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Milí čitatelia! 
 
Je tu jar. Všetko krásne rozvoniava. Slnko sa na nás usmieva 
a nám je zrazu tiež veselo. Veď sa blíži čas, kedy môžeme vyraziť 
do prírody a pripravi ť pre vás rôzne podujatia pod šírou oblohou. 
Čakajú nás opekačky, výlety na bicykli, túry, hry v prírode. 
Pripravujeme denný letný i pobytový tábor a ešte všeličo iné.  
Veríme, že nastávajúci čas využijete čo najlepšie, na čerstvom 
vzduchu, s kamarátmi a samozrejme s nami.  
A ak by modré nebo náhodou zakryli dažďové obláčiky, nič to, 
príďte za nami do Klubu CVČ alebo si prečítajte náš časopis. 
Môžete si podľa nás upiecť pravý veľkonočný mazanec, zasúťažiť 
si tak ako my v Klube Vareška v zdobení palaciniek alebo sa 
naučiť s najmenšími škôlkarmi veselú veľkonočnú pesničku po 
anglicky. Pre všetkých priateľov prírody a poľovníctva sme 
pripravili po ľovnícky test a tiež všeličo zaujímavé o vode.  
Prajeme vám krásne jarné chvíle strávené s nami a naším 
časopisom. 
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Veľkonočné čarovanie v kuchyni 
 
Mazanec je tradičným veľkonočným jedlom.  Do mazanca sa pridáva 
viac vajec ako do vianočky a nemala by chýbať ani štipka korenia. 
Podľa tradície patrí do mazanca štipka muškátového orieška alebo 
kvetu. Mazanec by sa mal piecť na Bielu sobotu.  
Mazanec je modelom slnka, preto je kruhovitého tvaru a má byť 
upečený krásne do zlata. Pred pečením gazdiné vyrývali na povrch 
mazanca ostrým drievkom kríž. Ten mal zamedziť prístupu nečistých 
a zlých síl. Do mazanca sa v niektorých regiónoch pridával šafran, aby 
cesto bolo krásne žlté.  
 
Vyskúšajte si upiecť svoj vlastný mazanec.  Najjednoduchšie je 
pripraviť si cesto v pekárničke na chlieb. Pekárnička nám všetky 
suroviny krásne vymieša, cesto nám nakysne a potom ho na doske 
stačí sformovať do kruhovitého tvaru, vyrezať kríž a dobre potrieť 
rozšľahaným vajíčkom. 
 
Budeme potrebovať: 
 

• 500 g hladkej múky T 650 
• 300  ml mlieka 
• 1 balíček sušeného droždia 
• 2 žĺtka 
• 150 g práškového cukru 
• 150 g čerstvého masla 
• 2 lyžice hrozienok namočených v rume 
• 2 lyžice mandľových lupienkov alebo strúhaných mandlí 
• kôru z jedného citróna 
• 1 vrecko vanilkového cukru 
• štipku soli 
• štipku nastrúhaného muškátového oriešku alebo kvetu 
• štipku mletého anízu 
• 1 vajce na potretie mazanca 

 

 



Vareškárska súťaž v zdobení palaciniek 

V marci sme v Klube Vareška súťažili v zdobení upečených 
palaciniek. Najprv sme si na internete pre inšpiráciu pohľadali recepty 
a naaranžované taniere s palacinkami. A potom sme sa vrhli na ich 
prípravu. Rozdelili sme sa do skupín a pripravili palacinkové cesto. 
Palacinky nám z bezpečnostných dôvodov upiekla pani učiteľka.  My 
sme si za ten čas príborovým nožom nakrájali ovocie – jahody, 
broskyne, ananás. Do palacinky sme dali sladký džem a granko. 
Palacinku sme zavinuli a poskladali rôznymi spôsobmi, ozdobili 
ovocím a šľahačkou. Diela vám to boli vskutku úžasné, ba až 
umelecké. Na tanieriku vznikali rôzne tváričky – usmiaty klaun, 
príšera, strašidlo, vodník ... Potom sme sa rýchlo odfotili, lebo sa nám 
na naše diela zbiehali slinky a  – šup s nimi do bruška! 

        

Natálka a jej „Klaun“ Palacinkové cesto treba dobre pomiešať. 
A miešať chcú všetci!  

 

Recept na palacinkové cesto z Klubu Vareška: 

200 ml vody, 300 ml mlieka, 2 vajcia, 1 vanilkový cukor, 100 ml 
jedlého oleja a štipku soli – krátko pomiešame ponorným mixérom. 
Pridáme 200 – 220 g hladkej múky, znova premiešame. Necháme 3 – 
5 minút odstáť. Panvicu dobre vymastíme (mastíme len pred prvou 
palacinkou) a pečieme. Dobrú chuť.  

