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 V mesiaci október sme dostali pozvanie od záhradkárov z 

našej obce. Boli sme plní očakávania, aké kúsky sa im podarilo 

vypestovať tento rok. A naše očakávania sa aj naplnili. Privítal 

nás kúsok prírody. Vypestovanými plodmi voňala celá miest-

nosť. Medík, kapusta, jabĺčka dokonca aj citrónovník sa na nás 

veselo usmieval z javiska. No jednoducho krása nevídaná. Nie-

len z ovocia, ale ja zo zeleniny a okrasných rastlín. 

Už sa veľmi tešíme na budúci rok, čo  nové a krásne vyrastie v 

záhradkách našich susedov. 

Napísala: A. Majdišová 4.A 



  
 

 

 

Na našej základnej škole v Rosine si pre 

nás pani učiteľka Marťáková pripravila 

zážitkovú aktivitu  ,,Je zdravé to, čo jeme?“ 

  

Spoznávali sme umelé farbivá, esencie, konzer-

vačné látky a príchute, ktoré sa bežne používajú 

v potravinárstve. Nauči- li sme sa, ako chemický 

priemysel ovplyvňuje naše chute a stravovacie 

návyky. 

  

Počas  praktických akti- vít  v laboratóriu sme si  

odskúšali, ako sa upra- vujú potraviny, ktoré ma-

jú nízku nutričnú hod- notu. Ochutnali sme rôz-

ne typy potravín a štu- dovali ich zloženie.  

  

Alergie, civilizačné choroby a nadváha súvi-

sia s nesprávnymi stra- vovacími návykmi obyva-

teľstva a hlavne detí. Preto pokladáme za dôle-

žité, aby sa žiaci vzde- lávali aj v oblasti potravi-

nárstva. 

  

Aktivita ,,Je zdravé to, čo jeme?“ bola realizovaná prostredníctvom  projektu ENVIRO podpore-

ného MŠ SR. 
 

Napísala: L. Kotrbancová 8.A 



 

 

Výchovný koncert 
Žiaci 1. - 9. ročníka boli na hudobno-

vzdelávacom podujatí, ktoré sa uskutoč-

nilo 17.10.2013 v kultúrnom dome. 

1.stupeň sa vybral na potulky po Sloven-

sku. Mladší žiaci prostredníctvom zaují-

mavej  videoprojekcie spoznávali rieky, 

mestá, hory a pohoria. Navštívili sloven-

ské jaskyne, hrady i zámky. Výchovný 

koncert pre 2. stupeň bol zameraný na 

medziľudské vzťahy a nelátkové závis-

losti, ako sú počítače, sociálne siete či 

mobily. Hovorené slovo  sprevádzali 

veselé pesničky a autorské skladby. Au-

tori programu, Radko Pažej a Jaro Gažo, 

všetkých nielen pobavili, ale aj niečo 

naučili. 

Brána do života 
V znamení tejto témy sa niesol aj tohtoroč-

ný Medzinárodný deň školských knižníc, do kto-

rého sa druhýkrát zapojila aj naša škola. A čítali 

naozaj všetci. Najstarší žiaci navštívili prváčikov, 

ôsmaci boli čítať druhákom, siedmaci tretiakom 

a šiestaci štvrtákom. Okrem toho sme navštívili aj 

pána starostu a neobišli sme ani Coop Jednotu, kde 

sme spríjemnili nakupovanie zákazníkom  a prácu 

usmievavým predavačkám.  Aj v školskej jedálni 

zneli krásne povesti a pani kuchárky nás odmenili 

chutným obedom.  Nezabudli sme  ani najmenšie 

detičky v škôlke, ktorým prišli rozprávku pred spa-

ním prečítať naše piatačky. Čitateľský deň sme 

ukončili v školskej knižnici, ktorú navštívil pán 

Peter Ďuroška, ktorý celé popoludnie čítal deťom 

z ŠKD.  Posledný októbrový pondelok, 28.10., tak 

naša škola bola naozaj bránou k nevšednému čita-

teľskému zážitku a podporila vzťah žiakov 

k čítaniu a knihám. 

