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Na úvod   
 

 

 

 
 
 
 

Ak láska topí ľad, čo pani Zima vyčarila. 
Ak dá človek viac, čo v sebe skrýva. 

Ak vládne všade ticho a 
počuť len praskať mráz. 

Padajúce vločky a 
v detských očiach je vidieť jas. 

Tak prišla doba, keď každý pre každého 
má pár prívetivých viet, 
pre ten zázrak Vianoc a 

nad čaro Vianoc nič krajšieho niet! 

 
Veľ a úspechov v novom roku 2013 želá redakčná rada.  
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Vianoce 
 

Vianoce očami piatačky Ninky 

 

Vianoce sú  sviatkom pokoja, radosti a nedočkavosti. 

Každé dieťa píše Ježiškovi list, čo si všetko praje pod stromček. Väčšinou  

u dievčat sú to bábiky, k nim koníky a domčeky, no chlapci sú skôr favoriti pre 

autá a roboty. Tí starší si prajú nové mobilné telefóny a elektroniku, ktorú už 

potrebujú viacej, ako  tí menší, ktorí sa hrajú vonku na ihrisku. No netreba ani 

zabúdať na tradície a na to že sa stretne celá rodina pri štedrovečernom stole... 

Podľa viacerých  ľudí sú Vianoce založené iba na darčekoch, no nie je to 

tak. Treba myslieť aj na tradície a na to  že ich treba dodržiavať. Napríklad vše-

tci máme rôzne tradície, niekto si pri štedrovečernom stole dávajú medové kríži-

ky na čelo, iní zas dávajú o jeden tanier viac. Máme aj sviatky, na ktoré tiež ne-

treba zabúdať. Napríklad Traja králi, Prvý sviatok vianočný, Druhý sviatok via-

nočný. Ale tradičné sú aj rôzne jedlá, ako napríklad kapustnica, klobásky, med, 

oblátky, ovocie a hlavne koláčiky a iné rôzne sladkosti a maškrtky.   

Preto prežite Vianoce v pokoji  s celou svojou rodinou a neprejedzte sa!!! 

 

        Nina Imreová, 5.D 
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Slovenské Vianoce 

 

24. decembra, na Štedrý deň, na Slovensku začíname sláviť Vianoce. Na 

východnom a čiastočne aj na strednom Slovensku sa tento deň nazýva aj “vilija” 

alebo “vigilija”, odvodený od latinského  „vigília”, čo znamená predvečer sviat-

ku.  

Najväčším sviatkom Vianoc je 1. sviatok vianočný (25. decembra) – deň 

Kristovho narodenia, i keď história nevie presne určiť, kedy sa naozaj narodil. 

Na Štedrý deň sa zvykne držať pôst, ktorý končí východom prvej hviezdy. De-

ťom sa vravelo, že ak vydržia do večere nič nejesť, uvidia zlatú hviezdu alebo 

zlaté prasiatko. Kým deti chystajú vianočný stromček, gazdinky pečú, varia a 

chystajú rôzne dobroty na štedrovečerný stôl. Medovníčky či iné koláče majú už 

napečené niekoľko dní dopredu. Jedlá, ktoré sa podávajú sa líšia podľa zvykov a 

tradícií v rôznych regiónoch Slovenska. Spravidla však na bohato prestretom 

štedrovečernom stole nesmie chýbať chlieb, cesnak, med, oblátky, kapustnica, 

ryba, zemiakový šalát, opekance (pupáky, bobaľky), koláče, ovocie. Po večeri sa 

spievajú koledy, rozbaľujú vianočné darčeky, na ktoré sa nielen deti veľmi tešia. 

Mnoho ľudí sa zúčastňuje polnočnej omše, aby oslávili narodenie Ježiša Krista a 

zaspievali si najkrajšiu vianočnú pieseň „Tichá noc, svätá noc“. 25. decembra a 

26. decembra rodiny často zostávajú spolu, idú do kostola alebo navštevujú svo-

jich príbuzných a priateľov.  

