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ZISTILI SME, 

ţe v týchto vybraných slovách po S sa vţdy píše tvrdé y : 

 

syn, synček, synáčik, synovec, synak, synovský, zlosyn, syr, syrček, 

syráreň, syrár, syrový, syrovník, sýty, nasýtiť, sýtosť, nenásytný, 

presýtiť sa, dosýta, sypať, násyp, posýpka, zasypaný, nasypať, 

osýpky, sypký, sýpka, vysypať, dosypať, posypať, presypať, zasypať, 

zásyp, syčať, zasyčať, sykať, sykot, sykavý, sykavky, sýkorka, 

sýkorčatá, sýkorčí, syseľ, syslík, syslíčatá, syslí, sychravý, sychravo, 

sychravica, vysychať, zasychať, usychať 

 

 
 

NAVŠTÍVILI SME 

 

Jedného dňa sme sa s celou našou triedou vybrali do neďalekých 

potravín. Išli sme hľadať syry a sýtené nápoje. Do predajne sme išli 

po skupinách. Chlapci hľadali rôzne druhy syrov. Našli: syr Eidam, 

Bambino, Karička, Lunex, Jánošík, Valaška, Lučina, Apetito, Niva, 

rôzne druhy tavených syrov, toastové syry... Dievčatá hľadali sýtené 

nápoje. Tým sa podarilo nájsť: Budiš, Iva, Fanta, Coca-Cola, Zlatá 

Studňa, Brusnianka, Magnézia, Mattoni, Maštinská, Tonic,  

7 Up a mnohé iné. I keď bolo sychravo, výlet sa nám páčil. A keby 

sme mali peniaze, určite by sme si aj niečo kúpili.  

                                                                                     Matej Škrátek 

 

I keď vonku ešte mrzne, o chvíľu nastane jarný čas. S pani učiteľkou 

sme si vyšli do prírody, aby sme nasýtili diviaky v neďalekej obore 

v Klobušiciach. Doniesli sme im zvyšky chleba a starého pečiva. 

Nesypali sme im to do válovca, ale hádzali cez okraj ohrady. Diviaci 

sa dosýta najedli a my sme ich pri tom pozorovali z neďalekého 

násypu. Keďţe sú to všeţravce, určite by si pochutnali aj na syre. Ten 

sme im však nepriniesli. Sme radi, ţe v ten deň nebolo sychravo, lebo 

sme sa mohli na lúke do sýtosti vynaháňať a uţiť si slniečka. Bolo 

nám ľúto, ţe sme sa museli vrátiť do školy. 

                                                                    Romanka Kameništiaková 



Ku Dňu vody sme vyčistili studničku blízko diviačej obory. Aby sme 

zabránili jej vysychaniu, vybrali sme z nej všetky konáre a nečistoty, 

ktoré v nej boli. Našťastie v nej neboli nasypané odpadky, iba 

opadané lístie. Keď sme k nej prišli, bola ním celá zasypaná. 

Vyhrabali sme ho, aby mohla voda voľne odtekať. Pri čistení nám 

pomohli aj ţiaci z 3.A triedy. Dúfame, ţe studnička nevyschne, lebo 

sme sa všetci veľmi snaţili, aby bola čistá a nezasypaná konármi 

a lístím. Po dobre odvedenej práci sme sa spoločne zahrali rôzne hry. 

Z tohto výletu sme mali veľmi dobrý pocit, lebo sme urobili pre 

prírodu dobrý skutok. 

                                                                                  Emmka Gašparová 

 

- boli sme na sánkovačke. Ani sychravé počasie nás neodradilo 

od toho, aby sme vyrazili na neďaleký kopec zasypaný snehom. 

Svojím krikom sme vyrušili aj zopár sýkoriek. Kopec bol strmý, 

mnohým pri výstupe naň vysychalo v hrdle. Škoda, ţe si 

nepriniesli čaj. Kto išiel priveľmi rýchlo, vysypal sa zo sánok 

ako vrece zemiakov. Niektorí aj zasyčali od bolesti. Dobre, ţe 

sneh nebol sypký. Aspoň sme si mohli postaviť aj snehuliaka. 

