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PRÍHOVOR 

 

 Milí žiaci a priatelia našej školy! 

 

 Prvý štvrťrok nášho školského života priniesol veľa nových situácií  vo Vašom vzdelá-

vaní – chvíle prezenčného vzdelávania, chvíle strávené v karanténe a momentálne - na sklonku 

kalendárneho roka i chvíle strávené v dištančnom vzdelávaní. 

 

 Všetko má svoje výhody i nevýhody, pozitívne i negatívne stránky, ale vždy vo všetkom 

je dôležitý uhol Vášho pohľadu – či z každej situácie dokážete vyťažiť to pozitívne, alebo sa 

zameriate len na to negatívne.  

 

 My sme veľmi potešení, že aj v tomto premenlivom období sa nám podarilo z daných 

podmienok vyťažiť to najlepšie - oživiť Vašu kreativitu a tvorivosť, ktorej výsledkom je ďalšie 

online číslo nášho školského časopisu, ktoré v tomto školskom roku oslávi svoju päťročnicu. 
 

 Prajeme Vám príjemné strávené chvíle jeho čítaním!  

                                                                                              Redakcia školského časopisu      

 

 

 

Krátke zamyslenie: Ako vnímam prírodu ja 

     Príroda nám poskytuje veľa vecí, vďaka ktorým môžeme žiť. Môžeme v nej vidieť rôzne 

cykly, ako  je kolobeh kyslíka, kolobeh vody alebo kolobeh dusíka. Vďaka týmto cyklom sa ni-

kdy nevyčerpá kyslík a máme dostatok vody a vďaka dusíku majú rastliny výživu. 
     Príroda poskytuje potravu nielen zvieratám, ale aj nám ľuďom. Potravu rôznej chuti, farby 

a vône,  ktorou nás láka na prechádzku do svojich tajov. 

     Príroda nás lieči, pretože v nej nájdeme rôzne liečivé bylinky, z ktorých si pripravíme chut-

ný čaj. Ten nás osvieži v lete alebo zahreje v zime.  

    Počas prechádzok sa kocháme pohľadom na slnkom zaliate vrchy v našom kraji a vypočuje-

me si koncert lesných spevákov.  

    Z prírody si vyberáme veľa užitočných materiálov, napríklad drevo, kameň alebo hlinu, aby 

sme si zhotovili zaujímavé predmety. 

     Mohla by som toho, čo pre nás ľudí príroda znamená, napísať ešte veľa, ale ja to radšej 

prenechám  vám. Porozmýšľajte! 

                                              Selina Kaščáková, VIII. B  



Liptov 

Na Liptove nie je zima, 

no ani teplo nedusí ma. 

Určite to tak príroda zariadila, 

že nás nespočetne veľa vrchmi obkľúčila. 

 
Všade na Slovensku je príroda vážne krásna, 

no v porovnaní s Liptovom je pravda viac než jasná. 

Tá prenádherná vôňa kvetov neustále lesmi blúdi, 

až kým si nenájde cestu do nosov nás ľudí. 

          Melánia Kováčiková, VI. A 

Žiarsky deň 

Pozriem sa do Žiarskej doliny 

a  do mojej rodnej dediny. 

Tu potok žblnká, šumia lesy 

i krásne chvíle nájdete si. 

 
Z doliniek pohľadom v obzore, 

zablúdim  priamo k Liptovskej Mare. 

A v lese huby, maliny, smiech a radosť, 

uprostred našej dediny každý má hojnosť. 

 
Večer, keď slnko zapadá, 

prichádza tichá nálada. 

Všetko pokryje tmavá noc, 

nad nami rozprestrie svoju moc. 

Stromy aj domy ukážu svoj tieň, 

dovidenia ti žiarsky deň. 

  Patrícia Spišáková, VI. A 

Závažná Poruba 

Závažná Poruba pekná obec je, 

krátka cesta z mesta k nej vedie 

a do mojej dedinky vás dovedie. 

Veľa láskyplných ľudí tu žije. 

 
Tu som vyrastal a do školy chodil, 

aj známy básnik sa tu narodil. 

Milan Rúfus je meno známe vo svete, 

o jeho básňach sa všade u nás dozviete. 

 
Závažnú Porubu, tú mám veľmi rád, 

som hrdý na to, že v nej môžem bývať. 

               Richard Sabadín, VI. A 

Liptov 

Liptov, Liptov, aký si krásny, 

ako mesiac nad Kriváňom jasný. 