                                                                                                                                                         /zdroj: Internet/ 
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Tradície a zvyky „starého“  

Silvestra, aj Nového roka! 

 

Už o chvíľu sa rozlúčime so starým ro-

kom 2012 a privítame jeho mladšieho 

súrodenca. V tomto období väčšinou 

bilancujeme a hodnotíme uplynulých 

365 dní, zároveň sa však tešíme na 

tradičné silvestrovské a novoročné oslavy, ktoré 

ešte aj dnes v niektorých slovenských regiónoch kráčajú ruka v 

ruke s tradičnými zvykmi.  

Z dávnej histórie 

Silvestrovské oslavy sú oslavy Nového roku, konajúce sa v po-

sledný deň roka gregoriánskeho kalendára, 31. decembra na Silvestra. 

Historicky prvé oslavy nového roku zaznamenali v Mezopotámii roku 

2000 pred naším letopočtom, kde ho vítali v polovici marca, v čase 

jarnej rovnodennosti a Gréci začínali písať nový kalendár v deň zim-

ného slnovratu. Július Cézar v roku 46 pred naším letopočtom zavie-

dol nový, tzv. juliánsky kalendár, v ktorom rímsky panovník ustanovil 1. 

január prvým dňom nového roka.  

Posledný decembrový deň je v rímskej liturgii zasvätený pa-

miatke pápeža Silvestra I. a má aj symbolický význam. Pápež Silves-

ter I. vládol v čase, kedy skončil vek divokého prenasledovania kres-

ťanov a začal sa nový vek. V stredoveku považovali oslavy prichádza-

júceho roku za pohanský zvyk, preto oslavy 1. januára v roku 567 ná-

boženskí hodnostári zrušili. Zatiaľ posledná zmena kalendára nastala 

v roku 1567.  
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Silvestrovské zvyky 

Poslednému dňu v roku sa kedysi hovorilo aj „starý rok“ alebo 

„babí deň. Mnohí si možno pamätajú z detstva, že na Silvestra chodili 

po dedine tzv. kurine baby, teda dvaja muži prestrojení za ženy. Je-

den so slameným vencom a zvoncom, druhý v kožuchu, na ktorom mal 

sukňu zo slamy prepásanú povrieslom. Ženy túto slamu trhali a vklada-

li sliepkam do kurína, aby aj v budúco roku dobre znášali vajcia. 

Na oplátku za slamu dostávali „kurine baby“ výslužku v podobe 

slaniny, klobás, chleba, koláčov či pálenky. Aj starý zvyk chodenia 

tzv. ometačiek sa väčšinou dodržiaval na dedinách, ale postupne zani-

kol. Ometačky boli chudobné ženy, ktoré chodili pred koncom roka 

symbolicky vymetať platne na pieckach, aby po celý rok dobre horeli. 

V minulosti sa v podvečer na Silvestra schádzali veriaci v kostole, aby 

sa na svätej omši poďakovali Bohu za uplynulý rok. Večer sa zvyčajne 

konala veselica. Táto tradícia sa začala až po 2. svetovej vojne, pre-

tože dovtedy boli zábavy až do Troch kráľov zakázané.  

 

Ako na Nový rok... 

Podľa našich predkov mali novoročné obrady a rituály odhaľovať 

budúcnosť, chrániť od pohrôm, prispieť k blahobytu a priniesť šťas-

tie. Na Slovensku sa doteraz udržiava stará povera, že šťastie priná-

ša prasiatko, a preto sa na novoročnom stole nesmie objaviť ani hus 

či bažant, teda hydina, ktorá lieta, pretože v novom roku by sa rozle-

tel aj všetok majetok. Zato nesmie chýbať bravčové mäso, alebo pre 

istotu pečené malé prasiatko.  
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Podávala sa aj šošovica a jedlá s makom, pretože symbolizovali 

peniaze. Na Nový rok, 1. januára sa v minulosti tradovalo, aby si ľudia 

zabezpečili bohatstvo, prosperitu a úrodu, platil zákaz vstupu ženy 

ako prvej do domu. Nič dobrého neveštil ani príchod starého chlapa 

oblečeného v kožuchu. V každom dome však boli vítaní malí chlapci – 

vinšovníci. Ak do domu prišiel niekto cudzí, nesmel mať prázdne ruky 

a priniesť aspoň koláče, respektíve i peniaze, čo znamenalo, že priná-

ša hojnosť a nie škodu. 