 

                                                                                   Timo Uhlík 

  
 

OBJAVILI SME 

 

Kedy a čoho sa deti z našej triedy nasýtili tak, ţe sa nemohli ani 

pohnúť: 

- najviac som sa asi najedla v Grécku. Na raňajky som zjedla 

volské oko, chlieb, maslo a na obed pizzu, hranolky, špagety, 

kukuricu, kura, zemiaky, zákusok, vodu a šalát. / Klárka / 

- dosýta som sa najedla na svadbe mojej tety. Boli tam výborné 

koláče, ale najviac mi chutila polievka s pečeňovými haluškami, 

ktorej som si dala aţ 4 porcie. / Katka / 

- na Vianoce zemiakového šalátu / Jakub S. / 

- pri návšteve dedka sme boli v pizzérii a ja som sa prejedol pizze  

/ Miško / 

- v Košeci, na ujovej svadbe som sa tak zasýtila koláčmi, aţ ma 

z toho bolelo brucho / Deniska / 



- kaţdú nedeľu, keď tato robí pečenú kačicu / Maruška / 

- na moje narodeniny, keď som zjedla obrovskú porciu kuraťa, 

ryţe, zemiakov a zeleninovej oblohy / Emmka / 

- vţdy na Vianoce sa dosýta najem rybích prstov / Milanko / 

- naposledy som sa zasýtil hranolkami s pečeným mäsom 

a slaninou, ktoré robila moja mama / Adam V. / 

- do prasknutia som sa najedol pečeného pstruha, ktorého som 

jedol na Nitrianskom Rudne / Denis / 

- na Vianoce šalátu a ryby / Adam B., Romanka, Maťko Š., 

Samko / 

- na rodinnom stretnutí, kde som jedol rezeň, hranolky, pečené 

zemiaky, cibuľu, kukuricu a rybaciu polievku / Timo / 

- v nedeľu som sa nasýtil rezňa, do sýtosti som sa najedol aj na 

svadbe v Česku a zasýtim sa aj v kaţdej reštaurácii a to hlavne 

vypráţaného syra a hranoliek / Maťko Š. / 

- nepamätám sa, ţe by som sa niekedy tak veľmi nasýtil  

/ Maťko Ţ. / 

- keď ideme v nedeľu k babke do Bošian, ktorá robí výbornú 

pečenú hovädzinu / Maruška / 

- v jednej reštaurácii, v ktorej sme sa zastavili, keď sme sa vracali 

z Prahy / Emmka / 

- vţdy, keď moja mama robí bryndzové halušky, ale rád mám aj 

pizzu, koláče a šampanské - jasné, ţe detské / Samko / 

- na svadbe torty / Aďo / 

- v Trenčíne pizze 4 druhy syra / Barborka / 
 

Objavili sme, ako vznikli skameneliny. Na hodine prírodovedy sme si 

niekoľko skamenelín aj zhotovili. Kým tie skutočné vznikali aj stovky 

rokov, tie naše sme urobili za týţdeň. Najskôr sme dali do prázdnych 

téglikov plastelínu. Do nej sme odtlačili mušle a rôzne druhy lastúr. 

Potom sme to všetko zaliali sadrou. Tú sme si pripravili tak, ţe sme si 

do vedra nasypali trochu sadry a zmiešali s vodou. Keď bola riedka, 

museli sme trocha sadry ešte prisypať. Aby sa náš pokus vydaril, 

musela postupne vysychať. Úplne suchá bola aţ po šiestich dňoch, 

kedy sme ju mohli opatrne vybrať z téglikov. Keby sme boli 

nedočkaví a vybrali ju skôr, mohla by sa nám  rozsypať na malé 

kúsky. Našťastie sa nám  to podarilo a skameneliny vyzerali ako 

skutočné. 

                                                                 Klárka Palčeková, Aďo Staňo 



Zistili sme, koľko detí z našej triedy uţ malo osýpky. Výsledky sme 

dali nielen do tabuľky, ale aj do grafu. 

 
Mal si už osýpky? áno nie 

  
9% 91% 

 

    
                                                                                      kolektívna práca 

 

 
 

SPOZNALI SME 

 

-pána spisovateľa Jána Pochaniča. Dozvedeli sme sa, ţe aj jeho syn sa 

volá Ján. Cestoval k nám šesť hodín, lebo je aţ z východného 

Slovenska. Po cestách zasypaných snehom musel ísť pomaly. Tak 

skoro ráno ešte nechodili odhŕňače ani posýpacie autá. Nestihol si ani 

vypiť kávu, ani sa dosýta najesť, aby mohol prísť presne. Píše veselé 

texty, niektoré nám aj čítal, iné sme si vypočuli z cédečka. Nahovoril 

ich herec Jozef Straţan. Má krásny sýty hlas. Svoje CD Abeceda na 

diskotéke pokrstil tak, ţe ho posypal cestovinovou abecedou. Priali by 

sme si, aby jeho zábavné texty boli aj v našich čítankách. 

