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Slovo na úvod 

 
Milí čitatelia! 

Opäť sa k vám prihovárame prostredníctvom ďalšieho čísla nášho školského časopisu Echo. 

Tento časopis sa nesie vo veľkonočnom duchu. Aj keď situácia vo svete nie je veľmi priaznivá 

a naši ukrajinskí susedia prežívajú ťažké chvíle, posnažíme sa vám toto náročné obdobie 

spríjemniť obsahom v tomto časopise. Veríme, že si tu každý z vás nájde niečo čo ho zaujme, 

poteší. Tak ako v predchádzajúcich vydaniach, tak aj v tomto  sa nachádzajú články  z rôznych 

oblastí a tém. 

 
Prajeme vám príjemné čítanie! 

 

 

Redakčná rada 
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Blahoželáme 

 

 
Dňa 25.3.2022 sa na ZŠ Vajanského v Modre konalo Okresné kolo celoslovenskej súťaže 

Hviezdoslavov Kubín, kde žiačka našej školy Viktória Daňová ( 6.B) obsadila druhé miesto. 

Na Viktóriu sme hrdí a blahoželáme! 
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Významné astronomické úkazy počas jari 2022 

 

 
APRÍL 

● Meteorický roj Lyridy 

14.-30. apríla si treba vyhliadnuť bezoblačný deň, aby ste si mohli pozrieť padajúce 

hviezdy v súhvezdiach Lýry a Herkula. Je ich vidieť približne len 15 za hodinu. Napriek 

tomu sa Lyridy nazývajú ako ,,silný meteorický roj”, lebo 21.4. má  maximum a môžete 

ich vidieť aj 90 za hodinu. 

 

 

 

 

 

 
 

MÁJ 

● Konjunkcia Jupitera a Venuše 

Hneď 1. mája bude vidieť úžasnú konjunkciu - prekrytie, zdanlivé spojenie - Jupitera a 

Venuše. Treba sa na to pozerať 4:30 ráno, takže si rozmyslite, či to chcete  podstúpiť, 

ale podobné spojenie uvidíme až približne v roku 2032. 

● Meteorický roj - Eta aquaridy  

Eta Aquaridy sú meteorický roj, ktorý trvá medzi 19. aprílom až 20. májom. Maximum 

majú 5. mája a frekvenciu majú 60. meteorov za hodinu. 

 

 
 

● Čiastočné zatmenie mesiaca 

 
 

Aký je rozdiel medzi zatmením mesiaca a obyčajným novom? Zatmenie mesiaca 

nastáva vtedy, ak sa Zem dostane medzi Slnko a Mesiac a zemský tieň dopadne na 

Mesiac. Nov nastáva ak sa Mesiac dostane medzi Zem a Slnko, teda nastáva oveľa 

častejšie. Môžete ho vidieť medzi treťou ráno a východom Slnka, 5.-6. mája 

(toho 5.5. sa naozaj oplatí vyjsť si do hôr a pozorovať oblohu). 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Zem
https://sk.wikipedia.org/wiki/Mesiac_(Zeme)
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Parky tmavej oblohy 

Park tmavej oblohy je územie s nízkou úrovňou svetelného znečistenia (svetelné znečistenie je 

svetlo, ktoré ľudia vytvárajú obchodmi a elektronikou, kvôli ktorému nie je dobre vidieť nočnú 

oblohu - najmä v mestách), ktorý slúži na pozorovanie nočnej oblohy a na jej ochranu. Na 

slovensku máme celkovo takéto parky len tri a to: 

● Park tmavej oblohy Poloniny, 

● Beskydská oblasť tmavej oblohy, 

● Park tmavej oblohy Veľká Fatra. 

Do týchto parkov môžete ísť ak si chcete niektorý deň naozaj užiť nočnú oblohu naplno. 

Dá sa ísť samozrejme aj niekam inam do hôr alebo na vidiek, aby ste si mohli pekne pozrieť 

oblohu. 
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Odporúčania na knihy 

 
Neviete čo čítať? Nechce sa vám knihy vyhľadávať na internete? Práve tu, na tejto stránke 

nájdete pár knižných tipov. 

 
Jack London – Biely tesák 

(dobrodružný román, písané zo zvieracej perspektívy) 

Jack London pútavo rozohráva motív priateľstva v drsných podmienkach 

krásnej, ale zradnej aljašskej divočiny. Hoci jeho hrdina Biely tesák 

pochádza zo samého jej srdca, musí sa podriaďovať nielen vlčím, ale i 

ľudským zákonom. Na vlastnej koži spoznáva dobro i zlo spolu s 

necnosťami koruny tvorstva, ktorou nazýva sám seba človek.  