                                                                                                                   
/ zdroj: Internet/ 
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Z našej tvorby 
Príbeh o Santa Clausovi 

 

 Bola tichá a chladná noc. Nick sedel pri okne a pozoroval sne-

hové vločky, ako padajú na okno. Na stole ležal podnos so sušienkami 

a mliekom, ktoré nedočkavo čakali na to, keď ich niekto zje. 

V skutočnosti boli prichystané pre  Santu. Nick ich už prichystal 

o ôsmej a teraz nedočkavo čakal, kedy príde. Čakal na neho takmer 

tri hodiny a vonku zatiaľ zapadlo susedovo auto a s ním aj celé mesto 

ležalo teraz pod bielou pokrývkou. Do miestnosti vošla mama, pohladi-

la ho po vlasoch a gestom mu naznačila, aby išiel spať. Nick vystrúhal 

na mamu nešťastnú grimasu, ale poslúchol.  

O polnoci začul v komíne hrozný šuchot. Otvoril oči a sledoval ako sa 

z krbu sype na  koberec popol. Zrazu do uhaseného ohniska spadol 

chlapík v červenom kabáte, červenou čiapkou, dlhou bradou a veľkými 

topánkami, do ktorých by sa zmestil Nickov mladší brat. 

Vyzeralo to, že si nevšimol  Nicka, ako sa na neho díva. Prešiel po 

miestnosti, zobral si sušienku a mlieko, na jeden šup ho vypil a vysypal 

pod stromček darčeky. Nick nevedel, čo má robiť. Santa sa už škria-

bal hore, keď na neho Nick zakričal. Santa sa prestal škriabať hore 

a spustil sa do izby: „Áno, moje dieťa?“ 

„Ty si na mňa nezabudol?“, spýtal sa Nick. 

„Nie, dieťa, videl som, ako si sa celý rok snažil, ako si ma dnes večer 

čakal. Ver mi, že ja za tebou prídem vždy, aj keď budeš veľký, Nick.“ 

 

                                                              Kristínka Ondrušková, 5.D 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

Žiaci 5. D triedy vytvorili verše plné hlúpostí a nezmyslov. V literatúre, takúto 

báseň nazývame nonsens.   

 

Nezabúdaj 
 
Nezabúdaj, čo sa stalo, 
keď ten večer slnko lialo. 
 
Nezabúdaj, čo sa deje, 
keď Mikuláš sa na streche smeje. 
 
Nezabúdaj na ten rám, 
je tu veľký zeme pán. 
 
Hľadela som do buku, 
bol tam myšiak v  klobúku. 
        
                        Kristínka Bistiaková 

                                                 
 

Myš a slon 
 
Žila v diere jedna myš, 
našla si tam dobrú skrýš. 
 
Táto myška milá, 
mala tam kus syra. 
 
Je to diera v ponožke, 
ktorú má slon na nôžke. 
 
Spriatelí sa so slonom, 
odletia preč balónom. 
  
                  Kristnka Šlesárová 

 

 

Sviatky v Afrike 
 
V Afrike je veľký sviatok, 
oslavujú biely piatok. 
Nasnežilo až po uši, 
šaman niečo dobré tuší. 
 
Deti všetky radujú sa, 
hore kopcom sánkujú sa. 
Keňania sa tvária milo, 
jedno dieťa pivo pilo. 
 
Tri promile v sebe malo, 
na výrobcu nadávalo. 
Ryba v snehu potáca sa, 
na Saharu ponáhľa sa. 
 