                                                                    Deniska Koštialiková 

 

Priniesol som deťom ukázať moje andulky. Volajú sa Jerry a Charlie. 

Keď je vonku sychravo, nemôţu byť na balkóne. Moje andulky ešte 

nikdy nemali osýpky. Krmivo im sypem dvakrát denne. Ak im 

nasypem veľa, musím im z toho odsypať. Keď sú dosť nasýtené, 

sadnú si na bidielka a začnú čvirikať so sýkorkami. 

                                                                                      Maťko Ţivčic 



                                            Moji vtáčikovia 

 

Doniesla som do školy vtáčikov. Neboli to sýkorky, ale cudzokrajné 

vtáky a ich druh sa volá agopornis. Dala som im mená Lola a Zak. 

Vţdy ich nasýtim slnečnicovými semienkami. Samozrejme, ţe im 

nedávam sýtenú vodu, ale obyčajnú. Dočítala som sa, ţe keby boli 

chorí, tak by sedeli v klietke s našuchoreným perím a privretými 

očami. Vtedy by im pomohlo oţarovanie infračervenou lampou. 

                                                                              Barborka Barteková 

 
 

VYHĽADALI SME 
 

Zaujímavosti o zvieratách: 

Syseľ – malý cicavec, ktorý je aktívny hlavne cez deň. Podobá sa  

              veveričke. Ţiví sa trávou a semenami. Niekedy si jedálny  

              lístok vylepší vtáčími vajíčkami alebo mäsom. Časť potravy  

              si odnáša v lícnych vakoch do podzemnej komory. Má 

              podobné zvyky ako škrečok, ibaţe si nerobí zásoby na zimu.  

              Celú ju prespí v podzemnom hniezde. To býva zvyčajne na  

              poli, vyše metra hlboko. K hniezdu vedie kľukatá chodbička.  

              Na jar tu samička porodí niekoľko mláďat. Ţiví ich veľmi  

              starostlivo. Syseľ často panáčkuje a sleduje okolie. Roľníci 

              ho nemajú radi, lebo robí škodu. Zvláštne je, ţe syseľ sa dá  

              celkom dobre skrotiť. Ale na jeho ostré zuby treba dávať  

              ustavičný pozor. Ţije v kolóniách, ktoré môţu mať aţ  

              niekoľko desiatok či stoviek jedincov. Má veľmi dobrý zrak.  
                                    Jakub Matejka, Nikolka Rexová, Denis Šebík,  

                                         Milanko Drábik, Adam Vass 

 

Sýkorka – na svete existuje 54 druhov sýkoriek. Tieto malé spevavé  

                  vtáky sú dôverčivé a spoločenské. Ţivia sa semenami  

                  a hmyzom. Ţijú v lesoch, parkoch a záhradách. Ak  

                  sýkorka nenájde po chladnej noci dostatok potravy, tak  

                  zamrzne. Preto ich v zime kŕmime orechmi, slnečnicou  

                  a lojom. V lete sa nám odmenia lovom škodlivého hmyzu. 

                  Hniezdo stavia iba samica a potom do neho kladie okolo  

                  10 vajíčok, ktoré sú červenohnedo bodkované. Na vajciach 

                   sedí iba samička, ktorú samček kŕmi. Dĺţka sedenia je  



                  12-16 dní. Samičku rozoznáme podľa čierneho pruhu, 

                  ktorý sa jej tiahne cez bruško. Má ho omnoho tenší a menej  

                  výrazný ako samček. Sýkorky denne zoţerú toľko hmyzu,  

                  koľko samy váţia / 15-18 dkg /. Zistilo sa, ţe sýkorka  

                  musí priletieť k hniezdu aţ 400 krát, aby svojich hladných  

                  potomkov nakŕmila.  
                                      Jakub Matejka, Nikolka Rexová, Emmka Gašparová, 

                                            Maruška Čierniková, Aďo Staňo, Maťko Škrátek 

 

Hádanky: 

☺ Otec sa ešte len rodí, a syn uţ po streche chodí. Čo je to? / oheň         

a dym / 

☺ Orba, sejba je mu cudzia, nemá kombajn, nemá kosy, no do sýpok 

podzemných si celé leto zrno nosí. Čo je to ? / syseľ / 

☺ Koţúšok má sivý, všeličím sa ţiví. Poje syr aj suché kôrky, rada 

chodí do komôrky. Čo je to? / myš /                                 Adam Bukvay                       

 
 

VYMYSLELI SME 

 

Keď som išla zo školy, videla som sýkorku. Smutne sedela na konári 

a ani sa nepohla. Zistila som, prečo je taká. Po dlhom hladovaní ako 

prvá objavila plné kŕmidlo a tak sa nasýtila, ţe sa nemohla ani 

pohnúť. Určite ju bolelo aj bruško. Musela tam ešte dlho sedieť, kým 

ju to prešlo. Bolo to pre ňu ponaučenie, ţe nemá byť nenásytná 

a nabudúce sa má podeliť aj s ostatnými sýkorkami.  

