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SLOVO NA ÚVOD

Milí čitatelia!
Presne pred rokom sme sa vám po prvýkrát prihovorili prostredníctvom
nášho časopisu JUNIOR. V školskom roku 2009/2010 sme pre vás
pripravili štyri čísla. Ani sme sa nenazdali a začal sa nový školský rok
a nová etapa v živote nášho časopisu. K redakčnému tímu sa pripojili
noví členovia so sviežimi nápadmi a myšlienkami.
Leto nám nadobro zamávalo na rozlúčku. Je tu jeseň s kúzlom jej
vlastným. Dni sú síce kratšie a vonku fúka severák, no zároveň je
všade plno farieb a nových vôní.
Napadlo vás už vyrezať si tekvicu alebo si zhotoviť lampión? Skúste to
s nami! Lampión sa vám môže hodiť v deň svätého Martina.
V novembri začínajú takzvané stridžie dni. Vedeli ste, že dievčatá na
Ondreja čarovali?
Dlhé večery môžete venovať i prípravám na Vianoce. Veď v tomto roku
sa v našej obci konajú Vianočné trhy! Upečte si s nami chrumkavé
škoricové labky alebo si ušite voňavé bylinkové vrecúško.

________________________________________________________
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Výstava ovocia a zeleniny
Tak ako po iné roky, i tento rok sa konala Výstava ovocia a zeleniny
v kultúrnom dome v Trakoviciach, ktorú zorganizoval Slovenský zväz
záhradkárov v dňoch 18. – 20. septembra.
Obecný úrad sa zmenil na výstavisko úspešného záhradkárčenia
občanov Trakovíc, ktorí prispeli plodmi zo svojich záhrad. Stoly zdobili
rôzne druhy ovocia a zeleniny najrozmanitejších tvarov, farieb
i veľkostí. Úspech už tradične zožali veselé postavičky z tekvíc, ovocia
a zeleniny, ktoré vytvorili deti pod vedením pani učiteľky Janky
Šipkovskej. Najkrajšie práce boli ocenené peknými cenami.
V nedeľu si návštevníci po prehliadke vystavovaného ovocia a zeleniny
mohli vypočuť praktické rady pre záhradkárov na prednáške pána
profesora Hričovského.
V pondelok navštívili výstavu žiaci zo základnej školy. Keďže to bol
posledný deň výstavy, dovolené bolo aj ochutnávanie exemplárov.
Výstava ovocia a zeleniny v Trakoviciach je zadosťučinením pre
všetkých záhradkárov, ktorí počas roka bojovali s nepriaznivým
počasím a chorobami. Dúfame, že sa vám všetkým páčila.

Pripravila: Barborka Rajnicová

Poznámka šéfredaktorky:
Naša redaktorka Barborka sa aktívne podieľala na prípravách výstavy.
Pomáhala zdobiť, aranžovať aj upratovať, za čo jej chceme poďakovať
a samozrejme ju pochváliť.
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STRIDŽIE DNI
V jeseni sa dni krátia a noci predlžujú. V minulosti si ľudia mysleli, že
v tomto období zlo víťazí nad dobrom, tma a démoni nad slnkom. To
vyvolávalo pocit strachu, ktorý ľudia zaháňali svojským spôsobom.
Prezliekali sa do masiek, používali magické rastliny, predmety či úkony.
V novembri sa začínajú STRIDŽIE DNI!

Stridžie dni začínajú na Katarínu – 25. novembra. Na Katarínu
ľudia jedli cesnak a tak sa chránili proti strigám. Bol to posledný deň
zábav, pretože po Kataríne sa začína advent.
Na Ondreja – 30. novembra - sa veštili svadby. Večer sa dievčatá
schádzali a čarovali. Varili halušky s lístočkami, na ktorých boli
napísané chlapčenské mená. Halušku, ktorá vyplávala na hladinu,
dievča vylovilo lyžicou a prečítalo meno svojho budúceho muža.
Niektoré vydajachtivé dievčence liali olovo. Roztopili ho v lyžici nad
ohňom sviece a liali cez ucho kľúča do misy s vodou. Podľa tvaru
stuhnutého olova potom hádali povolanie budúceho muža.
Na Barboru – 4. decembra – sa v záhrade rezali prútiky ovocných
stromov, ktoré sa dali do vody. Ak do Vianoc vykvitli, znamenalo to
hojnú úrodu a zdravie v budúcom roku.
Na Luciu – 13. decembra – chodili po dedine dievčatá oblečené
v bielom. Hlavy mali zahalené a tvár pomúčenú, aby ich nikto
nespoznal. Jedna mala v rukách husacie krídlo a druhá vedro
s vápnom. Lucie mali symbolicky očistiť domácnosť.
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Stridžie dni sa končia na deň svätého Tomáša – 21. decembra.
Tento deň je najkratším dňom v roku. Na Slovensku bol tento sviatok
známy ako sviatok lesov. Často sa konala zabíjačka, lebo ľudia verili, že
mäso z prasiatka zabitého na Tomáša dlho vydrží. Maslo zamútené na
Tomáša malo vraj liečivé účinky.

