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Milí naši čitMilí naši čitMilí naši čitMilí naši čitaaaatelia, telia, telia, telia,     
 
 

 držíte v ruke druhé číslo nášho školského časopisu. 
Dozviete sa v ňom veľa zaujímavých informácií 
o fašiangovom období, ktoré sa aj v našej škole nieslo 
v znamení zábavy a veselosti. Prinášame vám tiež pekné 
fotoreportáže z karnevalu školákov i našich škôlkarov. 
Milovníci zábavy si v tomto čísle nájdu obľúbené sudoku 
a matematické rébusy pre bystré očko,  jazykovo zdatní 
si iste poradia s úlohami v jazykovom okienku. Máme 
pripravenú i omaľovánku pre našich najmenších. Veríme, 
že vám spríjemní voľné chvíle a prinesie pobavenie. 

 

Prajeme vám príjemné čítanie!Prajeme vám príjemné čítanie!Prajeme vám príjemné čítanie!Prajeme vám príjemné čítanie!    
    
 

 
 

Zdroj: obrázok clipart 



Fašiangy, Turíce,... 
Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde, 

kto nemá kožúška zima mu bude. 
Ja nemám, ja nemám, len sa tak trasiem,  

dajte mi slaninky, nech sa  napasiem. 
 

Text tejto známej piesne si pospevovali ľudia  v posledných týždňoch veľmi 
často. Viete však, čo vlastne fašiangy sú? Zaujímavé informácie o tomto období 
a o zvykoch, ktoré sa počas neho robili, nám do Školáka poskytla pani 
vychovávateľka Monika Staňová, za čo jej samozrejme ďakujeme ☺.  
 

Fašiangy  
 
Fašiangy je obdobie od Troch kráľov až do polnoci pred 
škaredou - Popolcovou stredou. Potom nasleduje 40-
dňový pôst (zavedený až koncom 4 st. kresťanskou 
cirkvou) až do Veľkého piatku. Je to prechodné obdobie 
medzi zimou a jarou. 
 
Podľa prameňov z obdobia Veľkej Moravy sa u nás v 9. 
storočí používal termín mjasopust (koniec jedenia mäsa 
pred pôstom). V Česku sa toto slovo zachovalo ako 
masopust, na Slovensku sme však neskôr prebrali 
nemecký názov fašiangy (fašangy), zo slova vast-schane, 
čo znamená výčap.  
 
 

   
 Zdroj: clipart 

 



Zvyky a tradície fašiangov 
 
 Fašiangy sú pôvodne pohanská slávnosti zasvätená 
bôžikovi vína a všemožnej nestriedmosti života – 
hodovaniu, obžerstvu, opilstvu, bujarej zábave a iných 
nemravností. 
V minulosti sa počas fašiangov organizovali zabíjačky, 
priadky, dedinské zábavy a konalo sa mnoho svadieb. 
Ľudia sa obliekali do masiek, ktoré okrem zábavnej 
funkcie mali aj ochranný význam proti pôsobeniu 
negatívnych síl. Mali zabezpečiť úrodný rok a plodnosť 
hospodárskych zvierat. Z toho dôvodu si ľudia 
vyhotovovali a obliekali masky najrôznejších zvierat. 

      
                                                                                                                                                       Zdroj: obrázok clipart 
                                                                      Zdroj: obrázok clipart 

 
 Fašiangy sa oslavovali hravosťou. Neboli 
stanovené žiadne predpisy, tresty, pravidlá, odriekanie. 
Naopak z komôr zmizlo veľa mäsa a pitia. Tradičným 
jedlom tohto obdobia bolo obradové pečivo - fánky, 
smažené šišky, slaninka s klobáskou, huspenina.  
 



Po fašiangoch nasleduje štyridsaťdňový pôst, pred 
ktorým si máme všetkého dopriať! Zvykom teda bolo sa 
poriadne najesť.  
 
Typické fašiangové jedlo 
 
Vysmážané v masti – šišky, pampúšiky 
 

   
 
 

Fašiangové hry 
 

• Neodmysliteľná súčasť fašiangov. 
• Po dedinách šli v sprievode mladí muži 

preoblečení v maskách. Na ražeň im ľudia 
napichovali slaninu, ľudia im nosili do košíkov 
koláče, vajíčka, chleba, soľ... 

• Mladíci mali za úlohu ľudí zabaviť, tancovali, 
spievali, napodobňovali svadobníkov, vysmievali 
sa z lenivosti, hlúposti a pýchy.  

• Strašili malé deti, naháňali a štípali ženy. 



• Tancovali, hádzali sa na zem do snehu, 
obhadzovali ľudí, žartovali, veľa sa smiali.  

 
 
Ukončenie fašiangového obdobia 
 
Fašiang končil pochovávaním basy. Pri tomto 
symbolickom pohrebe miestni občania v prestrojení za 
farára, organistu, kostolníka uskutočnili obrad, pri 
ktorom bolo veľa plaču, smiechu a zábavy všetkých 
prítomných. 