                                                                                    Milanka Kučková 

 

Doplň hrebeňovku tak, aby ju tvorili len vybrané slová po s: 

 1 S 

2 __ __ 

3 __ __ __ 

4 __ __ __ __ 

5 __ __ __ __ __  

6 __ __ __ __ __ __ 

7 __ __ __ __ __ __ __  

8 __ __ __ __ __ __ __ __ 

9 __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

10 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __                               Klárka Palčeková        



 

 
 

1- modrá, 2- šedá, 3- ţltá, 4- oranţová 

                                                                                     Adam Vass 

 

Nájdi 8 vybraných slov po s. 

 

S Y S E Ľ E R 

Ý Ý I U Z S T 

K O P K Y P S 

O D H K L Y A 

R C A V A B K 

K Ť N E R T P 

A M O I U Z Ý 

O V A R CH Y S 

S Y Č A Ť H O 

O K A N Y S P 
                                                                                                         
                                                                                      Nikolka Rexová 



 
1- oranţová, 2- zelená, 3- ţltá, 4- červená, 5- sivá 

                                                                          Milanka Kučková                                  

                                              Sýkorky 

 

V zime, keď nastane sychravé počasie a tuhšie mrazy, radi 

pozorujeme za oknom sýkorky. Kúpili sme im semienka slnečnice, 

ktoré im raz za deň nasypeme. Keď sú nasýtené, „za odmenu“ nám 

pošpinia balkón. Syrové roţky im nechutia. Naša mama je pyšná na 

svojich synov, vďaka ktorým sýkorky tento rok nezahynuli od hladu. 

                                                                                         Adamko Vass  

 

 
1- zelená, 2- červená, 3- biela, 4- hnedá, 5- modrá, 6- ţltá 

                                                                                    Klárka Palčeková                                                                                     



     1.      

2.           

  3.         

     4.      

     5.      

    6.       

  7.         

                    

1. drobný hlodavec podobný veveričke 

2. opak slova sýty 

3. listnatý lesný strom 

4. ako sa inak povie chyba 

5. sladkovodný ţivočích 

6. preloţ slovo „window“ do slovenčiny 

7. ako sa inak povie dolnej končatine 
                                                                         
                                                                        Barborka Barteková 

 

 

1- ţltá, 2- čierna, 3- slabozelená, 4- sivá, 5- hnedá, 6- modrá,  

7- tmavozelená 

                                                                           Milanka Kučková 



Keď vylúštiš tajničku, dozvieš sa, ktorý vtáčik na zimu neodlieta 

do teplých krajín. 

    1.       

   2.        

3.           

    4.       

  5.         

   6.        

   7.        

 

1. zviera podobné myši 

2. nie hladný 

3. zdravý nápoj, z ktorého sa vyrábajú syry 

4. detská choroba 

5. koláč so syrom 

6. kameň 

7. zviera, ktoré syčí                                           Milanka Kučková 

 

 
1- šedá, 2- ţltá, 3- čierna 

                                                                         Katka Janíková 

Silák Silvo 

 

Silvo má vraj veľkú silu,            Je aj tak na seba pyšný, 

odnesie aj lesnú vílu.                  boja sa ho všetky myši. 

         Samo sa mu stále smeje,             Posilňuje kaţdý deň, 

ţe sa pri tom celý chveje.            zdvihnúť činky je jeho sen...                                   



   1. s  s    

 2. o   p  y   

3.   p       

  4. d  s   a  

 5. s        

6.   p       

7. s    k     

    8.   v   

   9. s  r    

10. s  r       

11.  s         

 

1. malé zviera 

2. detská infekčná choroba 

3. v zime je sneh ... 

4. najedol sa ...  

5. ovčí ... 