Zelené doliny, vysoké štíty, 

hlboké lesy a v lesoch vzduch čistý. 

 
Divoká rieka, čo mestom preteká, 

mestom, kde pozná človek človeka. 

To mesto, čo leží v srdci Liptova, 

si miesto v mojej duši navždy zachová. 

 Viktória Bajerová, VI. A 

Naša krásna príroda 

Príroda naša úžasná je, 

každý sa v nej rád zdržuje. 

V lese veľa hríbov máme, 

radi si ich pozbierame. 

 
Čučoriedky, jahody a maliny 

sú pre zvieratá sladké pochutiny. 

Spieva si horský potôčik, 

pije z neho smädný zajačik. 

 
Ľudia obdivujú slovenské lesy, 

prechádzka ich v nich vždy poteší. 

V prírode si na chvíľku  vydýchnem 

a po ťažkom dni silu naberiem. 

Lenka Plchová, VIII. B 

Príroda 

Príroda je krásny dar, 

ktorý  má prenádherný tvar. 

Krásne farby, super vône, 

na lúkach sa pasú kone. 

 
V lese malý vtáčik kričí, 

za stromom sa zajko krčí. 

Do potoka ranná rosa kvapká, 

skáče cez ňu bystro malá žabka. 

 
Na horách už sneh sa tvorí, 

spať už pôjdu lesné tvory. 

Jeseň si so zimou ruky podáva, 

a slniečko im z modrej oblohy máva. 

Šimon Mojčák, VIII. B 



KARIKATÚRA 
 

    Slovenská akadémia vied charakterizuje karikatúru ako skratkovité výtvarné alebo literárne dielo 

zosmiešňujúce, zveličujúce alebo zámerne deformujúce nápadné charakterové alebo vonkajšie zna-
ky osobnosti či jej prejav, veci alebo spoločensky významnej udalosti s cieľom odhaliť a zosmiešniť 

ich slabé, záporné stránky a vlastnosti. 

    Karikatúra vo výtvarnom umení je charakteristická zveličeným (zvýrazneným, zdôrazne-

ným) zobrazovaním znakov (čŕt, vlastností) určitej osoby (prípadne situácie, javu, predmetu alebo 

aj myšlienky) takým spôsobom, aby vyvolali pobavenie či kritizovali. 

 

    Naši ôsmaci sa svojej úlohy vytvoriť karikatúru zhostili naozaj výnimočne, veď posúďte sami! 

Veronika Cifrová—Ostrihoňová  

Autor: Patrícia Hollá 8. A 
Marek Hamšík 

Autor: Sebastian Ivanov 8.B 



Marek Hamšík 

Autor: Selina Kaščáková 8.B 
Mr. Bean 

Autor: Natália Kráľová 

Slovenská karikatúra 

    Najvýznamnejší slovenskí karikaturisti do roku 1989: 

Viktor Kubal, Ľubomír Kotrha, Miroslav Ďurža, Vladimír Pavlík. 

V roku 1982 založil publicista Jozef Tinka a dizajnér a karikaturista Vladimír Pavlík bienále kresleného humoru a 

satiry pod názvom Novomestský osteň, ktoré je najstarším podujatím svojho druhu v rámci Česka i Slovenska. 

   Po roku 1989 sa politická karikatúra na Slovensku výraznejšie prejavila v prácach niekoľkých významných poli-

tických karikaturistov, ktorí zvládli techniku portrétnej karikatúry a dokázali zachytiť „ducha doby“. 

   Medzi najvýznamnejších patria: 

Jozef Gertli-Danglár – originálnym „komiksovým“ štýlom zobrazoval politické portréty a dianie v príbehovom 

sujete, ktorý mal znaky absurdity a irónie. Je absolventom Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Uverejňo-

val svoje práce v študentských časopisoch, v periodickej tlači a po roku 2000 sa stal pravidelným portrétnym ka-

rikaturistom postkomunistického denníka Pravda. 

 

Pavol Jakubec – výrazný a technicky veľmi zdatný portrétny karikaturista, ktorý prispieval do periodickej tlače 

politickými portrétnymi karikatúrami. Neskoršie prešiel ku kreslenému politickému humoru ako pravidelný pri-

spievateľ do Hospodárskych novín. V súčasnosti sa portrétnej karikatúre venuje ako „karikaturista na objednáv-

ku“. 