Kampaň 2013 – „Odstráň obezitu“ 

Zdravie dieťaťa je dar. Od neho závisí kvalita jeho ďalšieho života, prípadné sprievodné ochorenia i celková 

dĺžka života. Väčšina ho dostane do vienka už pri narodení, no úlohou dospelých je chrániť ho.  

V súčasnosti (v dobe „fastfoodov“)  sa veľkým zdravotným problémom stáva  nadváha a obezita detí. Súvisí 

so zlou životosprávou, nevhodným stravovaním a nedostatkom pohybu. 

Keďže ani našej škole nie je ľahostajný tento problém, zapojili sme sa i my do Kampane 2013 – Odstráň obe-

zitu, ktorá je súčasťou aktivít vyplývajúcich z Národného programu prevencie obezity. Uvedená kampaň mala 

prebiehať 16. októbra 2013 (v stredu) pri príležitosti Svetového dňa výživy, no naša škola realizovala aktivity 

v duchu správnej životosprávy celý týždeň.  

Žiaci 1. stupňa pod vedením svojich pani učiteliek realizovali „Týždeň zdravej výživy“ nasledovne: 

-         Sladké a zdravé (pondelok) 

-         Syrový deň  (utorok) 

-         Ovocná streda  (streda) 

-         Cesta mlieka  (štvrtok) 

-         V zeleninovom šate (piatok) 

V rámci výchovno – vzdelávacieho procesu poukazovali na význam konzumácie zdraviu prospešných potra-

vinárskych produktov a podľa jednotlivých tém dňa si pochutnávali i na zdravej desiate. 

 Relácia v školskom rozhlase pri príležitosti Svetového dňa výživy 

 Školská nástenka so zameraním na správnu životosprávu 

 Zhotovenie plagátov s témou správnej výživy a ich prezentácia v školskej jedálni 

Ochutnávka zeleninových a ovocných šalátov, ako i čerstvého ovocia a zeleniny, ktoré si pripravili pani ku-

chárky v školskej jedálni. Aktivity sa zúčastnilo všetkých 199 žiakov školy, ktorí si mohli pochutiť na vý-

borných šalátoch. Veľká vďaka patrí Veľkoskladu potravín GOBO Lietavská Lúčka, vedúcej škol-

skej jedálne p. Janke Majtánovej a samozrejme pani kuchárkam. 



 
Exkurzia 

Po stopách našich predkov 

 

Žiaci 8. a 9. ročníka boli 25. septembra na literárno-

dejepisnej exkurzii  v Nitre i Uhrovci. Pod vedením 

pani učiteľky Čvartinskej a pani učiteľ-

ky  Lamžovej   navštívili nitrianske divadlo a potom sa 

vydali po stopách našich predkov. 

   Divadlo Andreja Bagara patrí k impozantným stav-

bám Nitry. Je to jedna z najväčších a najmodernejších 

divadelných budov na Slovensku. Na doskách  tohto 

divadla sme videli hru DNA. Hra je o skupine tínedže-

rov, ktorí šikanujú jedného zo svojich kamarátov a ná-

sledky ich správania sú tragické. Po predstavení sa žia-

ci  porozprávali o problémoch dnešných tínedžerov na 

besede  so psychológom. 

   Z divadla sme sa vybrali na hrad. 

Pri soche kniežaťa Pribinu sme si porozprávali o našej slávnej minulosti. S Nitrou sú spojené 

počiatky slovenských dejín.  História mesta sa začína koncom 5. storočia, keď na jeho územie 

prichádzajú prví Slovania. Sláva starobylej kresťanskej Nitry sa spája s Veľkomoravskou ríšou.   

Knieža Pribina dal  v rokoch 829 - 833 vysvätiť v Nitre prvý kresťanský kostol na našom území. 