6. skládka obilia 

7. inak povedané syn 

8. farba myši 

9. liek pre deti / nie tabletka / 

10. dieťa bez rodičov 

11. opak slova slabo                                             Jakub Slávik                                                                     

 

☺ Čo strašne smrdí, ale dobre chutí? / syr / 

☺ Z podzemnej diery sa na nás škerí. Má dôvod na radosť.  

     V lete si do komôr naznášal zrna dosť. Čo je to? / syseľ / 

                                                                            Klárka Palčeková 

 
 

ZHOTOVILI SME 

 

- takmer dva mesiace sme zbierali obaly zo syrov, aby sme si 

mohli urobiť syrovú mliečnu dráhu v tvare obrovskej špirály. 

Etikety sme nalepili na baliaci papier. Mali sme ich toľko, ţe 

sme mohli urobiť aţ dve mliečne dráhy. Obaly boli 

pestrofarebné, usilovali sme sa striedať farby. Snaţili sme sa, 

aby sme nezašli za čiaru vopred predkreslenej dráhy. Celý 



výtvor by nám mal pripomínať, aké sú syry a mliečne výrobky 

dôleţité pre náš zdravý vývin. 

                                                                      Maruška Čierniková 

 

-keď sa začali Fašiangy, vyrábali sme si karnevalové masky. Ja 

som si vybral sysľa. Zobral som si ho preto, lebo má veľké 

hryzáky. Pri maľovaní som dal trochu viac vody, takţe musel 

dlhšie vysychať. Všetkým sa páčil, lebo bol vyfarbený sýtymi 

farbami.     

                                                                                    Aďo Staňo 

 

- kreslili sme posýpacie autá. Cez zimu posýpajú cesty drobným 

štrkom alebo pieskom, aby autá nedostali šmyk. Keď sa sneh 

roztopil, kamenná posýpka na cestách zostala. Teraz ju musia 

pozametať pracovníci technických sluţieb. 

 

- celú zimu uzimené sýkorky prilietali na parapetu našej triedy. 

Občas sme im niečo nasypali. Uţ vieme, ako vyzerá sýkorka. 

Má ţlté bruško a čiernobiely kabátik. Rovnako budú vyzerať aj 

malé sýkorčence, ktoré sa na jar vyliahnu. Namaľovali sme si 

ich na hodine výtvarnej výchovy. Veľmi sa nám vydarili, 

vyzerali ako ţivé. 

                                                                                      kolektívna práca 

 

- na VV sme si vytvorili výkres, na ktorom je pohľad  z okna 

počas sychravého počasia. Podklad  tvorí benzínový papier. 

Urobili sme ho pomocou vody s benzínom a sýtych olejových 

farieb. Vďaka tejto nezvyčajnej technike vzniklo pozadie, ktoré 

pripomína kvapky daţďa stekajúce po okne. Tušom sme 

dokreslili pohľad z okna - dva osamotené stromy na neďalekých 

kopcoch. Potom sme vystrihli okno z bieleho výkresu a nalepili 

na celú prácu. Vyzerá to veľmi pekne, a pritom to nebolo vôbec 

ťaţké. 

                                                                                   Denis Šebík                                                           

 

- na krúţku sme si zhotovili presýpacie hodiny. Mali sme si a ne 

priniesť  2 plastové fľaše, lepiacu pásku a nejaký sypký 

materiál. Ja som si priniesol soľ, ale deti mali aj krupicu. 



1. Obidve fľaše sme si prerezali na polovice. 

2. Vyutierali sme ich vnútro do sucha. 

3. Keď povysychali, zlepili sme ich lepiacou páskou opäť 

dohromady. 

4. Do jednej z fliaš sme pred zlepením nasypali soľ, druhú sme 

nechali prázdnu. 

5. Do uzáveru sme urobili dieru. Kto chcel, aby sa mu presýpali 

rýchlejšie, urobil si väčšiu dieru. 

6. Potom sme jednu fľašu zatvorili uzáverom a druhú sme na ňu 

otočili a zlepili páskou. 

7. Po skončení sme vyskúšali, komu sa presýpacie hodiny sypali 

najrýchlejšie. 

Najrýchlejšie som mal ja, všetka soľ sa z nich presypala za  

4 minúty. Najpomalšie mala Klára, tej sa sypali aţ 22,09 min. 

                                                                                         Timo Uhlík 

 

V utorok sme na výtvarnej výchove  robili sýkorky. Boli  sýtych 

farieb a všetkým sa nám pekne vydarili. Krídla sme vyšívali bavlnkou. 

Niektorí zasyčali od bolesti, keď sa pichli ihlou. Vyrábali sme ich 

preto, aby sme im v zime nezabudli nasypať niečo do kŕmidla, aby 

boli sýte.  

