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1.) V pondelok 28. marca sme oslávili sviatok všetkých učiteľov. V tento deň sa v roku 1592
narodil človek, ktorého dnes nazývame Učiteľom národov. Nemal ľahký život. Aj vo veľmi
zložitých životných situáciách dokázal študovať a rozmýšľať, ako cestu za vzdelaním uľahčiť
iným. Z jeho pedagogických zásad dodnes vychádzajú systémy modernej pedagogiky
a vzdelávania. Napísal mnoho kníh, niektoré z nich (napr. Orbis Pictus; Labyrint světa a ráj
srdce; Listové do nebe; Didactica Magna, a.i.) vydal v slovenskom preklade liptovskosielnický
rodák Karol Salva vo svojej ružomberskej tlačiarni. Zomrel v Holandsku v roku 1670,
pochovaný je v Nardene neďaleko Amsterdamu. Jeho meno nesie najstaršia slovenská
univerzita. Napíš všetky tri časti jeho mena (Ján Amos Komenský)
2.) Naši mladí futbalisti začínajú jarnú časť súťažnej sezóny. Držíme im palce, aby sa im darilo
podľa ich predstáv. Ich predchodcom sa naplnila ambícia dostať sa na vrchol okresného
rebríčka. Viete, v ktorom roku priviezli do Liptovskej Sielnice pohár víťaza II. B triedy
žiakov? (2008, t.j. za sezónu 2007 – 2008 )

3.) Patrí medzi jarné kvety. Rastie na slnečných lúkach, má rada blízkosť kríkov alebo stromov.
Vytvára neprehliadnuteľné koberce voňavých kvetov. Ich farbu nesie v mene. Latinská
forma jej mena je totožná so ženským menom, ktoré nájdeme v kalendári 18. mája. Napíš
meno tohto voňavého kvietku (fialka voňavá)

4.) Slová z hádanky sa rozutekali za jarným slniečkom. Poskladaj ich do textu a napíš ho spolu
s odpoveďou na otázku, koho text charakterizuje:
Vždy som
tma nastane,

pri svetle ti
čierny,
Keď ale
rozpadne.

verný.
môj celok sa

(Vždy som čierny, pri svetle ti verný. Keď ale tma nastane, môj celok sa rozpadne. Tieň)
5.) Neoddeliteľnou súčasťou takmer všetkých kultúrnych a spoločenských podujatí v našej obci
bolo vystúpenie ženskej speváckej skupiny. Ich repertoár bol široký. Dokázali pobaviť
obecenstvo príležitostnými kupletmi aj dodať dôstojnosť obradu poslednej rozlúčky.
K vrcholom ich aktivít patrí spolupráca so Slovenským zväzom žien pri veľkom projekte,
ktorý vyvrcholil vydaním rozsiahleho Gramoalbumu Liptov. Nahrávali ho v banskobystrickom
rozhlasovom štúdiu po boku uznávaných súborov z Liptova. Viete, ako sa volá vedúca súboru,
ktorá ho priviedla na takúto úroveň? (Katarína Sokolová)

