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Veľká noc 

Veľká noc je sviatok veľký,                                                                                                         

tešia sa naň všetky dievky.                                                                                                      

Chlapci s vervou oblievajú                                                                                    

a dievčatá utekajú,                                                                                                     

oblečenie mokré majú                                                                                                    

a stokrát sa prezliekajú.                                                                                                                                                                                           

Odmenou sú vajíčka                                                                                                           

z prúteného košíčka. 

                                                                                                        Laura Kačurová 

Áno, Veľká noc, je najväčší kresťanský sviatok, kedy po Ježišovej smrti na kríži 

oslavujeme jeho zmŕtvychvstanie. Je opradená mnohými zvykmi a tradíciami. 

Ako sme ju prežívali my, žiaci IV.A triedy?  

 

Veľká noc v Lendaku 

Tento rok som Veľkú noc trávil doma, lebo som bol chorý. Ale predminulý rok 

sme boli v Lendaku u tety Beáty. Tam sú sviatky Veľkej noci trochu iné. Celý 

čas od Zeleného štvrtku po Veľkonočný pondelok chodia v kroji. Každý deň 

majú inú farbu. Páčilo sa mi to, lebo boli všetci rovnako oblečení. Pri Božom 

hrobe stoja dvaja chlapi s mečmi ako strážcovia v uniformách. Na Bielu sobotu, 

keď sa v kostoloch rozviažu zvony, tak sa postavia na štyri svetové strany 

pastieri a začnú plieskať bičmi. Ja som to videl prvýkrát, bol to ozaj zážitok. 

Nedeľa – slávnostná. Ale čo ma prekvapilo, že Jano a Paťo, moji bratranci, sa 

obliekli do kroja a večer okolo 22.00 hod. odišli preč. Vraj idú kúpať dievčatá. 

Bol som smutný, lebo som to chcel vidieť, ale musel som ísť spať. Tam sa kúpu 

slobodné dievčatá po polnoci. Ráno okolo 4.00 hod. som sa prebudil na veľký 

hluk. Rýchlo som išiel k oknu. Sesternicu Zuzku tiež prišli okúpať. Na ceste stál 

voz s koňmi a chlapcami. Jeden z nich hral na harmonike a ostatní zobrali vedrá. 

Dvaja ju držali a dvaja ju obliali. Ona ich vonku pohostila a odišli. Bolo to 

super. Na túto Veľkú noc nezabudnem a spomíname na ňu dodnes.                            

                                                                                                                        Sebastián Furcoň 



Tradície 

Opäť po roku tu máme veľkonočné sviatky. Doma dodržiavame typické tradície 

Veľkej noci. Ja okrem tých kresťanských sa najviac teším na oblievačku 

a šibačku. S ockom a mladším bratom chodíme po rodine a známych. Tento rok 

sme sa s kamarátom Rasťom dohodli, že pôjdeme obliať aj spolužiačky. Najprv 

sme išli obliať Nikolu a potom Miriam. Veď za to, že ich vyšibem a oblejem, aj 

niečo dostanem.                                                        

                                                                                                                           Andreas Bajer   

         

Na Veľkú noc som sa veľmi tešil. Hlavne na pondelkovú oblievačku. Ráno som 

oblial mamku a sestru. S ockom som obehal babky a susedky. S kamarátmi 

Adym a Timom sme sa dohodli, že pôjdeme pooblievať spolužiačky 

a kamarátky. My sme sa tešili, ale horšie to bolo s nimi, keď sme ich oblievali 

s vedrom plným studenej vody. Ale aj o tom je Veľká noc.    

                                                                                                                          Rastislav Kuľha  

Oblievačka 

Na Veľkú noc som sa tešil už len kvôli tomu, že začínajú prázdniny a taktiež na 

oblievačku. Každý Veľkonočný pondelok chodíme oblievať s ockom a bratom 

po celej rodine. Tohto roku to už bolo trochu iné, lebo s nami chodil aj náš 

najmladší brat Tomáš, ktorý nemá ani rok. Ráno sme začali oblievačku mamkou 

a babkou a pokračovali sme ďalšími príbuznými. Medzitým som s kamošom 

Rasťom oblial kamarátku Elu. Mrzí ma, že som nestihol navštíviť viac svojich 

spolužiačok a kamarátok pre nedostatok času. Tak skončila moja oblievačka, že 

som si nazbieral hŕbu sladkostí.                

                                                                                                                           Timotej Levčík 

 



Veľkonočná výslužka 

Tak ako po minulé roky, aj tento rok som sa na Veľkú noc a na oblievačku 

veľmi tešila. Musela som sa na ňu poriadne pripraviť. Voľakedy každá poriadna 

dievka si sama maľovala, ozdobovala a vlastnoručne vyrobila vajíčka pre 

svojich oblievačov. Dnes to máme „my dievky“ o čosi ľahšie. Postačilo zájsť do 

obchodu  a nakúpiť sladkú vajíčkovú odmenu. Mala som nachystaných vajíčok 

za plný košík. Hneď z rána ma pofŕkal vodou môj malý brat a ocko. „To aby ťa 

komáre neštípali a bola si celý rok zdravá,“ povedal mi ocko.  Od obeda som už 

nervózne pobiehala od okna k oknu a vyčkávala oblievačov – spolužiakov. 

Nesklamali. Prišli v plnej paráde s vedrom a korbáčom. Priznám sa, že nebolo 

mi všetko jedno. Vyliali na mňa plné vedro vody. Samozrejme, že sa mi to 

nepáčilo, snažila som sa utiecť, ale držali ma a nedalo sa uniknúť im. Takto do 

nitky mokrú ma ešte vyšibali korbáčom. Za odmenu som im každému dala po 

čokoládovom vajíčku zo svojho košíka. Veď sa pozrite!   

                                                                                                                        Nikola Kurimská 

              

 



Mesiac lesov 

Mesiac apríl je taktiež „Mesiacom lesov“ a oslavujeme v ňom aj Deň zeme. Ani 

tu sme nezaháľali a na našu Zem a prírodu sme si spomenuli prostredníctvom 

rôznych kvízov, rozprávok, pracovných listov a vyrobili sme si aj plagát 

venovaný triedeniu odpadov.  

 

        

 

 



A spoločne sme vymysleli aj báseň. 

 

LESY 
 

Lesy, naše lesy,                                                                                                                                   

kyslík nám dávate.                                                                                                                                  

Kedyže vy spávate,                                                                                                                                        

keď o naše zdravie dbáte? 

 

Človek, milý človek,                                                                                                                                     

spávať nemusíme,                                                                                                                                           

len sa správaj tak,                                                                                                                                               

nech sa nedusíme. 

 

 

 

 

 

 

 

Vytvorili žiaci 4.A triedy, máj 2019 