                                                                                      Miško Stratený 

 

Vyrábali sme mandaly. Doteraz sme netušili, čo to je. Teraz uţ vieme, 

ţe sú to väčšinou kruhové obrázky, ktoré sa vytvárajú pri príleţitosti 

nejakej slávnosti alebo obradu. Vyrábajú sa z ryţovej múky, 

farebného piesku alebo iného sypkého materiálu. Po skončení 

slávnosti je pozmetaný a hodený do rieky alebo rozprášený vo vetre. 

My sme si na výrobu našej mandaly priniesli soľ. Musela byť suchá, 

aby sa dobre sypala. Prifarbili sme ju farebnou kriedou. Pomocou 

kruţidla sme si urobili na výkres návrky. Potom sme po troche 

nanášali lep a vysypávali rôzne vzory. Nebolo to vôbec ľahké, lebo 

tento výrobok si vyţadoval veľkú trpezlivosť a kto nesypal soľ 

opatrne, farby sa mu spojili. Zvyšnú soľ sme nasypali do vysokej 

úzkej zaváraninovej fľaše. Soľ sme do nej sypali po vrstvách a farby 

sme pravidelne striedali. Vznikla nám tak veľmi pekná a lacná 

dekorácia do kuchyne, ktorá môţe poslúţiť aj ako darček pre rodičov. 

                                                    Katka Janíková, Maruška Čierniková 



Kto chce byť sýty, môţe vyskúšať niektorý recept z nášho kalendára  

/ www.kronikatriedy.blogspot.com – február 2010, TWINNY č.4 / 

a kto je nenásytný, môţe ich vyskúšať aj všetky. Jedlá pripravovali 

mamičky so svojimi synáčikmi a dcérenkami, ale zapojili sa aj 

niekoľkí šikovní oteckovia. Všetkým ešte raz veľmi pekne ďakujeme 

nielen za pomoc, ale najmä za trvalú podporu. 

------------------------------------------------------------------------------------- 

Varíme s Miškom Strateným 

 

Bryndzové šúľance 

1 kg zemiakov 

200 g hladkej múky 

1 kávová lyţička soli  

250 g bryndze 

1 kyslá pochúťková smotana  

Deň vopred uvaríme 1 kg zemiakov v šupke. Potom ošúpeme, 

postrúhame a prisypeme hladkú múku, aby bolo cesto husté, pridáme 

soľ a zamiesime. Vytvarujeme valec, ktorý pokrájame na menšie asi 1 

cm hrubé kúsky. Z nich vytvarujeme dlhé šúľance, ktoré pokrájame na 

malé kúsky. Kaţdý kúsok vytvarujeme na šúľanec asi 3 cm dlhý. 

Dáme variť do vriacej osolenej vody. Bryndzu rozmiešame s kyslou 

 pochúťkovou smotanou a zmes vylejeme na prepláchnuté šúľance.   

 

 

Varíme s Klárkou Palčekovou 

 

Bryndzová nátierka 

15 dkg bryndze 

1/4 masla 

1/2 cibule 

mletú papriku  

vegetu 

paţítku 

Bryndzu vyšľaháme s maslom, nadrobno posekanou cibuľkou, 

nasypeme trochu mletej papriky, paţítku, dochutíme vegetou.  

 

 

 

http://www.kronikatriedy.blogspot.com/


Varíme s Emmkou Gašparovou 

 

Bryndzové halušky 

500 g očistených zemiakov 

300 g hladkej múky 

soľ 

250 g bryndze 

60 g cibule 

80 g slaniny 

trocha kyslej smotany 

Surové zemiaky postrúhame, prisypeme múku a štipku soli.  Na 

haluškárni si pripravíme cesto a hádţeme ho do vriacej vody. 

Vyvaríme a scedíme. Medzitým si na panvici opraţíme slaninku 

s cibuľkou. V troche kyslej smotany rozmiešame bryndzu 

a primiešame do scedených halušiek. Podávame s kyslým mliekom. 

 

Varíme s Maťkom Ţivčicom 

 

Bryndzové tajomstvo / vlastný recept / 

0,5 dl oleja 

polovicu cibule 

jemný párok 

200 ml smotany 

polovicu syra v črievku 

strúčik cesnaku 

200g cestovín 

korenie oregano 

mletá paprika 

paţítka 

200g bryndze 

Na oleji dozlatista opraţiť cibuľku, potom pridať najemno pokrájaný 

párok a ešte trocha opraţiť. V miske rozmiešať bryndzu v smotane. 

