakcie 
a určite vás odmeníme... (Ale nie kraslicou.... možno)    
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Viete ako oslavujú Veľkú noc v iných krajinách?

Veľká noc v iných jazykoch: poľština: Wielkanoc, švédčina: Påsk, arabčina: Ωѧѧѧѧϳϋ

ѧѧѧѧѧѧѧѧѧλ ϔϟ, srbčina Uskrs alebo Vaskr, rómčina: Patradži 

Veľkonočný zajačik je okrem vajíčok jedným z najtradičnejších symbolov Veľkej 

noci. Zvyk k nám prišiel z Nemecka, kde sa najneskôr v stredoveku začalo do 

chleba v tvare zajaca vkladať veľkonočné vajíčko. 

 Vo Švédsku si deti oblečú dlhé sukne a na hlavy si dajú šatky ako veľkonočné 

strigy .

Zvyk darovať vajíčka mal kedysi charakter toho, že ho ľudia brali ako zrod života. 

Farbenie a zdobenie vajec je zvyk pochádzajúci z Anglicka. Maľovali sa sýtymi 

jasnými farbami jari.

V roku 2005 belgická čokoládovňa Guylian rozhodla, že sa svojím obrovským 

výrobkom zapíše do Guinnessovej knihy rekordov. Na výrobu mega-vajca

spotrebovali 50-tisíc tabuliek čokolády, pracovalo na nej 26 cukrárov dlhých 525 hodín. 

Vajce bolo vysoké 8,3 metra a široké 6,4 metra.

 Na Veľkú noc muži v Poľsku nemôžu zavadzať v kuchyni, lebo podľa povery, keby 

sa podieľali na príprave tradičného veľkonočného chleba, ošediveli by im fúzy a cesto by 

nevykyslo.

Francúzska legenda vraví, že zvončeky sa vyberú na Veľký piatok do Ríma. A pri 

ceste späť prinesú vajíčka a tie porozhadzujú po záhradách a deti ich hľadajú. 

Tradičná oblievačka je však zvykom vo východnej Európe, v ostatných častiach 

Európy a sveta poznajú iné tradície

Pôstny čas má šesť nedieľ – Čierna, Pražná, Kýchavá, Družobná, Smrtná a Kvetná.  

  V Austrálii majú na veľkú noc tradične ako pokrm buchty.  
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Párty Delo!!!
Dnes si vyrobíme Párty Delo.
Budeme potrebovať: 
Farebné papiere
Nožnice
Lepiacu pásku
Balón
Rolku od toaletného papiera

Potom si balón
rozstrihneme na dve
časti: 

Potom si balón
navlečieme na rolku a 
prilepíme lepiacou páskou.

Nastriháme farebné papiere a vložíme ich do
Párty Dela:

A na koniec
.....BUUUUUM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Lilien Ščibranová, 4.D

Viete ako vznikajú Štefánkoviny?
Pozývame Vás do zákulisia.

Najprv si povieme, čo chceme mať v novom 

čísle. Hľadáme témy, tipy, rozdeľujeme si 

úohy, p.u. vykrikuje, deti sa smejú. Potom sa

dlho nič nedeje, zase je trochu kriku 

a potom sa začne makať. Píšu sa články, 

posielajú. Robíme na pc, kreslíme plagáty,

učíme sa oj čosi zo žurnalistiky, ako klásť 

otázky, ako viesť interview. 

Mali sme už aj slečnu novinárku, ktorá nám 

čo-to povedala o novinárčine. 

Je s nami zábava, je nám spolu veselo.

Vaša redakcia.

AKO NA TO...
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WC buchty

Blíži sa prvý apríl... Tak prečo neurobiť

aj aprílový recept?

V tomto recepte vám ukážem „chutný“

ale hlavne veselý recept na 1. apríl...

POĎME NA TO!