 

Patrick Süskind – Parfum. Príbeh vraha 

(skazenosť človeka, vášeň, genialita) 

Jean-Baptiste Grenouille sa narodil s úžasným darom - má dokonalý čuch, 

neobyčajnú pamäť a schopnosť analyzovať a kombinovať vône. Ako malý 

chlapec sa usiluje rozlúštiť pachy mesta a do starého umenia miešania olejov a 

bylín sa zaúča u prominentného lekárnika. Grenouillova vášeň sa však zmení 

na posadnutosť a túžba vytvoriť dokonalú vôňu ho doženie až k vražde. 

 
Maggie Stiefvater – Havraní chlapci 

(napínavý, romantický, mágia, sebapoznanie) 

Každý rok trávi Blue jednu aprílovú noc pozorovaním duší ľudí, ktorí 

čoskoro opustia tento svet. Na zabudnutom cintoríne takto sprevádza svoju 

matku – jasnovidku. Doteraz duše len vycítila, nikdy ich nevidela. No tento 

rok sa z temnoty zrazu vynorí duša mladíka. A to znamená jediné: jeho 

náhlu smrť bude mať na svedomí práve ona. Blue totiž ťaží jedno veľké 

tajomstvo, proroctvo, s ktorým žije od narodenia. Ak pobozká lásku svojho 

života, zabije ju. Bude to prípad mladíka, ktorého dušu zazrela na 

cintoríne? 
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Recept 

 

Papita cheesecake 

Frank Herbert – Duna 

(vojnový, sci-fi, evolúcia, napínavý, psychologický) 

Púštna planéta Arrakis je jediným miestom, kde možno nájsť vzácne 

korenie, ktoré predlžuje ľuďom život a zároveň ich obdarúva 

výnimočnými psychickými schopnosťami. Na pozadí tohto neľútostného 

a drsného sveta sa rozohráva komplikovaný boj o mocmedzi 

znepriatelenými velkorodmi, ktoré by rady náleziská na Arrakise 

ovládali. 

 

60 gramov – roztopené maslo 

150 gramov – maslové keksy 

500 gramov – mascarpone 

300 gramov – roztopená biela čokoláda 

200 gramov – kyslá smotana 

2 kusy – vajce 

70 gramov – sladká smotana 

150 gramov – mliečna čokoláda 

Podľa potreby – Karamelová pasta 

 

Keksový základ: 

Keksy si rozmixujeme a pridáme k nim roztopené maslo. Zmiešame a zmes vysypeme do 

tortovej formy a poriadne popritláčame na dno formy. 

 
Krém: 

Čokoládu rozpustíme (môžeme pridať troška šľahačkovej smotany). Necháme vychladnúť a 

zmiešame s trochou kyslej smotany. Potom pridáme kyslú aj sladkú smotanu a mascarpone. 

Hodíme tam aj vajíčka a poriadne vymiešame. Krém nanesieme do tortovej formy a pečieme 

na 160 stupňov približne 45 minút. Treba si to sledovať, keďže každá rúra pečie inak. 

Upečený koláč necháme vychladnúť v rúre pri otvorených dvierkach. Po vychladnutí a stuhnutí 

natrieme na hotový zákusok karamelovú pastu a dáme stuhnúť do chladničky. 

 
Poleva: 

Zohrejeme šľahačkovú smotanu a pridáme k nej polámanú čokoládu a necháme ju rozpustiť. 

Polevou polejeme zákusok a neskôr môžeme pridať lentilky. 
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Inšpirácia na maľovanie veľkonočných vajíčok 

 
Vajíčka zafarbené flisom: 

Nakrájajte flis na malé kúsky. Vajíčka uvarené natvrdo 

položte na vrstvy papierových utierok alebo novín. 

Vajíčka postriekajte vodou a položte na ne kúsky flisu. 

Kombinujte farby, aby ste získali pekný vzhľad. Keď je 

papier umiestnený na vajíčku, znovu postriekajte vajíčko 

vodou a uistite sa, že všetok flis je prisatý k vajíčku. 

Nechajte uschnúť. Keď je hodvábny papier vysušený, 

odlepte ho od vajíčka. Uchovávajte v chladničke, ak ich 

plánujete jesť. 

 

 
 

Plstené kraslice: 

Polystyrénové kraslice obaľte ovčím rúnom. Jednotlivými 

vpichmi zapracujte plsť, kým sa vajíčko celkom nezakryje. 

Potom ihlou zapracovávajte rôzne tvary plste. Výsledok 

je jednoduchý, ale pekný. 