                
                                                                                                                                       Zdroj: obráok clipart 

****************************************** 
 
Milí čitatelia! 
 
Dúfame, že ste sa z tohto príspevku dozvedeli veľa nového 
o fašiangoch. Je pekné, ak sa tradície dodržiavajú a odovzdávajú 
ďalším generáciám. I napriek tomu, že v tomto roku bolo obdobie 
veselosti a zábavy krátke, v našej škole sa uskutočnili dve pekné 
akcie, na ktorých nechýbal smiech a veľa zábavy. Fotoreportáž 
z nich vám prinášame na nasledujúcich stranách.  

 Zdroj: obráok clipart 



Kto si? ...                                         

....... alebo karneval žiakov ZŠ  
Školský karneval sa aj v tomto roku niesol v znamení nápaditosti. 
V priestoroch školy sa v dvadsiate siedme januárové popoludnie 
zišli postavy a postavičky od výmyslu sveta. Nechýbali tradičné 
rozprávkové bytosti, klauni, či zvieratká. stretli sme i chodiace 
stroje, smetnú nádobu i snehuliaka, ktorý odolal vysokým 
teplotám. Vlastne, netreba o tom veľa hovoriť. Viac vám povedia 
tieto fotografie. Spoznáte na nich svojich spolužiakov? 
 

   
 

  



    
 

   
 

O dobrú zábavu na karnevale nebola núdza. Prispela k tomu pekná 
výzdoba, ktorú pripravili pani vychovávateľky z ŠKD, dobrá 
tanečná hudba pani učiteľky Didekovej a tiež naši deviataci, ktorí 
uvádzali celú túto karnevalovú parádu a roztancovávali 
prítomných.  
 

  



 
Najťažšiu úlohu mala však porota, ktorá pozorným okom 
hodnotila masky, všímala si náročnosť vyhotovenia masiek, či 
originalitu pripravených kostýmov. Pre dvadsať masiek boli 
pripravené pekné ceny, a tak všetci netrpezlivo čakali na 
vyhodnotenie a vyhlásenie víťazov.  

 

  
 

    
Víťazné masky 

 
Tohtoročný karneval sa naozaj vydaril a tak každému, kto priložil 
ruku k dielu, patrí naše poďakovanie.  
 

  



Fašiangové tradície v MŠ 
 Aj v materskej škole sa deti s pani učiteľkami veľmi 
svedomito pripravovali na fašiangy. Vyzdobili priestory škôlky 
i jedálne, nacvičili tradičné fašiangové tance i obrad pochovávania 
basy. Karnevalová paráda našich najmenších sa však pre veľký 
počet zúčastnených konala v priestoroch telocvične. A veru, 
návštevníci ju celú naplnili. Pani zástupkyňa všetkých prítomných 
srdečne privítala, dychovka Košečanka zahrala pochod a deti sa 
prítomným predstavili so svojim pripraveným programom. 
 

  
 

  
 

  
Fašiangové tance a dychovka Košečanka 



  
 

A po tancovačke nasledoval obrad pochovávania basy.  
 

    
 

  
  

 Každé dieťa MŠ dostalo sladký čokoládový koláč, džús 
a malú pozornosť. Dospelí si mohli pochutiť na výbornej 
kapustnici, ktorú pre návštevníkov pripravila Únia žien.  
Aj toto fašiangové popoludnie sa naozaj vydarilo. Poďakovanie 
patrí všetkým, ktorí sa podieľali na jeho príprave.  
  



Pre bystré očko ...  

......alebo hráme sa s geometriou 
Spočítaš, koľko obdĺžnikov je na obrázku ?  

Pozor, nepomýľ si štvorec a obdĺžnik ! 

 
A ešte raz – ale tentoraz spočítaj kružnice! 

 

 



Sudoku 
Doplň chýbajúce políčka číslami tak,  

aby v každom riadku, stĺpci a farebnom štvorci boli čísla 1-9.  
 

 6    2  4  
  5 1   9   
  8   5  6 7 
  2  3   5 1 
8   7 1 6   3 
9 1   5  6   
5 8  6   4   
  6   4 7   
 2  9    1  

 

 
Zdroj: internet 



Jazykové okienko 
Doplňte podľa obrázkov chýbajúce slová do viet. 

 
A teraz trošku iná úloha: 

Pozorne si prečítaj tento text a nakresli podľa neho obrázok. 

My monster 
My monster has got three heads, four arms and five legs. 

It has got nine eyes and six ears. It hasn´t got hair. 
 

 

 

 

 



 

 
Zdroj: internet 

 
 

A sme pred záverom, čitatelia milí. 
Dúfame, že sme vás pobavili! 

A keď pominie sa tento pôstny čas, 
prídeme k vám s novým číslom zas. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pripravuje redakčná rada časopisu Školák 

Ročník: osemnásty 

Číslo: 2 

 