Budeme potrebovať:

polohrubú múku,

mlieko (skysnuté),

misku, lyžicu, klince (najlepšie hrdzavé),

tekuté mydlo, kryštálový cukor, tekuté

lepidlo (najlepšiu chuť má Pattex univerzál)

a WC papier (mal by byť trojvrstvový)

Postup:

1. Do misky nasypeme múku a cukor.

Potom nalejeme mlieko a

natrhané kúsky WC papiera. Nakoniec

pridáme mydlo a lepidlo

2. Následne všetko

zamiešame.

- ak sa vám to bude

miešať zle (ako mne)

použite ruky.

Nechajte 2 hod. kysnúť.

3. Kým vám bude cesto kysnúť,

presunieme sa ku

klincom. Zoberieme klince

a dáme ich na tanierik.

Pre chrumkavosť,

dajte na 20 minút do

mikrovlnnej rúry. Keď sa vám

už klince zohriali, posypte

cukrom a nechajte vychladnúť.

4. A prichádza

piplačka. Tvar

buchty je na

vašej fantázii.

5. Dáme na 45 min. do

mikrovlnnej rúry. (nevadí, ak sa

vám to spáli)

6. Už iba naservírovať našu

buchtičku a klince

HOTOVO! MŇAM, MŇAM!

Laura Eliška Fojtíková 4.D

Recept
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ZÁBAVA
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Cuky a Luky

Útek pred šibačkou... 

Cuky a Luky už od narodenia neznášajú

šibačku a preto pred ňou vždy utekajú do 

RAKÚSKA. Tentoraz sa ukryli v lese.

Cuky poskočila od strachu: ,, Panebože, 

Luky, my sme sa asi stratili?!“ Luky na ňu zazerá úplne vystrašená: ,, Čo, ak nás 

zjedia tie ľadové medvede?!“ S Cuky to myklo ako s konárom v zime: ,,Ja nechcem, 

aby mi pokazili môj nový účes. Pomóc, utekajme!“ Cuky a Luky vystrašene 

pobiehajú na svojich štekloch po lese! A zrazu sa Cuky zlomil opätok: ,, Pomóc!“

No Luky ju, bohužiaľ, nepočula a bežala ďalej. Až po pár minútach si všimla, že 

Cuky s ňou už  dlho nebeží: ,,HHH, čo, ak ju zjedli tie ľadové medvede?“ a tak radšej 

bežala ďalej. Zatiaľ, čo Cuky leží na zemi a volá o pomoc. No zrazu začuje šušťanie 

v kríkoch a zhrozí sa: „Haló? Prosím, ľadový medveď, nezožer ma!“ no, z kríka sa 

nevynorí velikánsky  ľadový medveď, ale chlap s kýblom v ruke a začne Cuky 

oblievať. 

Cuky jačí ako pavián: „Ááááááá, pomóc nechaj ma to je príliš studené a dokonca mi 

skazíš môj nový účes!!!!“ chlap Cuky prestal oblievať, pomohol jej vstať a zaviedol 

ju na miesto, kde stálo LUKYNE auto spolu s Luky!! Cuky zakričala prísnym hlasom 

na Luky: ,,Luky, ako si ma mohla nechať samú v lese napospas ľadovým 

medveďom???!!!“ Chlap sa začal smiať: ,,Akým ľadovým medveďom?“ Luky sa 

zaškerila: ,,To je nadlho!“

POKRAČOVANIE NABUDÚCE  Mia Melioris, Stella Beňová 
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Rozhovor so školským strašidlom.

V jedno krásne popoludnie, keď sme blúdili školou sme, hádajte koho 

stretli? Naši reportéri využili túto netradičnú situáciu a podarilo sa im 

urobiť rozhovor s našim strašidlom. A neuveríte, čo sa dozvedeli: 

-Dobrý deň, ako sa máte? 

Mám sa hrôzostrašne! HAHAHA!

- Čo to znamená? 

Som sa zobudil na to, že mi padla na hlavu omietka. Potom som zistilo, že mi

v mojej obývačke chodia otravné deti zo školského časopisu. 

- Ako to, že v obývačke? Sme predsa v šatni? 

No, veď práve, toto je moja obývačka! 

- Vám nevadí toľko papúč? 