 
Mozaikové vajíčka 

Namaľujeme vodovými farbami na tvrdo uvarené vajíčko, 

potom odstránime vnútornú blanu a škrupinu polámeme na 

malé kúsky. Na štetec nanesieme tekuté lepidlo a natrieme ním 

istú časť vajca (takú veľkú akú stihneme pokryť mozajkou kým 

lepidlo nezaschne). Potom ukladáme škrupinky na vajíčko ako 

mozajku. Môžete aj miešať farebné škrupinky. 

 

10 najdivnejších izbových rastlín 

 
Kvitnúce kamienky 

Viem, nie sú to úplne reálne kamene, ale sú to rastliny, ktoré napodobňujú 

kamene (čo sa odráža aj v ich názve) a vyzerajú fakt dosť divne. Super na 

tejto rastline je, že nie je veľmi drahá a netreba sa o ňu veľmi starať. 
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,,Reťaz delfínov“ 

Pod bežným názvom senecio peregrinus sa skrýva táto divná 

rastlina. Najprv keď ju uvidíte, tak vám príde pomerne nudná, ale 

keď sa na ňu zahladíte, zistíte, že listy sú v tvare malých delfínov. Je 

plne vhodná do bytu či domu. 

 

 

 

,,Srdcový kaktus“ 

Ak chcete kúpiť rastlinu svojej pravej láske, 

toto je tá správna voľba! Skvelé je, že toto nie je len tvar jednej 

konkrétnej rastliny, ale celého druhu. Jej bežný názov je hoya kerii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ružové sukulenty 

Kaktus v tvare ruže? Nehovorte mi, že toto nechcete mať doma. Podľa mňa je to 

hrozne moc cool. A ešte výhoda je, že na rozdiel od normálnej ruže je táto rastlina 

omnoho jednoduchšia na pestovanie. Stačí si zapamätať jej krkolomný názov: 

aeonium dodrantale. 

 

 

 

 
 

Begonia rex 

Táto begónia s dramatickými špirálovitými listami je rozprávkovo 

nenáročná na starostlivosť a je úžasnou dekoráciou do akejkoľvek 

izby, keďže existuje v najrôznejších farbách. 
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Netopieria kvetina 

Táto naozaj divná rastlina, ktorá vyzerá tak trochu ako z netopiera je niečím 

podobným ako orchidea. Nachádza sa farbami medzi hnedou a čiernou. Je 

však zvyknutá na väčšie teplo, takže ak máte teplú domácnosť je priamo pre 

vás! 

 

 

 

 

 

Zajačí sukulent - Monilaria moniliformisis 

No nepovedzte, že nie je cute. Tieto rastliny vyzerajú ako keby mali 

zajačie uši (alebo podľa mňa aj ako keď urobíte na ruke victory 

symbol). Táto roztomilá rastlinka je však pre trochu skúsenejších 

majiteľov. 

 

 

 

 

 

Howarthia cooperi 

Vyzerá trochu ako egreš, ale táto sa bohužiaľ nedá jesť. Tie divné 

bobuľky čo na nej vidíte sú vlastne listy. 

 

 

 

 

 

Koralový kaktus 

Napriek tomu, že vyzerá celkom úplne ako podmorský koral, táto 

rastlina je v skutočnosti kaktus. (Oficiálny názov euphorbia lacetea.) 

 

 

 

 

 

 
 

Huernia zebrina 

Tento divný, žlto-hnedý kvet má v angličtine prezývku ,,plavčícka“ rastlina 

(lifesaver plant). Tá sa odvila od jej stredu, ktorý pripomína plavacie koleso. 

V latinskom názve zas počujeme slovo ,,zebrina“ čo opisuje lupene so 

zebrovým vzorom. 
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Vyfarbi obrázky a pospájaj čísla 
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14 
 

Pre tých, ktorí radi čítajú v anglickom jazyku 

 
1. Lovely - užasný, pekný, rozkošný 

2. A piece of - kúsok z niečoho 

3. Comealong- prísť, poď 

4. Feel- cítiť 

5. After a fewminutes- po niekoľkých minutach 

6. Idea - nápad 

7. Feathers - perie, pierka 

8. Surely- dozaista 

9. Voice- hlas 

10. May - asi, snáď, možno 

11. Have no brains – nemať nič v hlave 

12. Flatterer - lichotník 
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Talianske frázy 
sì - áno 

no – nie 

forse - možno 
per favore / prego - 

prosím 

grazie (gracie) - 
ďakujem 

figurati / si figuri – to nestojí za reč 

di niente – niet za čo 

ciao (čáo) - čau (neformálne) 

salve - dobrý deň 

buongiorno (bondžórno) - dobré ráno 
buona sera (buona séra) – dobrý večer 

arrivederci (arivederči) / addio – dovidenia 

buonanotte - dobrú noc 

scusa (skúza) / scusi (skúzi) - prepáč / prepáčte 

fa niente – to je v poriadku 

lo so – viem 
no lo so – neviem 
Come stai? (kóme staj) - Ako sa máš? 