                     Samko Horváth 

 

 

 

Divný sen 

 
Sníval červík pod ulitou, 

vedľa ktorej spal, 

Šliapol naň slimák malý: 

,,Čo si mi ju vzal ?“ 

 

Voda sa sypala, 

piesok sa lial, 

zaštekal vtáčik 

a psík zaspieval. 

 

Prileteli lastovičky, 

dobre im je v zime tu, 

obleteli zo 4-krát, 

celú našu planétu. 

 

Ešteže mi zvoní budík, 

to bol ale divný sen, 

na večeru po druhýkrát, 

pečeň s chlebom nepojem. 

 
Simonka Galiová 
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Rýmovací guláš 

 

Kráča had ulicou,      Ide mucha žabe z ucha, 
opiera sa palicou,       slimák sa vo vode šúcha, 
na strome zas ryba kráka,     kačka kvíka ako prasa, 
ťahaj z vody toho vtáka.         na strome rastie klobása.  
                                                    
Príroda sa zbláznila,                                            Ninka  Imreová                
 v krčme fajčí gorila, 
a mesto žerie gorila!? 
 
Píska gajdoš na husliach, 
neboj má z toho strach. 
Hranatá guľa sa gúľa, 
slon letí do svojho úľa. 

                                                  

Zvieracia povedačka 
 

Vtáčik chce čľapkať sa v jarčeku, 

líška zas lietať v horách, 

medveď chce bývať v peknom domčeku, 

kliešť zas v niekoho nohách.. 

 

Vtom zbadali jeden druhého, 

zadumaní sedia, 

že chceli by vidieť múdreho, 

no kliešť s medveďom len jedia. 

 

 

 

 

A tak kliešť začal biť medveďa, 

ktorý zobral mu mäso veľké, 

medveď len beda beda, 

 v tom začali správy v telke. 

 

Zrazu zbadal ich slepý poľovník, 

čo bol hluchý ešte k tomu, 

vystrieľal si celý zásobník, 

a išiel naspäť k domu. 

 

                         Terezka Šimková 5.D 

 
                                                             

                                                           

Keď som išiel od Lysice,  

stretol so tam dve lasice. 

Tie lasice jedli hrušky 

a v tých hruškách boli mušky.  

 

                  Kevin  Jančík 

 
 

 

 

 

 

Fero kopal zemiaky, 

našiel iba rypáky. 

Jano zase hľadal hríby, 

našiel iba pekné ryby.  

 

Mama varí dobrý obed, 

ale nemá na to sladký med.  

Otec kosí dlhú trávu, 

A zrazu vidí veľkú kravu.  

 

Adamko Bočinec  
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Ťavy 
 

Na gazdovskom dvore  

žili si ťavy dobre. 

 

Jednu ťavu zjedol lev, 

lebo ju gazda dobre nezavrel. 

 

Druhá ťava ušla, 

naháňala ju mušľa. 

 

A tá tretia posledná 

rozbila si kolená. 

 

Teraz plače na zemi , 

dobré  mäsko dajte mi.             

 

Tamarka Kudlová  

 

Pes 
 

Nes ma, slimák nes 
naháňa  ma pes. 
 
Už ma chytá jedným uchom, 
skryjem sa hneď pod lopúchom. 
 

        Tomáško Šalek   

 

Odvážne prasiatko  
 

Prasa letí nebíčkom,  

prejedlo sa máličko. 

Zrazu spadlo do mora, 

zožrala ho potvora. 

Prasa v bruchu nezúfa,  

na žalúdok zabúcha. 

Obluda ho vypľuje 

a od zlosti zavyje. 

Prasiatko sa nahnevá, 

čože je to za zviera? 

„ Nebudeš ty týrať zvery, 

do teba ja spravím diery.“ 

Z očí leaser zablysne 

a príšera odvisne. 

Obluda ja zabitá,  

TV JOJ sem zavíta. 

Je to pravda, a či sen?  

Ani sama už neviem.  

 

Viktorka   Krnáčová 

                                                                                   

Ryby 
Keby boli ryby v kýbli,  

nebolo by rybníka. 

Strčil by som prst do kýblika,  

vytiahol by som kapríka. 