Vadí. Veď práve preto aj niektoré vyhadzujem. A keby ste vedeli ako niektoré 

smrdia! Ani moju obľúbenú show „Noc v hladomorni“ nemôžem sledovať! 

- Ako dlho tu bývate?

Odkedy vymaľovali Ivanský kaštieľ na lososovú 

farbu, som sa z neho odsťahoval sem. 

- Chcete niečo odkázať žiakom našej školy?

Nech čušia, nedupú, chodia ako baletky, inak sa 

ku nim nasťahujem domov. A pani riaditeľka by 

mohla vypnúť zvonenie poobede, lebo vtedy mi 

najlepšie trávi obed.

- A čo zvyknete obedovať?

Občas ľavú tenisku, 5 záchodových pavúkov. 

- Tak lovu zdar, milé strašidlo! A ďakujeme 

za rozhovor.

A už bežte preč, šic! 

Kristián Kušev a Nina Kostolanská
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Recenzia hry Shadow of the Collosus
Malá postava sa šikovne vyšvihla na
vysunutú plošinu umiestnenú vysoko
nad vodnou plochou. Ale niekde sa
musela stať chyba. Nič tam nie je, 
len obrovská hŕba kamenia. Meč 
však aj naďalej ukazuje, že je v cieli. 
V momente, keď sa bojovník 
rozhodol, že znovu preskúma okolie,
za jeho chrbtom nečakane ožila 
kamenná hŕba, ktorá sa sformovala 
do desivej postavy gigantického
Kolosa s dlhou kamennou rampou v

ruke. Bojovník sa ani nestačil spamätať a už sa po mohutnom otrase plošiny spôsobenom 
úderom obrovej zbrane váľa v blate. Tak toto asi bude ťažšie ako predpokladal... 

Decká, ak hráte rady hry na PC, PSP, XBOX, mám pre Vás tip. A prečo práve ja? 
Síce som túto super hru som hrala už dávno, ale keďže je tak fantastická, prerobili ju autori 
znova tentokrát na PS4. Rytier na koni, pomocou svetelného meča, ktorý mu ukazuje smer 
hľadá spôsob ako zachrániť peknú dievčinu, ktorá bezducho leží v akomsi chráme. V ceste mu 
stoja obrovské monštrá, 16 kolosov, ktoré treba vždy pomocou nejakej finty zlikvidovať, aby sa 
duša princeznej navrátila.
Určite vyskúšajte, super grafika, dobrá hudba, akurát treba dosť rozmýšľať a byť aj rýchly.
(L.Varga)
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Vtipy
Stonožka-samička a stonožka-

samček si dohodnú rande v 
parku.

Stretnú sa, on ju pobozká a potom
ju chytí za ruku, za ruku, za
ruku, za ruku, za ruku...

Pýta sa ježko zajaca:
- Prečo máš také krátke uši? 
- Lebo som romantický - odpovedá
zajac.
- A to s tým ako súvisí?
- Ale vieš, tak som sa započúval do 
spevu slávika, že som nepočul 
kosačku. 

Príde zajac do obchodu a pýta sa
- Máte tonu hrášku?
- Nie. - odpovie predavač. 
Príde na druhý deň a znova  
- Máte tonu hrášku?
Nervózny predavač  
- NIE!
Príde na tretí deň a pýta sa 
- Máte tonu hrášku?
Predavač šťastne odpovie  
- Áno.
A zajac nato:
- To je ale guličiek, čo? 

Vykračuje si zajac po lese a vykrikuje:  
- Ja som silák, ja som silák.
Zrazu za ním vybehne medveď, kopne 
ho do zadku, zajac preletí 50 metrov,
dopadne na zem a kričí:  
- Ja som silák, a aký ľahký...

Hádanka:
Na ceste leží dlhá rúra. Jedna mačka sa pozerá z jednej strany a 
druhá mačka z druhej strany. Prečo sa tieto dve mačky nevidia? 

Hádanka: Uhádni, aké číslo sa skrýva pod autom na 
parkovisku?