Túto zmes vyliať za stáleho miešania do hrnca s cibuľkou a párkom. 

Keď zmes zovrie, pridať syr v črievku a miešať na miernom ohni, 

kým sa nerozpustí. Na záver dochutiť oreganom a mletou paprikou - 

primerane. Nesoliť, pretoţe samotná bryndza i syr sú slané. Vyliať na 

cestoviny. Na záver, aby to aj oku lahodilo, na vrch nasypať 

pokrájanú paţítku. 



Varíme s Deniskou Koštialikovou a Barborkou Bartekovou 

 

Bryndzové tyčinky 

 

25 dkg bryndze 

25 dkg hladkej múky 

2 dcl kyslého mlieka 

25 dkg masla 

Zamiesiť, cesto dať na 24 hod. do chladničky. Na druhý deň rozgúľať 

na pomúčenej doske, vykrajovať tyčinky. Klásť na suchý plech, 

potrieť vajíčkom, posypať rascou, príp. sezamom, kryštalickou soľou 

alebo makom. 

 

Varíme s Maruškou Čiernikovou 

 

                                 Bryndzová nátierka s vajíčkom 

                                             

200 g bryndze 

80 g masla 

1 vajce 

1cibuľa 

soľ, rasca 

zelená petrţlenová vňať 

Maslo vymiešame s na tvrdo uvareným postrúhaným vajíčkom, 

primiešame postrúhanú cibuľu, bryndzu , prisypeme drvenú rascu, 

posekanú zelenú petrţlenovú vňať 

a podľa chuti osolíme. 

 

Varíme s Maťkom Škrátkom 

 

Bryndzovo-vajcové halušky 

400g polohrubej múky 

150g bryndze 

100ml šľahačkovej smotany 

4 vajcia 

voda 

oškvarky z údenej slaniny 

lyţica oleja 



Múku, 50g bryndze, vajce a soľ zamiesime s potrebným mnoţstvom 

vody na redšie cesto. Halušky hádţeme do vriacej vody. Keď 

vyplávajú na povrch, vyberieme ich. Neoplachujeme vodou, ale 

polejeme bryndzou zmiešanou so smotanou. Pridáme praţenicu z 3 

vajec, premiešame a posypeme oškvarkami.  

 

Varíme s Adamkom Vassom 

 

Pirohy plnené bryndzou 

 

600g  polohrubej múky 

1 vajíčko               

soľ 

voda 

70g údenej slaniny 

Paţítka 

2dl  kyslej smotany    

PLNKA : 4  zemiaky 

           200g  bryndze     

           posekaný čerstvý kôpor 

           lyţica kyslej smotany 

Z múky, vajca, soli a vody zamiešame tuhšie cesto, ktoré rozvaľkáme 

na pomúčenej doske a pokrájame na štvorce. Na kaţdý štvorec dáme 

trocha plnky, cesto preloţíme do tvaru trojuholníka, okraje dobre 

popritláčame, pirohy uvaríme v osolenej vode.  

Údenú slaninu pokrájame na kocky a opraţíme. 

Uvarené pirohy pokvapkáme vyškvarenou masťou, posypeme 

škvarkami, pokrájanou paţítkou a polejeme kyslou smotanou. 

Plnka: zemiaky uvarené v šupke ošúpeme a pretrieme cez sito. 

Pridáme bryndzu, posekaný kôpor, kyslú smotanu a všetko spolu 

vymiešame.   

 

Varíme s Nikolkou Rexovou 

 

Bryndzová nátierka 

 

bryndza, maslo, cibuľa, červená paprika, trocha soli, paţítka alebo iné 

bylinky podľa chuti 



Varíme s Jakubkom Slávikom 

 

Palacinky s bryndzou / titulná strana kalendára / 

 

250 g hladkej múky 

1 vajce 

soľ, trošku droţdia,  

mlieko 

1 dcl smotany 

30 g masla 

 

PLNKA: 250 g bryndze 

           150 g varených zemiakov 

           1 vajce, soľ, kôpor, smotana 

Upečieme palacinky, ktoré naplníme bryndzovou plnkou. 

PLNKA: bryndzu premiešame s uvarenými zemiakmi, vajíčkom, 

soľou, kôprom a smotanou. Ak je plnka hustá, prilejeme viac smotany. 