 

Boris Kusenda – BoRiskus – spočiatku rozpačité pokusy tohoto portrétneho karikaturistu, absolventa Filozofic-

kej fakulty UK, po desaťročí prispievania do periodickej tlače (najmä Nového slova bez rešpektu) postupne pre-

rástli do profesionálnej úrovne. Od roku 2002 tvoril v USA a Kanade ako art-karikaturista celebrít a ilustrátor. 

Zomrel náhle v Montreale v roku 2007. 

 

Martin Šútovec – Shooty – absolvent Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Svoju politickú karikatúru pra-

videlne uverejňuje v denníku SME. Napriek tomu,že nie je portrétnym karikaturistom, snaží sa humorne a nezá-

visle zachytávať politické udalosti v skratkovitej kresbe. 
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Žblnká voda v bazéne, 

my sa do nej hrnieme. 

Učitelia nad nami, 

zalamujú rukami. 

Do skupín nás rozdelili, 

plavcov od „drievok“ oddelili. 

Celý týždeň plávame, 

nové cviky skúšame. 

Nevyjdeme predsa z cviku, 

veď sme na plaveckom výcviku. 

Tamarka Bániková, 4. B 

Základný plavecký výcvik 

Žiaci 4. ročníka absolvovali základný plavecký výcvik. Začiatočníci prekonali svoj počiatočný strach, 

pokročilí plavci vylepšili svoje techniky a všetci to zvládli na výbornej úrovni. Počas celého týždňa pre-

vládala veselá nálada a veríme, že vďaka našim učiteľom, si žiaci okrem plaveckých zručností odniesli aj 

pekné spomienky.  

Učili sme sa my plávať, 

no nás viac baví do vody skákať. 

Na stene je napísané, 

DO VODY SKÁKAŤ 

JE ZAKÁZANÉ! 

Ale žiakov veľká banda, 

mysleli, že to bude veľká sranda. 

Jeden vedľa druhého, 

kukli sa na triedneho. 

On dal súhlas, veru tak, 

bombu skočil každý žiak. 

Filip Katerinec, 4. B 

Skáče žiačik do vody, 

dvíha pritom svoje nohy, 

Pláva si on ako rybka, 

nepotrebuje chodiť do fitka. 

Pod vodu sa on ponára 

a s úsmevom sa vynára. 

To je teda zábava, 

voda sa mu pozdáva. 

Tobias Pastuch, 4. B  

Plávanie je zdravé, 

zábavné aj hravé. 

Mám to rada, 

keď do vody padám, 

potom plávam 

a na vode sa vznášam. 

 

Keď sa vznášam na vode, 
predstavujem si lode. 

Ako keď som v oceánoch, 

a okolo mňa veje vánok. 

Keď slnko vychádza 

a svet sa zobúdza. 

 

Takto vnímam plávanie, 

ako oddych v pohode. 

A ako zážitok, 

plávajúci vo vode. 

Alžbeta Gracáková, 4. B 



Základný plavecký výcvik 

očami štvrtákov 

Jakub Hrča 4. B 

Tobias Pastuch, 4. B  

Dávid 



Dňa 24.9.2021 si naša škola pripomenula 20. výročie vzniku Európ-

skeho dňa jazykov. Tento rok sme to poňali formou workshopu, kde 

si jednotlivé triedy pripravili zaujímavé informácie, kvízy, hry a občerstve-

nie typické pre danú krajinu. Tohto workshopu sa zúčastnili najmä žiaci 2. 

stupňa. 

Pevne veríme, že budúci rok sa nám podarí uskutočniť túto akciu opäť. 

Ďakujeme vyučujúcim a členkám predmetovej komisie jazykov za prípravu, taktiež žiakom a rodi-

čom za suveníry a ochotu. 

Európsky deň jazykov 



Výtvarná súťaž Liptov 2021 

Potešte sa krásnym návrhom známky od Alexandry Agnetovej, žiačky 

IX.A, ktorá získala 2. miesto vo výtvarnej regionálnej súťaži Liptov 

2021, vo svojej kategórii. Gratulujeme. Ďakujeme za reprezentáciu 

našej školy a p. uč. Luptákovej za prípravu. 

Naše úspechy 

 

iBobor 

V týždni od 8.11. do 12.11. sa uskutočnilo celoštátne kolo súťaže infor-

matického myslenia iBobor, ktorého sa zúčastnilo 16 našich žiakov. 