Pravdepodobne to urobil pre svoju kresťanskú manželku, pretože sám bol pohan. Historické 

miesto, kde sa tento kostol nachádzal, však nie je známe. Za najstarší kresťanský kostol sa pova-

žovala románska kaplnka na Nitrianskom hrade, ale  keď sa pod kaplnkou našiel hrob z 

11.storočia, posunulo to vek chrámu do obdobia, keď už Pribina nežil. V súčasnosti prebieha na 

hrade hĺbkový archeologický výskum. 

   Na Pribinovom námestí, pod Nitrianskym hradom, sme si poobzerali komplex historických 

budov. Nachádza sa tu Františkánsky kostol s kláštorom pochádzajúcim z roku 1630 či kňazský 

seminár z roku 1884, v ktorom študujú budúci katolícki kňazi.  Na Kluchovom paláci sa nedá 

prehliadnuť socha Corgoňa, ktorá drží múr druhého poschodia budovy. Skôr ako pivo takto zača-

li nazývať sochu Atlanta. Podľa povesti bol Corgoň kováč s obrovskou silou, ktorý ubránil Nitru 

pred vpádom Turkov. 

Pred vstupom do opevnenia hradu nás zaujal Mariánsky (Morový) stĺp. Na nádvorí Nitrianskeho 

hradu sme obdivovali sochu Jána Pavla II. v nadživotnej veľkosti. Pápež Ján Pavol II. navštívil 

Nitriansky hrad v roku 1995. Z hradu bol krásny výhľad na celé mesto. V diaľke sme videli nit-

riansku kalváriu, kde sa konajú púte kresťanov, i slnkom zaliaty Zobor. Do Katedrály sv. Emerá-

ma sa nám nepodarilo ani nahliadnuť, pretože v čase našej návštevy bola zatvorená. 

   Naša cesta pokračovala do Uhrovca. 

   Navštívili sme rodný dom Ľudovíta Štúra. Žiaci sa dozvedeli mnoho nových faktov  z jeho ži-

vota. 28. októbra sa tu bude oslavovať 198. výročie narodenia Ľ. Štúra. V tomto istom dome sa v 

roku 1921 narodil aj Alexander Dubček, významný európsky politik. Časť expozície je venovaná 

jeho životu a dielu. 

Uhrovec bol našou poslednou zastávkou. Unavení, ale plní nových zážitkov, sme sa vo večer-

ných hodinách vrátili domov.  



 

Šaliansky Maťko 

     Dňa 4. decembra 2013 sa 

uskutočnilo školské kolo súťaže 

Šaliansky Maťko. 

Súťaž v prednese slovenskej po-

vesti od ľubovoľného autora je 

pomenovaná po spisovateľovi a 

zakladateľovi časopisu Slniečko 

Jozefovi Cígerovi Hronskom. 

Recitovali 8 súťažiaci zo šieste-

ho a siedmeho ročníka. 

    Vyhodnotenie: 

1.  Emma Kotrbancová, VI. A 

2.  Júlia Jánošíková, VI. A 

3.  Michaela Cingelová, VII. A 

Olympiáda zo slovenského 

jazyka a literatúry 
V novembri sa uskutočnilo škol-

ské kolo Olympiády zo sloven-

ského jazyka a literatúry. Zúčast-

nilo sa ho 14 žiakov z IX. A. 

   Olympiáda pozostávala 

z písomnej časti, v ktorej žiaci 

odpovedali na úlohy zamerané na 

porozumenie textu a jeho analý-

zu. V ústnej časti sa snažili púta-

vo a výstižne predniesť krátky 

prejav na zadanú tému. 

   Úspešní žiaci: Kristína Vojtylo-

vá, Timea Novosadová a Lenka 

Holešová. 

Olympiáda v nemeckom jazyku 

Dňa 28. 11. 2013 sa naša škola ozýva-

la nemeckým jazykom. V tento deň sa 

totiž konalo školské kolo Olympiády 

v nemeckom jazyku, ktorej sa zúčast-

nilo 9 žiakov z druhého stupňa. 