VOŇAVÉ VRECÚŠKO

Na ochranu proti zlým silám, a tiež proti zlej nálade a na lepšie
zaspávanie vám určite výborne poslúži voňavé vrecúško, ktoré si
môžete vyrobiť. Ušijete ho jednoducho, aj pomocou ihly a nite
a naplniť ho môžete voňavými bylinkami podľa vlastnej fantázie.
Výborné sú najmä levanduľa, medovka a pamajorán. Pridať môžete aj
zopár klinčekov, kúsky nalámanej škorice alebo hviezdičku badiánu.
Vždy, keď si k nemu privoniate, spomeniete si na letnú lúku a nálada sa
vám vylepší.

Pripravila: S. Tarabová
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RECEPTÁR KLUBU VAREŠKA
Vypekanie v KLUBE VAREŠKA sa v októbri nieslo v talianskom štýle.
Členovia klubu si pripravili pizzu, každý podľa svojej chuti. Pri príprave
pizze sme spoznali aj rastlinku, ktorá jej dodá tú správnu vôňu –
oregano.

Vareškárska pizza
Príprava cesta:
500 g múky, 3 dcl vlažnej vody, 3 polievkové lyžice olivového oleja,
1 kávová lyžička cukru, 15 g soli, 25 g kvasníc.
Postup:
Z trochy vody, cukru a kvasníc urobíme kvások, necháme vykysnúť,
zmiešame s múkou, soľou a olejom. Vymiesime a necháme odpočívať
aspoň 30 minút (cesto zatiaľ vykysne).
Cesto rozdelíme na 3 časti, pomocou valčeka vytvarujeme pizzu,
potrieme kečupom, pridáme šunku, kukuricu, papriku, olivy a podobne,
posypeme syrom a lístkami oregana. Pečieme vo horúcej rúre asi 15
minút.

OREGANO

Oregano je trvácna rastlinka dorastajúca do výšky
asi 25
cm. Charakterizuje ju korenistá vôňa. Kvitne od júla do októbra
a kvietky majú ružovofialovú farbu.
Oregano sa využíva najmä na dochucovanie jedál, ktorých zložkou sú
paradajky. Pizza bez oregana by nebola pizzou a tiež veľa ďalších
špecialít talianskej kuchyne sa bez oregana nezaobíde.
Pozor! Všetko s mierou. Ak to s oreganom preženiete, môže jedlo
zhorknúť.
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Chrumkavé škoricové labky
Potrebujeme:
180 g polohrubej múky, 60 g práškového cukru, 1 kávovú lyžičku
kakaa, 120 g Hery, 50 g mletých orechov, 1 žĺtok, ½ lyžičky mletej
škorice, 2 potlčené alebo zomleté klinčeky, štipka prášku do pečiva,
práškový cukor na obalenie

Postup:
Heru, cukor, múku, orechy, kakao, žĺtok, prášok do pečiva a korenie
spracujeme na cesto. Zabalíme ho do fólie a necháme aspoň hodinu
odpočívať. Potom z cesta odoberáme kúsky veľkosti vlašského orecha,
ktoré natlačíme do formičiek. Pečieme v horúcej rúre (170 oC). Hotové
labky posypeme práškovým cukrom.
Pripravila. T. Cubinková

Pozvánka
Klub Vareška pozýva všetkých dňa 18. 12. 2010 na Trakovické
vianočné trhy do svojho stánku. Čo u nás nájdete? Rôzne druhy
medovníčkov a vianočného pečiva, voňavé čaje, bylinky. Pripravili sme
i zbierku najlepších a overených medovníkových receptov a korenín
a malú výstavku medovníkovej histórie. Zažite s nami voňavú
a jedinečnú atmosféru Vianoc. Tešíme sa na vašu návštevu.
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Prekvapenie pre Barborku
Moja neter Barborka má veľmi rada zajačiky. Keď som jej povedala, že má
naša zajačica Hortenzia mláďatká, od radosti jej zasvietili očká. Samozrejme,
že sa na ne hneď chcela pozrieť. Nakúkala do hniezda, kde sa holé mláďatká
túlili jedno k druhému, ale videla len kopu jemnej srsti, ktorá skrývala
prekvapenie. „Sú tam určite?“ začala pochybovať. „Možno, že bolo pani
zajačici len teplo a tak si preriedila kožúšok.“ zamyslela sa. „Nemohli by sme
sa pozrieť lepšie a trošku to hniezdo poprehrabovať?“ „Veru nie,“ povedala
som. „Pani zajačica by sa nahnevala, keby zacítila, že sa zajačikov niekto
dotýkal. Ešte sú veľmi maličké. Počkaj, kým trošku podrastú.“
Prekvapenie vykuklo už o týždeň. Na Barborku sa z hniezda dívalo desať
zvedavých očiek. Barborka začala rátať, a keďže je prváčka, išlo jej to
výborne. Narátala štyri červené a šesť čiernych očiek, desať ušiek, päť
ňufáčikov a päť chvostíkov. Jáj, len tých labiek bolo akosi priveľa! Do
zápisníčka si potom nakreslila dva čierne kruhy, dva biele a jeden hnedý.
„Dva zajačiky sú čierne, dva biele a jeden hnedý, tak aby som to nezabudla.“
povedala spokojne. „Môžem ich už konečne pohladkať?“ opýtala sa nadšene,
no kým som stihla odpovedať, stískala už bielučký kožúšok v rúčkach.