Úspešným riešiteľom srdečne gratulujeme: 

Kategória Bobrík:  V.A - Markéta Jambrichová, V.B - Mia Bley, Filip 

Černický 

Kategória Benjamín: VII.B - David Freissl, Artur Kováč 

Kategória Kadet: VIII.A - Adam Lukačík, Marek Hodža, Michal Hollý, 

Jerguš Kováčik 

Olympiáda ANJ—školské kolo 

Dňa 9. a 16. novembra sa konala ústna a písomná časť školského ko-

la Anglickej olympiády. V kategórii 1A za zúčastnilo 11 žiakov zo 7. roč-

níkov, v kategórii 1B sa zúčastnilo 8 žiakov z 8. - 9. ročníkov. 

Víťazi kategórie 1A: 

1. miesto - Nina Krčulová VII.B 

2. miesto - Roman Holaza VII.B 

3. miesto - Dávid Freissl VII.B 

Víťazi kategórie 1B: 

1. miesto - Patrícia Hollá VIII.A 

2. miesto - Karolína Juríčková IX.A 

3. miesto - Matúš Boda IX.B 

Všetkým zúčastneným ďakujeme, víťazom blaho-

želáme a budeme im držať palce v okresnom 

kole, ktoré sa uskutoční 13. januára 2022. 



Keď sa povie sobota 

 

 Sobota pre väčšinu našich spolužiakov znamená deň oddychu a ničnerobenia. Naša partia spolu-

žiakov, ktorú vám chceme dnes predstaviť, musí ráno v sobotu vstať o niečo skôr. Skrátka, ideme na 

výlet. 

 Sme členmi turistického krúžku. Škoda, že je covidová doba a my sme už od novembra iba doma. 

No spomínať môžeme. 3 krát sme zažili niečo výnimočné a vzrušujúce. Cesty do Kvačianskej doliny,  

Žiarskej doliny a na vodopád Skok pri Štrbskom plese, boli pre nás nielen poučné, ale aj dobrodružné. 

Ľudia navôkol sa čudovali, kde sa nabralo toľko malých Liptákov a práve cez voľný deň. 

 Naši vedúci, p. uč. Kulová a p. uč. Krupa sú naši „horskí vodcovia“. Spoločne strávená túra, rých-

la a náročná chôdza, či dobiehanie na autobus a na záver každej doliny odmena v podobe desiatej na 

čerstvom vzduchu. Na vodopáde Skok aj s prídavkom chladenia, teda snehu, ktorý po nás nahádzal pán 

vedúci. Bol to náš prvý sneh v tomto roku, a to bol len október. A vďaka lockdownu asi aj posledný. 

Boli sme šťastní. Ale boli sme aj smutní, že musíme ísť domov. Pani učiteľka nám predstavila aj nových 

pomocníkov a kolegov, ktorých sme stretli po ceste na túre a hneď sa nám aj zapáčili. 

 

Eni Hazuchová: „Boleli ma nohy a celé telo, bola som posledná, ale šťastná, že som dorazila do cieľa.“ 

Viki Hybianová: „Vždy sa snažím ísť prvá, som gymnastka, tak to chcem všetkým ukázať. Síce ma bolia po-

slednú dobu kolená, aj tak som šťastná, že dorazím do cieľa. Najviac sa bavím s Liankou, ale aj s Kamou.“ 

Karolína Juríčková: „Je to fajn, že nemusíme ležať doma, ale prejsť sa spolu s kamarátmi na čerstvom 

vzduchu.“ 

Kamilka Jančušová: „Som vášnivá turistka, preto sa vždy snažím byť vedľa Viky a ísť po jej boku. Predovšet-

kým sa snažím byť vodkyňou, keby sme sa stratili. Najviac sa zabávam, keď je všetkým dobre a všetci sa bavia.“ 

Timka Dermeková: „Ako povedala Kama, aj ja som vášnivá turistka. Vždy som prvá a tieto hory mám po-

chodené už dávno, takže ich poznám ako oko v hlave. Ale vždy si ich rada prejdem.“ 

Patrícia Hollá: „Aj keď som nemala najlepšie autobusové spoje, vždy som sa tešila na sobotný výlet. Veci som 

si prichystala večer a ráno som mohla vyraziť. Najviac sa mi páčilo na vodopáde Skok, to bolo vtedy, keď som 

bola kúpiť ten langoš, však pán učiteľ?“ 

Timotej Mikuláš: „Je to skvelý krúžok, rád naň chodím. Túry ma bavia, už sa teším kam pôjdeme nabudú-

ce.“ 

Lea Kašáková: „Je to super krúžok, len keby sme nemuseli tak skoro vstávať.“ 

Miška Kupčová a Viky Bajerová: „Na túrach sme stále vpredu a už sa tešíme na ďalšie túry, najradšej by 

sme šli na Gerlachovský štít. Ha, ha...“ 





Vtipný kútik 

RODIČKO 

- Jožko, prečo neboli tvoji rodičia ale babka? 