 

 

Varíme  s Aďom Staňom 

 

Bryndzový osúch 

 

KVÁSOK: Do hrnčeka rozdrvíme droţdie, pridáme 1 čajovú lyţičku 

cukru, trochu 

              vlaţného mlieka, dobre premiešame a necháme kysnúť. 

Do misy nasypeme múku, dáme 1 roztopený tuk / Palmarín, Heru /, 1 

vajce, trochu soli a vylejeme kvások. Dolejeme trochou vlaţného 

mlieka, dobre vymiesime. 

PLNKA: 1 uvarený zemiak, 1 kocka bryndze, 1 vajce, 2 lyţice 

polohrubej múky, štipka 

            mletej papriky, kôpru alebo petrţlenovej vňate. 

Vykysnuté cesto si na múkou vysypanej doske vyvaľkáme na hrúbku 

asi 1,5 cm. Preloţíme na vymastený plech a potrieme bryndzovou 

plnkou. Popicháme vidličkou, aby pri pečení vyšiel vzduch a okraje 

cesta potrieme olejom. Vloţíme do rúry a pečieme pri teplote 250 °C 

asi 15 min. 

 



Varíme s Jakubkom Slávikom 

 

Bryndzovníčky z lístkového cesta 

 

2 – 3 balíky lístkového cesta 

PLNKA: 250 g bryndze 

           200 g uvarených zemiakov 

           soľ, 1 dcl kyslej smotany 

           1 vajce 

           1 lyţica rozpusteného masla 

Cesto rozvaľkáme na hrúbku 0,5 cm. Povykrajujeme kolieska 

s priemerom 8 cm. Okraje nareţeme noţom. Do stredu dáme plnku 

a ponakrajované končeky pritlačíme k sebe. Poukladáme na 

plech, potrieme vajíčkom a polejeme maslom. Upečieme dozlatista. 

  

 
 

OCHUTNALI SME 
 

Cez veľkú prestávku sme sa zasýtili nielen tým, čo nám nabalili 

rodičia, ale aj vlastnoručne vyrobenou syrovou pomazánkou.  

1. Vymiešali sme syrokrém s rastlinným maslom. 

2. Rozpučili sme cesnak. 

3. Pridali sme mletú červenú papriku, trocha soli a natierali sme to na 

kolieska roţtekov. 

Všetkým nám syrová pomazánka veľmi chutila. Dúfam, ţe aj Vám sa 

bude páčiť a ţe ju aj vyskúšate. 

                                                                                        Katka Janíková 

 
 

SÚŤAŽILI SME 

 

Vo februári sa uskutočnil karneval pre deti našej školy v DK Ilava. Aj 

keď bolo vonku sychravo, dnu sme sa dobre zabávali. Pani kuchárky 

nám upiekli koláč so sladkou posýpkou. Najedli sme sa dosýta. 

Medzi pestrofarebnými maskami sa našla aj maska sysľa. Niekoľko 

detí vyhralo, medzi nimi boli aj naši spoluţiaci. 

                                                                                      Samko Roháč 



 

Bohatstvo a chudoba 

 

Aj naša trieda sa zapojila do súťaţe Európa v škole. Téma 

tohtoročnej práce bola „Bohatstvo a chudoba“. Na výkres sme 

nakreslili vlastné ruky, ktoré sme vyfarbili sýtymi farbami. 

Ruky sme popretkávali čiernymi čiarami. Sýte farby 

znamenali bohatstvo a zdravé, nasýtené deti. Čierne čiary 

znamenali chudobu, chorobu, ale aj ľudskú zlobu 

a nenásytných ľudí. Dlho sme rozmýšľali nad názvom. 

Nápady boli rôzne: KEĎ SI SÝTY, NASÝŤ INÝCH! 

           PODAJ POMOCNÚ RUKU! 

           MYSLI NA INÝCH! 

           OTVORME OČI! OTVORME SRDCIA! 

Pri znázorňovaní tejto témy sme mysleli na zemetrasenie 

v Haiti. Rodičom tam zahynuli mnohí synovia aj dcéry. Boli 

zasypaní pod troskami domov. Tí, čo preţili, pre nedostatok 

vody vysychali ako kvetiny. Veľa ľudí nezostalo 

ľahostajnými a pomohli rôznymi zbierkami. 

 

                                                                 Klárka Palčeková 

 

 
 

NESTROSKOTAJME NA 

syčí - sipí 

sykot - sipot 

synka / synčeka / - sinka / modrina / 

syra - síra 

syrový / koláč / - sírový / zápach / 

sýta - sitá 
 

 
 



VYMAĽUJME SI 

 

 

    
           

 