Bene, grazie (béne, grácije) - Dobre, ďakujem. 

Aiuto! (ajuto) - Pomoc! 

Quanto costa? (kuanto kosta) - Koľko stojí? 

Dove é (dóve e) - Kde je? 

 
 

Okienko francúzštiny 
 

le grand pére - starý otec la grand mére - stará mama 
 

le mére – mama le pére – otec 
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la tante – teta l'oncle - ujo 

 

 

Všimli ste si základné pravidlá určovania mužského či ženského rodu? 

 
Mužský rod má pred slovom - le. Zatiaľ čo ženský má - la. A keď sa náhodou stane že slovo 

začína na samohlásku tal sa táto akoby predložka skráti na - l s apostrófom sa pripojí k slovu 

napr. l'oncle. 
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Vtipy 

 
,,Jožko, čo tam gumuješ?“ 

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

 
Dežko bol prvý krát v škole a mamička sa ho pýta: 

,,Ako bolo v škole?“ 

,,Dobre.“ 

,,A vedel si?“ 

,,Áno“ 

,,A čo sa ťa pýtali?“ 

,,Kto prdol.“ 

 

,,Prečo môj syn dostal z geografie päťku?“ 

,,Lebo hľadal Rimavskú Sobotu v kalendári!“ 

 
Pýta sa otec malého Robka: 

,,Rád chodíš do školy?“ 

,,Áno, veľmi. Aj sa rád z nej vraciam. Len to nemám rád, že tam musím medzi 

tým ostať.“ 

 
 

Čo je najlepší štvornohý priateľ človeka? 

Posteľ. 

 
,,Pravidelne budete užívať tieto tabletky, a ešte niečo, najmenej rok nesmiete 

hrať na klavíri!“ 

Pacientka sľúbila, že radu dodrží a odišla. Po jej odchode sa pýta sestrička: 

,,Akú súvislosť ma jej choroba s hrou na klavíri?“ 

,,Nijakú, ale ona je moja suseda.“ 

 

Doktor sa pýta pacienta: 

,,Čo keby som vám odrezal jedno ucho?“ 

,,Nepočul by som.“ 

,,A čo keby som vám odrezal aj druhé ucho?“ 

,,Nevidel by som.“ 

,,Ako to?“ 

,,Spadli by mi okuliare.“ 
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Pýta sa kamarát kamaráta: 

,,Ahoj! Odkiaľ ideš?“ 

,,Od doktora.“ 

,,Hmm, a čo máš za chorobu?“ 

,,Neviem, ale pamätám si, že to má niečo spoločné so sklom a ružami?“ 

,,Čo by to mohlo byť. .. Skleróza?“ 

,,No to je ono. Ako si to povedal?“ 

 

Hádajú sa tri sliepky - česká, slovenská a nemecká, ktorá z nich znesie viac vajec. 

,,Ja denne znesiem 5 vajec“. chváli sa česká sliepka. 

,,Ja denne znesiem 10 vajec“. chváli sa nemecká sliepka. Slovenská vraví: 

,,Cha! Načo by som si namáhala prdelku, keď sa dajú kúpiť v obchode!“ 

 

Slon stúpi do mraveniska a mravce po ňom začnú liezť. Slon sa otrasie, ale jeden mravec 

mu ostane visieť na krku. A ostatní na neho začnú kričať: ,,Hugo, zaškrť ho! Zaškrť ho, 

Hugo!“ 

 

 

 

 

Naozaj nevtipné ,,dad jokes“ 

 
Dvaja týpci hrajú šach. 

Jeden z nich povie tomu druhému: ,,Čo keby sme to urobili zaujímavejšie?” 

Tak prestanú hrať šach. 

 
Čo má päť prstov a nie je to tvoja noha? 

Moja noha. 

 
Ja a moja žena sme mali nezmyselnú hádku o tom, ktorá samohláska je najdôležitejšia. 

Vyhral som. 

 
97% ľudí je sprostých. 

Vďaka Bohu ja patrím pod tých 5%. 
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Test – Si šťastný človek? 
 

 

Pre každú otázku vyber jednu z troch odpovedí: 

1. Keď niekedy uvažuješ o svojom živote, na čo prídeš? 

a) Všetko bolo skôr zlé ako dobré. 

b) Bolo to skôr dobré ako zlé. 

c) Všetko bolo v poriadku. 