- Lebo babka je hluchá.  

Na hodine geografie: 

“Nikol, poď k tabuli a ukáž nám na mape kde je Amerika!“ 
A Nikol ukázala na mape kde je Amerika. 

Pani učiteľka pokračuje a pýta sa žiakov v triede: 

“Kto objavil Ameriku?“ 

Žiaci odpovedajú: 

“Nikol!“ 

- Oci, v škole si pripadám ako na policajnom oddelení. Stále sa ma na niečo vypytujú a ja o ničom neviem. 

Skupinka profesorov je pozvaná na let lietadlom. 

Potom ako sa usadili bolo im povedané, že lietadlo 

je skonštruované ich študentmi. Všetci až na jedné-

ho vstali a v panike vystúpili. Profesora, ktorý ostal 

sedieť sa spýtali: 

"Prečo ste ostali sedieť?" 

"Verím svojim študentom. Keďže ich poznám, mô-

žem vás uistiť, že tento šrot ani nenaštartuje." :) 

Učiteľka hovorí Ferkovi: 

- Ferko, v slove zápalky sa píše dĺžeň! 

- No a čo? Myslíte, pani učiteľka, že bez dĺžňa 

by nehoreli?  

Otec číta synovu žiacku knižku: 

- Matematika päť... 

(tresk mu jednu po papuli) 

- Slovenčina päť... 

(tresk mu druhú po papuli) 

- Spev jednotka... 

(tresk mu ďalšiu po papuli) 

Syn: 

- Ako to?! Veď som mal jednotku! 

Otec naštvane prehodí: 

- Tak tebe bolo po dvoch päťkách ešte 

do spevu?!  

Status žiaka na Facebooku: " Máme matiku a nudím sa :-/ " 

Komentár od učiteľa: "Poď k tabuli, Jožo!"  

Príde ráno do pekárne chlapec a vraví predavačke: 

- 10 rohlíkov. 

Predavačka: 

- A čarovné slovíčko by si nevedel? 

Chlapec: 

- A čo som ja Harry Potter ?! Abraka dabraka a 

navaľ tie rohlíky!  

- Vladko, umy si ruky, keď pôjdeš do školy. 

- Netreba, ja sa aj tak nikdy nehlásim. 

- Filipko, čo je bližšie - Mesiac alebo Amerika? 

- Predsa Mesiac! Ten vidíme každú noc a Ameriku nikdy!  

„Do ktorej triedy chodíš?" 

„Do tretej." 

„A aký je tvoj obľúbený 

predmet?" 

„Mobil."  

http://vtipy.4ever.sk/najlepsie/vtipy-o-skole/vtip-2633/
http://vtipy.4ever.sk/najlepsie/vtipy-o-skole/vtip-2633/
http://vtipy.4ever.sk/najlepsie/vtipy-o-skole/vtip-2633/
http://vtipy.4ever.sk/najlepsie/vtipy-o-skole/vtip-2633/
http://vtipy.4ever.sk/najlepsie/vtipy-o-skole/vtip-2633/
http://vtipy.4ever.sk/najlepsie/vtipy-o-skole/vtip-2633/
http://vtipy.4ever.sk/najlepsie/vtipy-o-skole/vtip-2633/
http://vtipy.4ever.sk/najlepsie/vtipy-o-skole/vtip-2633/
http://vtipy.4ever.sk/najlepsie/vtipy-o-skole/vtip-2633/
http://vtipy.4ever.sk/najlepsie/vtipy-o-skole/vtip-2633/
http://vtipy.4ever.sk/najlepsie/vtipy-o-skole/vtip-2633/
http://vtipy.4ever.sk/najlepsie/vtipy-o-skole/vtip-2633/
http://vtipy.4ever.sk/najlepsie/vtipy-o-skole/vtip-3657/
http://vtipy.4ever.sk/najlepsie/vtipy-o-skole/vtip-3657/


Jesenné krížovky 

1.  opak slova zhora 

2.  v minulosti 

3.  druh hada 

4.  palica na chytanie rýb 

5.  v zime padá ..... 