V kategórii 1A zvíťazila Terezka Mi-

čechová zo 7.A, ktorá vo svojej kate-

górii bojovala sama. V kategórii  1B 

zvíťazila Kristínka Vojtylová z 9.A. 

Výhercom srdečne gratulujeme 

a prajeme veľa úspechov v okresnom 

kole. 

Výsledková listina : 

Kategória 1A 

 1.miesto : Terézia Mičechová 

Kategória 1B 

1.miesto : Kristína Vojtylová 

2.miesto : Kristína Hodásová 

3.miesto : Lenka Holešová 

Úspešní riešitelia :  Michaela Beniačo-

vá, Marianna Paúrová, Nikola Hreuso-

vá 

Detská rozprávková Žilina 2013 
Kde bolo, tam bolo... 

Takto zväčša začínajú všetky rozprávky. No tá, ktorú napísala Miška 

Chovanová z 8.A znela trochu inak. Miška sa zapojila do známej sú-

ťaže Detská rozprávková Žilina. So svojou rozprávkou Orlie vajce sa 

jej podarilo získať Cenu primátora mesta Žilina.  Srdečne gratuluje-

me ! 



 

Orlie vajce 

Kedysi dávno, keď ešte stareny siali semienka a starci obrábali pôdu na vysokánskom kopci stál zámok. Bol zahalený do 

tmavej hmly a krkavce krúžili okolo hradnej veže. V tomto veľkolepom zámku býval  čarodej, naozaj neobyčajný človek. Mal 

ľudské nohy, telo aj hlavu, lenže namiesto rúk ma krídla a namiesto nosa obrovský zobák. Čarodej nemal srdce, aspoň nie 

v tele.  

Na úpätí vysokých hôr bola jaskyňa. V jaskyni boli tri chodby. Bohatstvo, šťastie a láska. Na konci každej chodby boli troje 

dvere, no to čo je za nimi, to sa ešte nikto nedozvedel.  

Janko, obyčajný chlapec z dediny  chcel ukončiť trápenie všetkých jej obyvateľov.  Orlí čarodej ich využíval ako poddaných 

a kto odmietol plniť jeho príkazy razom zomrel. Janko sa dopočul, že pri horskej studničke býva starý mudrc, ktorý všetko 

vie  a vie každému poradiť. Janko s túžbou zachrániť rodnú dedinu prebrodil množstvo riek, preliezol mnoho skál a bralá 

a keď zazrel studničku bol už celý doráňaný. Zišiel z chodníčka a pri studničke zazrel starčeka.  Podišiel  k nemu a pýtal od 

neho radu. Starček dlho hľadel do priezračnej vody v studničke a potom prehovoril tichým hlasom. Jankovi poradil, aby šiel 

k skrytej jaskyni, keď do nej vstú-

pi, zazrie tri chod- by. Divitiae, 

Felicitas, Diliges. Tieto nápisy 

znamenajú bohat- stvo, šťastie 

a lásku.  Musí sa vybrať do chod-

by s nápisom šťas- tie, na jej konci 

nájde veľké dvere, cez ktoré je 

spustený hrubý povraz. Povraz 

nesmie preseknúť ani strhnúť ale 

ohňom prepáliť. Za dverami je malá 

komnata a v jej strede stolček, 

na stolčeku truhlič- ka a v nej na 

zamate leží vajce. To vajce je čaro-

dejov život.  Vajce nesmie rozbiť 

ani zo skál hodiť. Musí ho prepichnúť, len tak zavládne v dedinke opäť pokoj. Ešte jednu vec mu starček poradil, topánky 

musí pred jaskyňou nechať.  