 

 

Na môj palček opuchnutý 

a na háčik napichnutý,  

krvavý som od vody, 

kapor kráča „joj, to bolí!!! 

 

Letím radšej do kýbla, 

už ma zadok omína. 

Kapor sedel pri rybníku, 

žiabre sušil na vozíku. 

  

                                                      

Samko Motošický  
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Pobláznené kurčatá 
 
Pláva pilot v rakete, 
zrazu je na parkete. 
 
Tam si trochu zapláva, 
raketa sa rozpráva. 
 

Priletia tam kurčatá, 
tancujú až takata. 
 
Nafúknu sa ako balón, 
ozelenia ako bujón. 
 

  Evka Michaliková  

 
        Mesiac       Šťuka    

 
Oblečenie na mesiaci,     Keď som išla po rebríku  

to boli  naši piataci.                                      Zbadala som v nebi šťuku. 
          Rybička sa splašila, 
Vesmírna záhrada,     Kopla ma jak kobyla. 
to je paráda. 
 
Sú tam aj topánky     Teraz vidím hviezdičky, 
a na nich volánky.     Tak si stúpnem na špičky, 
 
Chodí tam mucha     Pozbieram ich do košíka , 
a nohami šúcha.                Nech sa mesiac nezamyká. 
 
Vodu tam chŕli drak       Emka Milová 
a strelí ho prak. 

 

Na to vraví ucho,     Dedko a muška 

že je tu sucho.       

       Dedko kúpil rožky 

Náš mesiac plače,     a strčil si ich do ponožky, 

s druhým sa sáče.     aby mohol dobre plávať 

       a potom z oblakov mávať. 

Vyhráva náš.     A povedal, chcem takú mušku, 

Druhý vraví:      ktorá by mi liezla po ušku, 

„ Ty sa máš!“     zašepkal muške do bruška, 

       či sa jej páči tá pesnička.                  

                 Dianka Krupová            V komore si uplietli svetrík, 

       pretože fúkal teplý vetrík. 

       Dali si ho na hlavu 

       a šli spolu do baru. 

 

         Karin Trabelssieová 
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A ešte jedna o Vianociach z pera Kristínky Ondruškovej. 

 

Sniežik sa nám chumelí, 
už sme zasa v decembri. 
Tešíme sa na prázdniny, 

na Vianoce ďalšie. 
 

Čo nám asi Ježiško 
pod stromček prinesie? 

 
Už to máme! 
Škola končí. 

 
A pod stromčekom sa ligoce 

tohtoročná nádielka aj pre môjho bračeka. 
Aký úžas, kričí Ferko. 

Mám ja nové lyže! 
Janka sa teší z bábiky, 
má na očkách gombíky. 

Na telíčku žlté šaty, 
bude ona anjel zlatý. 

 
Vianoce sú zrazu fuč, 
kúpil som si nový kľúč. 

Od dverí  do nového roku prekrásneho. 
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Nonsensové básničky žiakov 5.B 

 

Míňajú sa kriedy! 
 

Milí spoluobčania tejto triedy! 
Vo veľkom sa nám míňajú kriedy! 

 
Preto vám, v mene kráľa, 
Amerického Baltazára, 

oznamujem: 
 

-že každý, kto vstúpi do tejto triedy, 
musí priniesť 4litre kriedy! 

-a každý, kto sa v nej poprechádza, 
všetky špongie ponachádza! 

 
A o mesiac, 

k vám prídem zas. 
 

Bude sa tu konať párty, 
budeme tu krájať párky. 

 
A aby sme neplytvali kriedami, 

rozmočíme ich, 
aby sme náhodou nové nedostali. 

B. Palúchová, 5.B 
 
                 
 

Cesta na zámok 
    
Mamka Pôstková hrabala hnoj,   Viezli ten hnoj hore do zámku,              
vtáčiky z neho zobali loj.    nemali ani diaľničnú známku. 
Mala aj dva biele kone,     Spravili si preto  fotku 
čo včera spadli z jablone.    a začali piť moskovskú vodku.  
                                                   
                                                                       Martina Hrebeňárová, 5.B 
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Ako gazda  gazdoval 
 

Bol raz jeden gazda,  

Kade prešiel, tade brázda. 