6.  mačkovitá šel-

ma 

Autor: Oľga Oslanecová 
Zdroj: zborovňa.sk 
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1.  vyjde z oka pri plači 

2.  plod borovice 

3.  najkrajší cit 

4.  špagát 

5.  malé sivé hlodav-

4. 3. 2. 5. 
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1. 

 

1.  4 + 4 =  

2.  nie tvoja, ale ... 

3.  zbadá, zazrie 

4.  kus látky na hlavu 

5.  lesný plod 

6.  vyhĺbená diera do     

zeme 

7.  nie hrubý, ale ... 

8.  nie muž, ale ... 

9.   veľké oči 

10. budova slúžiaca pre  

      ubytovanie turistov 

 

 

 



Chémia: 

Otázka: Značka prvku P je? 

Opdoveď: Pitrium (je to fosfor) 

 

Otázka: Značka prvu Pt je? 

Odpoveď: Pitónium (je to platina) 

 

Žiak na hodine „Petriho misku“ 

premenoval na popolník. 

Hlody našich žiakov 

Občianska náuka: 

Otázka: Čo tvorí ústavu? 

Odpoveď: Európska únia a dôvera :) 

 

Iná odpoveď: Ústava je niečo o zdraví? 

Hádanky zo 6.A 

Cez leto som zelený, na jar opadávam a v zime som zakrytý perinou, aby mi ne-

bola zima.         

   

Mám 5 prstov, nie som živá a cez zimu ma radi majú.   

  

Má veľkú korunu, ale kráľ to nie je. Má tmavé šaty, ale čarodejnica  

to nie je. Čo je to?       

    

Veľa schodov, ale nik po nich nechodí a jazyku lahodí.  

  

Je to kráľ. Má zelený plášť a hnedé nohavice.   

  

 

(strom) 

(rukavica) 

(strom) 

(torta) 

(strom) 



MAMA 

 

Je tu len raz, ale navždy, 

pri každom probléme ma tu vraždí. 

Stále len kričí, to je hrôza, 

no snáď raz skončí, to je prosba. 

 

Je síce príma, no aj dobrá, 

vie byť aj milá, pekná, skromná. 

Má veľa sily a chuti pracovať, 

no ale pri tom vie aj super túrovať. 

 

Michal Tekel, 7. B 

 

 

 
Návod: Mini hrkálka 

 

Potrebujeme: plastový obal od kindervajca, stará varecha, pílka, lepiaca 

páska, tavná pištoľ a cca 15 väčších drevených koráliek. 

 

Postup: Z varechy si odrežeme polovicu rúčky dlhú asi 10 cm. Do plastové-

ho obalu od kindervajca nasypeme všetky korálky a prelepíme lepiacou pás-

kou. Pripravíme si tavnú pištoľ a rúčku od varechy si nalepíme na spodok 

plastového obalu od kindervajca.  

     Autor: Ema Žitňanská 



RECEPTÁRIK 

Potrebujeme: 12 PL  lyžíc hladkej múky,  1 dl mlieka, mliečnu čokoládu, 

1 hrsť vlašských  orechov,  2 PL medu, 1 štvrtinu jablka, 1 vajce, 6 PL práško-

vého cukru, štipka soli a prášok do pečiva.  

 

Postup: Do misky dáme hladkú múku a pridáme vajce a mlieko. Z mliečnej 

čokolády si odlomíme 2 štvorčeky a nastrúhame do misky s vajcom, mliekom 

a múkou. Teraz pridáme med. Orechy rozdrvíme a pridáme k našej zmesi. 

Štvrtinu jablka nastrúhame do misky so zmesou. Pridáme cukor, štipku soli 

a prášok do pečiva. Teraz poriadne zamiešame a dáme do veľmi malého ple-

chu. Pečieme 30 min. pri teplote 180 °C.  

 

 

 

 

 

 

 
 
Potrebujeme: 150 g maku, 100g tekutého medu, 1 lyžica masla a trochu 

citrónovej šťavy. 
 

Postup: Mak zomelieme, pridáme med, maslo, citrónovú šťavu a vymiešame 

na hladkú hmotu. Podávame natreté na bielom pečive. 

                                                                               Autor: Ema Žitňanská 

Domáci orechovník 

Maková nátierka 