Janko starostlivo vypočul starčekove rady, pekne mu poďakoval a ešte sa napil zo studničky. Znova sa vybral na dlhú 

a namáhavú cestu. Putoval niekoľko mesiacov po strmých cestách aj necestách, až napokon zastal pred jaskyňou. Starostli-

vo si vyzul krpce a odložil ich pred vchodom do jaskyne. Hneď ako vošiel do jaskyne v šere zazrel tri chodby a na ich vrchu 

svietili spomínané nápisy.  Janko zapálil fakľu a vybral sa chodbou, ktorú mu odporučil starček. Po dlhom čase prišiel 

k obrovským dubovým dverám, cez ktoré visel povraz. Janko priložil fakľu k povrazu a ten s prskaním vzbĺkol. Potom sa so 

škrípaním otvorili aj samotné dvere. Opatrne vošiel do komnaty a všetko vyzeralo presne tak, ako mu popísal starček. 

V strede komnaty stál stolček, na ňom truhlica a v nej na zamate trónilo čierne vajce. Janko schytil vajce do rúk a prepichol 

ho dýkou, ktorú mal za opaskom. V jaskyni sa zotmelo, fakľa zhasla a všade naokolo sa začali sypať skaly. Ani chvíľku 

neváhal a rozbehol sa po pamäti smerom k východu. Ledva stihol vybehnúť , skaly zasypali vchod aj všetky tri chodby.  

Janko sa vrátil do dediny a oslavy trvali viac ako dva týždne. Napokon ho dedinčania zvolili za nového richtára. A aby 

nikdy nezabudli na zlého čarodeja, svoju dedinku preme-

novali na Orlové. 



 

 

Blížili sa jesenné prázdniny a nám zača-

lo vŕtať v hlave, ako si užiť posledný deň v škole. Kto sme to my? Predsa 

deviataci..:) Lukáš sa hneď pridal a pod našimi rukami začala vyrastať nová 

školská tradícia....Párty na Halloween. Jasné. Dospelí mali hneď komentáre 

typu:...“ hlúpy sviatok z Ameriky“,....“už sa fakt nemáte po kom opi-

čiť“...Ale my vyrastáme v dobe, keď tieto sviatky už plnohodnotne zakotvi-

li v našich kalendároch... Preto sme 

sa nedali odradiť a jednu takú sme si 

za pomoci pani učiteľky zorganizo-

vali... 

Nebudeme tu dlho vypisovať, preto-

že, kto tam bol zažil ten strach... :)  

A kto nebol....Ten nech si pozrie o čo 

vlastne prišiel... 

Lukáš H. a Janka H. 9.A 



 

 

Mikuláš u prvákov 

Športom proti drogám 

Olympiáda v nemeckom jazyku 

Zbierame staré mobily 

Halloween party 

Beh mieru 



 

Výchovný koncert NATURA 

Odstráň obezitu 

Výroba EKO tašiek 

Natieranie plota 



 

Zvoní zvonček malý   
 
Zvoní, zvoní zvonček malý 
Vianoce sú pred dverami 
rozvoniava celý dom 
vianočný je plný stôl. 
A keď sa sviečočka slávnostne 
zapáli 
nie v jedných očičkách iskrička 
zažiari.  
Iskrička radosti po líčku sa zgú-
ľa 
mamičkine rúčky nežne ma pritú-
lia. 

Láska v balíčku 
 
Vianoce sú, keď sme spolu, 
keď rodina sadá k stolu. 
Mamka, ocko, detičky, 
dedkovia a babičky. 
Vianoce sú od Ježiška, 
dal nám lásku do balíčka. 
Bolo jej dosť, dostal každý, 
rozdelil ju raz a navždy. 
Medzi ľudí, kvietočky, 
zvieratká aj včeličky. 
Kúsok lásky zo srdiečka, 
ukry aj ty do balíčka. 

Letí anjel  
 
Letí anjel s nádielkou, 
pritom vrtí prdelkou.  
Letí, letí, hádaj kam? 
K dobrým ľudom- predsa 
k Vám! 