2. Ako si na tom na konci dňa? 

a) Si nespokojný/á sám so sebou. 

b) Myslíš si, že deň mohol byť lepší. 

c) Ideš spať s dobrým pocitom. 

3. Keď sa pozrieš do zrkadla, čo si myslíš? 

a) Panebože, čas je nemilosrdný! 

b) No, nie je to vôbec zlé! 

c) Všetko je v poriadku! 

4. Ak sa dozvieš o veľkej výhre niekoho, koho poznáš, čo si myslíš? 

a) No, nikdy nebudem mať šťastie! 

b) Aha, dočerta! Prečo nie ja? 

c) Jedného dňa budem mať také šťastie! 

5. Ak počuješ v rádiu alebo sa dozvieš sa o udalosti z novín, čo si povieš? 

a) Takto to raz bude so mnou! 

b) Našťastie ma tento problém prešiel! 

c) Títo reportéri zámerne vyvolávajú vášne! 

6. Keď sa ráno zobudíš, na čo myslíš? 

a) Nechceš na nič myslieť. 

b) Zvážiš, čo si pre nás chystá nasledujúci deň. 

c) Si šťastný, že sa začal nový deň a môžu prísť nové prekvapenia. 

7. Čo si myslíš o svojich priateľoch? 

a) Nie sú takí zaujímaví a pohotoví, ako by som chcel. 

b) Majú samozrejme nevýhody, ale vo všeobecnosti sú dosť tolerantní. 

c) Sú to úžasní ľudia! 

 

8. Ak sa porovnáš s ostatnými, čo zistíš? 

a) Som podceňovaný/á“. 
b) Nie som o nič horší/ia ako ostatní. 

c) Som dobrý/á pre vodcu a to je snáď uznávané každým! 

 
 

9. Ak sa tvoja váha zvýšila o štyri až päť kilogramov, čo urobíš? 

a) Prepadneš panike. 

b) Myslíš si, že to nie je nič zvláštne. 

c) Okamžite prejsť na diétu a energicky cvičiť. 

10. Čo robíš ak máš depresiu? 

a) Preklínaš osud. 

b) Vieš, že zlá nálada pominie. 

c) Snažíš sa baviť. 
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Každá odpoveď: a - 0 bodov, b - 1 bod, c - 2 body. 

17 - 20 bodov. Si taký šťastný človek, že je ťažké uveriť, že je to možné. Užívaj si život, 

nemysli na ťažkosti a každodenné nepriazne osudu. Si veselý človek. 

13 - 16 bodov. Pravdepodobne si „optimálne“ šťastný človek a v tvojim živote je zjavne viac 

radosti ako smútku. Si odvážny, máš triezve myslenie a ľahkú povahu. Keď čelíš ťažkostiam, 

neprepádaj panike, triezvo ich zváž. Vášmu okoliu je s tebou dobre. 

8 - 12 bodov. Šťastie a nešťastie pre teba vyjadruje známa formula „50X50“. Ak chceš 

nakloniť misku váh vo svoj prospech, snaž sa nepoddať ťažkostiam. 

0 - 7 bodov. Zvykneš sa na všetko pozerať cez tmavé okuliare, myslíš si, že osud si pre teba 

pripravil osud nešťastného človeka a niekedy sa ním aj chváliš. Stojí to za to? Snaž sa tráviť 

viac času v spoločnosti veselých, optimistických ľudí. Bolo by pekné sa niečím uniesť, nájsť 

si „koníček“. 
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Slovo na záver 

 
Milí čitatelia, 

toto už je k nášmu jarnému časopisu všetko. Dúfame, že sa vám páčil, a že ste si ho užili. Pokiaľ 

sa tak náhodou nestalo, budeme naozaj veeeeeľmi radi ak nám napíšete svoju spätnú väzbu na 

echo@zsfandlyho.sk. Ak vám však takéto malé vylepšenie nášho časopisu nestačí, budeme 

ohromne radi ak sa k nám pridáte vy sami a budete do nášho časopisu pridávať články, kresliť 

či iné veci, ktoré náš časopis určite úžasne obohatia. Stačí nám napísať na náš mail (!!!POZOR 

MÁME NOVÝ MAIL!!!) alebo sa skontaktovať s p. uč. Puškárovou. 

Prajeme pekné stretnutie pri ďalšom čísle nášho časopisu a pekný zvyšok jari praje 

vaša redakčná rada - Baška, Naďka, Tanča, Sofia, Vanes, Lucia a pani učiteľka Puškárová 
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