Ak chceme palacinky slané, vanilkový cukor vynecháme. Slané 
palacinky môžeme jesť s kečupom alebo postrúhaným syrom.  



DEŇ ZEME 

Vodička – najstaršia matička 

22. marca sme oslávili Svetový deň vody. Pre nás je voda 
každodennou samozrejmosťou. No nie všade je to tak. Sú oblasti, kde 
na človeka pripadá sotva jeden liter vody na deň, niekde aj menej. 
Naši predkovia si vodu vážili. Pravidelne čistili studne doma i v okolí. 
Veď voda v studni sa mohla „skaziť“ rozkladom rôznych rastlinných 
a živočíšnych zbytkov. Naši predkovia hovorili, že sa v studni usadil 
zlý démon. Preto do studne sypali soľ. Čerstvá zdravá voda je 
symbolom čistoty, zdravia, hojnosti a blahobytu. Huculské dievčatá na 
Ukrajine sa k vode prihovárali takto: 

„Dobrý deň, vodička, najstaršia matička. Omývaš hory, korene, 
kamene, omy aj mňa narodenú, pokrstenú od všetkej nečistoty, aby 
som bola spanilá ako vesna, krásna ako zora jasná. Tak ako sa ľudia 
radujú z vesny, tak aby aj mňa milovali, aby som bola sýta ako jeseň 
a bohatá ako zem.“ 

 

Jarné upratovanie v škole 

V sobotu 31. marca sa uskutočnilo veľké upratovanie areálu základnej 
školy. Hrabali sme lístie, zametali, dopĺňali chýbajúcu hlinu a dávali 
do poriadku zeleň a trávniky poškodené počas rekonštrukcie. Brigády 
sa zúčastnili aj členovia krúžku Mladých priateľov poľovníctva  Patrik 
Kollarovič, David Bučko a Matej Bučko. Zaslúžia si veľkú pochvalu. 
Aj vďaka nim naša  vynovená škola, ktorá oslavuje v týchto dňoch 
svoje 50. výročie,  bude môcť hrdo privítať svojich návštevníkov.  



Veľkonočná angličtina pre najmenších 

Easter Bunny 

Easter Bunny, Easter bunny   (urobte rukami zajačie ušká) 
Pink and White , come fill my basket  (predstierajte, že plníte košík)  
Overnight       (predstierajte, že spíte) 

EASTER BUNNY  BASKET 

Nájdi a vyfarbi všetky easter eggs (veľkonočné vajíčka). Spočítaj ich. 

 



Otestujte sa! 

Naši Mladí poľovníci sa pripravujú na Okresnú súťaž Krúžkov 
mladých priateľov poľovníctva, ktorá sa uskutoční v júni. Zvládnuť 
musia množstvo vedomostí o zveri, rastlinách, poľovných psoch, 
zbraniach a strelectve, či orientácii v teréne.  

Skúste sa otestovať. Správne odpovede nájdete na strane 8: 

1. Rozdiel medzi dravcom a šelmou je: 
a) dravec žije v prírode voľne a šelma skryte 
b) dravec je pernatý a šelma srstnatá 
c) dravec je škodca, šelma plní sanitárnu úlohu 
2. Ostrohy z uvedených druhov zveri má: 
a) výr skalný 
b) jastrab veľký 
c) bažant poľovný 
3. Kto alebo čo je to parochniar? 
a) starý diviak s veľkou hrivou 
b) starý lišiak s huňatým golierom 
c) srnec alebo jeleň so znetvoreným parožím trvale porasteným lykom, ktoré 

nezhadzuje 
4. Fialkou poľovníci nazývajú: 
a) krík maliny a ostružiny 
b) nadchvostovú žľazu líšky hrdzavej 
c) biely koniec chvosta líšky hrdzavej 
5. Najväčšou sovou žijúcou u nás je: 
a) výr skalný 
b) myšiarka ušatá 
c) sova dlhochvostá 
6. Kazateľnica je: 
a) druh poľovníckeho posedu 
b) miesto pre vedúceho poľovačky pri jej slávnostnom začiatku 
c) miesto, kde počas ruje ručia najväčší a najsilnejší jeleni 
7. Zvukov prejav daniela počas ruje nazývame: 
a) békanie 
b) ručanie 
c) chŕkanie - róchanie 
8. Označ skupinu duričov: 
a) kokeršpaniel, slovenský kopov, jagdteriér 
b) bígl, slovenský kopov, štajerský durič 
c) bígl, foxteriér, baset 

 



Veľkonočná zábava 

Ako sa zajačik dostane ku košíku? 

 

Nájdi 12 rozdielov: 

 

Správne riešenie otázok zo strany 7: 

1 2 3 4 5 6 7 8 
B B C B A A C B 
 