Anjelici z vločiek snehu robia bielu perinku, 

aby dobre zohrievala milú svätú rodinku. 

Najmä malé Jezuliatko uložené v jasličkách, 

aby mu len sladké sníčky spočinuli na očkách.  

Padá sniežik, štípe mráz, Vianoce tu máme 

zas. 

Stromček svieti a sa jagá, prekvapenie na mňa 

čaká. 

Čakajú nás balíčky od ocka a mamičky. 

 

Vianočné ticho, vianočný čas, 

všetko sa to nahrnie, je to ako kaz. 

Peniaze, stromčeky, darčeky, svetlá, 

na sneh treba lopatu, nepomôže metla. 

 

 

 

Začne padať sneh, začnú tuhé zimy,  

vločky sa zas pobláznili, ale aj my s nimi. 

Zbesilo hŕŕŕ do obchodu, čo ešte vlastne treba? 

Rybu máme, dárky samé, aha, ešte chleba. 

VIANOČNÉ TICHO, VIANOČNÝ ČAS 



 

 

Rozrušená straka v lese čudnú správu všetkým nesie. 

Takú správu rapoce , vraj neprídu Vianoce.  

Prekvapená veverička vyskočila spoza kríčka:  

"Čo to táraš straka milá, veď som práve vyriadila."  

Hlavou krúti aj zajkuľa, lamentuje, oči gúľa:  

"Čo tu robíš aké kriky, veď ja pečiem medovníky!"  

Medveď kráča po lese túto správu neznesie:  

"Brum , brum, brum , brum ,čože to máš za novinu,  

veď ja chystám medovinu."  

Vyfintená pani líška vĺčkovi hneď šepce stíška:  

"No čo kmotre premilý zbytočne sme lovili."  

Zamračený vĺčik skríkne, až sa straka vskutku mykne:  

Odkiaľ to máš klebetnica, od hnevu mi horia líca.“  

,,Letím z mesta ,dediny, odtiaľ mám tie noviny.  

Vraj má každý iba zvadu a myslí len na parádu.  

Preto krásny Vianoc čas už nechce prísť medzi nás.“  

Tak zvieratká hotové, rozbehli sa ku sove.  

,,Múdra sova, pomôž nám, ako zas prísť k Vianociam?“  

,,Vianoce sú iba tam ,kde je láska dobrota.  

Ak z tých dobrôt nachystáte, určite ich privítate.“ ,,Lásku dobro nachystať, kde možno to dobro 

vziať?“  

Húta cháska zvieracia, pátra, všetko prevracia.  

Tu priletí rovno z neba hviezdička, tá vie, čo treba:  

,,Hľadať všade? Chyba, chyba. Láska tá len v srdci  býva. 

Zdroj: internet 

Spracovala: K. Kováčiková 7.A 



 

Imatrikulácie prvákov 
V dňoch 26. 11. a  28. 11. 2013 sa  v priestoroch 

našej ZŠ  konali imatrikulácie žiakov prvých 

tried.  Obidve slávnosti začali nástupom prvákov 

za spevu Zlatej brány. 

Počas celej cesty pomyselným vláčikom do kra-

jín Písmenkovo, Číselkovo, Inglishkovo, Skú-

majkovo, Spievankovo, Skákajkovo a Priateľko-

vo sprevádzali prvákov dievčatá z IX. A. 

V krátkej prezentácii  si prítomní pozreli niekto-

ré momenty svojich detí od zápisu po súčasnosť. 

Potom  prváci hľadali písmenkové rodinky, tvo-

rili slová, porovnávali a rozkladali čísla, spieva-

li, cvičili, recitovali a pod. Za odmenu sa zahrali 

na interaktívnej tabuli. Po splnení všetkých úloh 

predniesli  Sľub prváka. Pani riaditeľka Mgr. Z. 

Maniaková ich pasovala za riadnych členov  ce-

chu žiackeho a popriala im, aby sa všet-

kým  v škole darilo. 