Napísala: S. Murínová
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Na svätého Martina

11. novembra slávi sviatok Martin. Deň svätého Martina je spojený
s rôznymi zvykmi a tiež legendami. Poznáte ich?
Sv. Martin bol vojakom rímskej légie. Neskôr sa dal pokrstiť a stal sa
biskupom. Hovorí sa, že v jeden novembrový deň, keď vchádzal na
svojom koni do mesta Amiens, zbadal žobráka, ako sa chveje od zimy
pri mestskej bráne. Martin nemal pri sebe nič cenné, čo by mu mohol
darovať. Mečom preto rozťal svoj plášť na dve polovice a jednu mu
daroval. V ďalšiu noc Martin tvrdo zaspal. Zrazu začul, ako niekto volá
jeho meno. Zbadal jasné svetlo a dvoch anjelov, ako držia polovicu
darovaného plášťa. Za nimi uvidel žobrákovu tvár. Tu sa ozval hlas:
„Martin, skrze žobráka si zohrial moju biedu. Si bratom všetkých ľudí.“

Na Martina sa v mnohých regiónoch Slovenska piekla martinská hus.
Hovorí sa, že husi svojim gáganím prezradili skromného Martina, keď
sa skrýval pred obyvateľmi mesta Tours, ktorí si ho zvolili sa biskupa.
V nemecky hovoriacich krajinách sa organizujú na počesť sv. Martina
tzv. „Martinské sprievody“. Deti v sprievode svietia zvyčajne
vlastnoručne vyrobenými lampiónmi, ktoré symbolizujú víťazstvo svetla
nad temnotou.
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Vyrob si lampión
MATERIÁL:
Prázdna kruhová škatuľka z taveného syra, drôt, dve špajle, čajová
sviečka, tenký transparentný papier, lepidlo, nožnice kúsok drôtu, dlhá
palica (na nosenie lampiónu).
POSTUP:
Na spodnú časť škatuľky od syra prilep čajovú sviečku, potom prilep
dve špajle, ktoré budú držať priesvitný papier. Pripevni priesvitný
papier. V hornej časti škatuľky od syra vyrob otvor, na ktorý upevníš
drôtik. Do drôtika navleč dlhú paličku, ktorú budeš niesť. Hotovo!

Pripravila: M. Tomašovičová
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Jesenné básničky
Jeseň

Padá lístie

Fúkaj, fúkaj vetríček,
ovievaj mi líčka,
nech sú pekné červené,
ako dve jabĺčka.

Obrali sme jabĺčka
i hruštičky v sade,
padá lístie zo stromov,
plno je ho všade.

Fúkaj, fúkaj vetríček,
zaspievaj mi pieseň,
že už lístie ožltlo,
lebo prišla jeseň.

Nazhŕňam ho na kopu,
do košíka dám
a najkrajšie jabĺčko
podarujem vám.

Lístočky

Novembrová básnička

Lístoček dubový,
nepadaj do vody,
vzala by ťa voda,
bola by ťa škoda,
lístoček dubový.

Hľadáš kvietok? Nože, skús to!
V záhrade je ticho, pusto.
Iba žlté chryzantémy
šepkajú si: Zima je mi.“

Lístoček z agáta,
nepadaj do blata,
vzala by ťa voda,
bola by ťa škoda,
lístoček z agáta.
Lístoček z javora,
nepadaj do dvora,
vzala by ťa voda,
bola by ťa škoda,
lístoček z javora.

Každý stromček zostal holý.
K domom letia vrany z polí.
V piecke sa už riadne kúri,
zohrejú sa chladné múry.
Z výšky spadla vločka prvá,
odvtedy už zima trvá.
Cestičku si tíško hľadá,
šušká si, že padá rada.

Pripravila: B. Rajnicová
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Jesenná osemsmerovka
Nájdi osem jesenných slov
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VTIPY
Pani učiteľka sa pýta Ferka: „Ferko,
máš dve jabĺčka a ak jedno zješ, čo ti
ostane?“ „Ohryzok,“ odpovie Ferko.

Na hodine biológie vyvolá pani učiteľka malého Dežka: „Dežko, povedz mi
zviera na P.“ „Potkan.“ „Dobre. Teraz mi povedz zviera na D.“ „Dva
potkany.“ „A teraz mi povedz zviera na Ž“. „Žeby tri potkany?“
Pripravili: M. Tomašovičová a T. Cubinková
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