Jednoducho, tučný bol. 

Udržať na nohách sa nezvládol. 

 

Avšak- nebol jediný. 

Všade vôkol bolo vravy, 

aké on má tučné kravy. 

Vždy v zime im vravieval, 

len, keď seno zasieval: 

„Zomeľte mi  15 metrov múky  

a opovážte s zašpiniť si ruky! 

 

Kravy ho však neposlúchli , 

posúchy si navarili. 

Keď gazda z múky chlieb piecť chcel, 

o hlúpej chybe kráv sa dozvedel. 

Múku gazda na chlieb nemal, 

preto kravám jesť nič nedal. 

 

 

Kravy prosiť začali , 

na kolená pred gazdom padali. 

Gazda sa nad nimi zľutoval, 

ale veľmi prísne im povedal: 

„ Do obchodu mi choďte , 

múku mi kúpte! 

Ale aj pec by sa zišla...“ 

 

Kravy gazdovu požiadavku splnili , 

presnú dávku múky mu kúpili. 

Gazda kravy pochválil 

a horou jedla ich zavalil. 

 

Po 5 minútach dobrého gazdovania 

dal kravám kopu prania. 

Kravy neváhali, 

v práčke sa poriadne vykúpali. 

Kravy voňali, veru oj, 

ale gazda smrdel ako hnoj! 

 

              M. Majtaník, 5.B 

 
Nastala tma 

 
Nastala tma, utíchol svet. 

Kde-tu svieti pouličná lampa. 
Chladný vetrík pofukuje po uliciach 

a naráža do stien domov. 
Sneh na zemi sa roztápa  a 

ako malé kvapôčky vody sa drží na tráve. 
Starý pán po moste sa krivkajúc prechádza 

a na hlave si pridržiava malý klobúčik. 
 

Eva Matejčíková, 9.A 
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Užívaj si čara Vianoc,  
nenažer sa veľa na noc,  
nech trampoty nezačnú  
a stihol si polnočnú  
Krásne sviatky prajú.....  

Na Vianoce, keď svet stíchne, nech vám božie dieťa vdýchne pokoj, radosť a posilu, nielen v 
túto svätú chvíľu, ale taktiež v novom roku, nech vás vedie v každom kroku.  

Mrazivé ticho, všade biely sneh, konečne pokoj, nebo plné hviezd. Je tu čas sviatočný, keď 
stromček sa ligoce, prajem Ti zo srdca prekrásne Vianoce. 

Už sa blížia Vianoce, ten čas rýchlo letí. Na stromčeku sviečky svietia, šťastím žiaria deti. 
Starý rok už odchádza a nový ide za ním, nech ti len radosť prináša, to je mojim prianím.  

Veselé Vianoce prichádzam ti priať, aby človek človeka mal stále rád, aby jeden druhému viac 
šťastia prial, aby ten nový rok za to stál.  

Keď ti snehová vločka padne na noštek a ty pocítiš jej jemný božtek, usmej sa do neba, veď 
vieš, že niekde tam som ja a myslím na teba. ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK ŽELÁ....  

          / zdroj: Internet / 
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Ručne vyrobené pohľadnice 
 

Asi všetci na Vianoce posielame pohľadnice svojim blízkym  (ak nie 

my, tak naši rodičia). Každého ale určite viac poteší pohľadnica, ktorú 

ste sami vyrobili ako tá, ktorú kúpite v obchode. Preto tu pre vás máme 

zopár nápadov, ako ich vyrobiť. 

Najjednoduchším spôsobom je na pohľadnicu niečo nakresliť. Aj keď 

je tento spôsob jednoduchý, môžeme vykúzliť naozaj krásne pohľadni-

ce.  

 

 

Nádherné a  jednoduché pohľadnice sa dajú vytvoriť tiež vďaka bielej 

voskovke, ktorou nakreslíme obrázok na biely papier, ktorý následne 

natrieme atramentom.  
 