 

 

 

 

 

 

  

 Sobotné ráno 28. septembra bolo plné slnka, predpovedalo krásny a teplý jesenný deň. No tento deň bol výnimoč-

ný. Žiaci, učitelia i rodičia prišli do školy a vytvorili dielo hodné výtvarného umelca.  

Všetci sa spoločne pričinili o jedinečnosť ZŠ v Rosine. Prečo? 

 Pri pohľade na novo vymaľovaný školský plot totiž zaplesá nejedno srdce dieťaťa, ale i jeho rodičov. Za dobre 

vykonanú prácu všetkých čakala chutná odmena v podobe rozvoniavajúceho gulášu, ktorý s láskou pripravili naše ku-

chárky Janka Stranianková a Hanka Danišková. 

 Veľká vďaka patrí rodičom, žiakom a pani učiteľkám, ktoré sa akcie zúčastnili. 

 

 
Posledná septembrová sobota  

učiteľom, rodičom, žiakom,  

jarný signál vysiela. 

Že dnes veľká brigáda, 

na škole sa poriada. 

Kto len mohol štetec vzal, 

brúsil, farbil, natieral.  

Zelená, červená, žltá, 

už sú farby nášho plota. 

Tešíme sa teraz veľmi, že máme nový plot farebný. 

Napísala: E.M. 



 



 



 

Dnes sme zažili neskutočný deň. 

Na pár hodín sme sa stali moderátormi a moderá-

torkami. Po dlhej a namáhavej práci sme dnes ko-

nečne zožali pochvalu a uznanie. Netušíte o čom  

to tu hovorím? No predsa o našom projektovom 

dni. Pod vedením pani učiteľky Marťákovej sme 

rodičom i verejnosti prezentovali nápady a pro-

jekty, ktoré sa týkali recyklácie, využitia neobno-

viteľných prírodných zdrojov a nápadov, ako  a 

kde postaviť ekologický dom. Obecenstvo nás 

odmenilo veľkým potleskom, pani učiteľka širo-

kým úsmevom a nám pocit trémy vystriedal pocit 

dobre odvedenej práce. 

Ďakujeme. Žiaci 6.A,7.A, 8.A, 9.A 



 

      Nepečený dvojfarebný zákusok 

Potrebujeme: 

½ l mlieka 

2 čokoládové pudingy 

1 maslo 

6 lyžíc práškového cukru 

BB keksy -1 balík bielych, 1 balík hnedých 

1 čokoláda na varenie 100g 

4 lyžice oleja 

 

Postup: 

Z mlieka a pudingov uvaríme kašu. Zvlášť vymiešame maslo s práškovým cukrom, necháme vychladiť a potom 
zmiešame spolu. Striedavo natierame biely a hnedý keks. Zvyškom krému natrieme vrch a boky koláča. Dáme na 
hodinu do chladničky zabalené do alobalu. Po stuhnutí koláč polejeme čokoládou ,do ktorej pridáme olej. Necháme 

ešte hodinu stuhnúť a krájame šikmo. 

      Ovocné poháre so šľahačkou 

Potrebujeme: 

1l mlieka 

2 Zlaté klasy 

2 vajcia 

2 balíčky vanilkového cukru 

2 lyžice kryštálového cukru 

½ balíčka okrúhlych piškót 

malý marhuľový džem 

marhuľový kompót 

1 šľahačka na šľahanie 33% ,1 stužovač 

2 lyžice  strúhanej čokolády alebo Granka na ozdobu 

 

Postup: 

Z mlieka , Zlatých klasov a žĺtok uvaríme kašu ,do ktorej pridáme sneh z bielkov.  

Pripravíme si poháre. Do každého dáme po 3 kusy pospájaných piškót s džemom. 

Polejeme lyžicou kompótovej šťavy. Dáme krém, ovocie, krém a vrch pohára ozdobíme vyšľahanou šľahačkou, čoko-

ládou alebo Grankom.   

       DOBRÚ CHUŤ 
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