
Výtvarná výchova – 7. C                            23. 3. – 29. 3. 2020 

Téma: Ilustrácia k obľúbenej knižke 

Ezopove báje: Bájka o psovi a levovi 

 

Pes sa jedného dňa rozhodol, že sa vyberie do džungle a zistí, čo tam je. Ešte nikdy v džungli 

nebol a nevedel, aké zvieratá tam žijú. Ani mu na um nezišlo, že by mal byt opatrný. V jeho 

domove ho pokladali za skvelého lovca. Uštval a zabil veľa všelijakých zvierat. Bol si istý, že 

aj v džungli sa ho budú všetky zvieratá báť. Onedlho uvidel pred sebou leva. Ešte nikdy 

nijakého leva nevidel a tak sa ani trošku nezľakol. Pomyslel si, že aj toto veľké zviera sa stane 

jeho korisťou. Pes chvíľu kráčal za levom. Potom sa rozbehol, a keď' bol tesne za ním, 

pripravil sa na skok. Vtedy sa majestátne zviera obrátilo a uprelo na svojho protivníka pohľad. 

Psa čosi varovalo, že zver, ktorý stojí pred ním, je oveľa silnejší a neľútostnejší ako zvieratá, 

ktoré doposiaľ stretol. Obe zvieratá sa chvíľu premeriavali očami. Potom lev otvoril papuľu a 

zareval. Pes ešte nikdy nepočul taký hrozný zvuk. Rev leva sa niesol pomedzi stromy. Pes sa 

od strachu nevládal ani pohnúť, nemohol odtrhnúť zrak od krvilačných tesákov. Uvedomil si 

tiež, akú má lev mohutnú hruď. Vtedy sa otočil a dal sa na útek. Bežal džungľou, ako 

najrýchlejšie vládal, srdce mu divo bilo. Mal iba jedno želanie - aby bol čo najďalej od zvera, 

ktorý tak hrôzostrašne reve a má také strašné zuby. Líška, ktorá celú scénu pozorovala, sa 

nahlas zasmiala a zavolala za upaľujúcim psom: „Veľa ti nebolo treba, aby si zutekal, milý 

priateľ!" 

Ponaučenie: Skôr ako sa pustíme do zápasu, mali by sme o súperovi vedieť čo najviac. 

Úloha: Spracuj bájku výtvarnou formou a ľubovoľnou výtvarnou technikou. 

 

 

Hudobná výchova – 7. C 

Téma: Prieniky hudobných štýlov, George Gershwin 

George Gershwin (* 26. september 1898, Brooklyn, New York – † 11. júl 1937, Los 

Angeles, Kalifornia) bol americký skladateľ tvoriaci v prvej polovici 20. storočia. 

Narodil sa v Brooklyne v New Yorku v emigrantskej rodine ruských Židov ako druhé zo 

štyroch detí. Väčšinu svojich vokálnych a scénických diel napísal spoločne so svojim starším 

bratom a textárom Irom Gershwinom. Komponoval pre Broadway, klasickú hudbu, ale 

úspech mala aj jeho populárna hudba. 

Jeho skladby sa často využívajú vo filme a televízii ako jazzové motívy – mnohí z najväčších 

spevákov ako Ella Fitzgeraldová, Frank Sinatra, Billie Holiday alebo Miles Davis ich nahrali 

ako svoje najúspešnejšie nahrávky. 

 

 

https://sk.wikipedia.org/wiki/26._september
https://sk.wikipedia.org/wiki/1898
https://sk.wikipedia.org/wiki/Brooklyn
https://sk.wikipedia.org/wiki/New_York_(mesto)
https://sk.wikipedia.org/wiki/11._j%C3%BAl
https://sk.wikipedia.org/wiki/1937
https://sk.wikipedia.org/wiki/Los_Angeles
https://sk.wikipedia.org/wiki/Los_Angeles
https://sk.wikipedia.org/wiki/Kalifornia
https://sk.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_%C5%A1t%C3%A1ty
https://sk.wikipedia.org/wiki/Skladate%C4%BE
https://sk.wikipedia.org/wiki/20._storo%C4%8Die
https://sk.wikipedia.org/wiki/Brooklyn
https://sk.wikipedia.org/wiki/Rusko
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%BDid
https://sk.wikipedia.org/wiki/Text%C3%A1r
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Ira_Gershwin&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/Broadway
https://sk.wikipedia.org/wiki/Klasick%C3%A1_hudba
https://sk.wikipedia.org/wiki/Popul%C3%A1rna_hudba
https://sk.wikipedia.org/wiki/Film
https://sk.wikipedia.org/wiki/Telev%C3%ADzia
https://sk.wikipedia.org/wiki/Jazz
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ella_Fitzgeraldov%C3%A1
https://sk.wikipedia.org/wiki/Frank_Sinatra
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Billie_Holiday&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/Miles_Davis


Domov a práca – 7. C                    23. 3. – 29. 3. 2020 

Téma: Výživa človeka – príprava netypického jedla 

Exotika v šošovicovom kari 

V Indii a na Srí Lanke naň nedajú dopustiť a jedia ho takmer ku všetkému. Skúste si ho 

pripraviť doma, nie je to vôbec zložité. 

                                               

 

Do pôvodného receptu idú aj kari listy a zelené čili, no neviem, či ich na Slovensku zoženiete. 

Ostatné suroviny kúpite v každom lepšom supermarkete.  

Pre dve osoby si pripravíme tri deci červenej šošovice. Prepláchneme ju v studenej vode, 

dáme do kastróla a zalejeme vodou tak, aby bola ponorená a hladina bola ešte asi dva 

centimetre nad ňou. Osolíme a varíme do takmer mäkka - hlavne nech sa nerozdrobí. 

Na panvici alebo vo woku rozohrejeme trochu oleja a orestujeme na ňom jednu nadrobno 

nakrájanú cibuľu a jeden strúčik cesnaku.  

Miešame, zalejeme tromi lyžicami kvalitného pretlaku, pridáme po lyžičke karí korenia 

a rímskej rasce. 

Podľa chuti pridáme aj mleté čili papričky a potom aj uvarenú šošovicu, z ktorej, ak treba, 

zlejeme trochu vody. 

Premiešame a pridáme dve lyžice kokosového mlieko, ktoré celé jedlo zjemní. Necháme 

prevariť a podľa chuti a potreby dokoreníme, dosolíme a doriedime vodou.  

Toto karí môže byť husté, ale aj riedke, ako hustá polievka. Záleží na tom, aké máte radi a či 

ho budete podávať s ryžou alebo chlebom.  

Prajem dobrú chuť! 

 