 

 

Trochu ťažším- zdĺhavejším po- stupom 

je vystrihovanie rôznych tvarov alebo  

postavičiek z látky,  flisu  a ich ná- sledné 

lepenie na papier. Ale musíte uznať, 

stojí to zato! 

 

 

 

 

Ďalším spôsobom, akým potešíme svojich blízkych je lepenie napr. gombíkov na pohľadni-

ce. Môžeme tiež použiť techniku vyšívania, ktorá je nároč- nejšia, no 

opäť to stojí  

zato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všetky tieto techniky môžeme využiť aj na ozdobovanie menoviek na darčeky. 
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Vieš, že... 

Vianoce: 

 

... len v Česku, Rakúsku, Maďarsku a na Slovensku nosí darčeky 

Ježiško? V Rusku nosí darčeky Dedo Mráz, v Anglicku Father 

Christmas, v Nemecku Weihnachtsmann, v Škandinávii a v USA 

rozváža darčeky Santa Claus na sobom záprahu. 

 

...titul najpredávanejšej vianočnej piesne si vyslúžila pieseň „Do they know It is Chris-

tmas?“ v podaní Band  Aid. Vianočný hit z roku 1984 sa stal symbolom boja proti hladomo-

ru v Etiópii.  

 

...vznik vianočných pozdravov sa pripisuje Henrymu Coleovi. 

Tento riaditeľ múzea koncom roka 1843 zabudol poslať tradičné 

listy so želaním všetkého dobrého a tak vytlačil obrázok 

s vianočným motívom a poslal ho svojím známym. A ani si ne-

uvedomil, že rozoslal prvé pohľadnice 

 

 

 

 ...najväčší vianočným darčekom doteraz je Socha Slobody, ktorú darovali 

Francúzi  Američanom. Bolo to v roku 1886 na znak ich priateľstva 

a pomoci. Nechceli by ste aj vy dostať darček vysoký 93 metrov, ktorý by 

vážil 205 ton? 
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Už naši pohanskí predkovia milovali vždyzelené rastliny, ktorým neopadávali listy. Mali pre nich magic-

kú moc. Boli istotou, že po dlhej studenej zime opäť príde jar a teplé lúče slnka zahrejú zem. Vianočné ob-

dobie patrí k najsviatočnejším udalostiam roka. Súčasťou vianočnými vôňami naplnený byt by však mala 

byť aj zeleň rôznych druhov. Vytvorte si teda farebnú oázu u typických vianočných rastlín, ktoré zmocnia 

slávnostnú náladu. Vybrať si treba také druhy izbových rastlín či kvetov, ktoré neodmysliteľne patria 

k Vianociam, alebo práve v tomto období kvitnú. Pôvabné sú nielen kvitnúce, ale svojou nevšednosťou 

prispejú aj tie s farebnými listami či plodmi. Výsledkom bude kompaktný a príťažlivý prvok, ktorý osvieži 

náš sviatočný vianočný domov. 

 

Cezmína 

Krásny krík s červenými plodmi predstavuje symbol šťastia, 

radosti a zdravia. Je veľmi rozšírený a rastie prakticky po celom 

svete. Za posvätnú rastlinu ju považovali starovekí Rimania 

a budhisti, jej liečivé účinky využívali Indiáni, pre ktorých sú-

časne plody cezmíny slúžili ako talizman na ochranu v boji. 

U nás sa objavila v prvej dekáde 20. storočia. Cezmína patrí 

k dekoratívnym kvetom práve zásluhou červených plodov a atraktívnym listom. Vo váze vydrží dlho, aj 

preto je vhodnou dekoráciou do vianočných vencov či ikebán. 

 

Vianočná hviezda 

Pochádza so strednej Ameriky a po latinsky sa nazýva Euphorbia 

pulcherrima, ale záhradníci ju nazývajú mliečnik najkrajší. Mlieč-

nik preto, lebo pri zrezaní z nej vyteká jedovatá mliečna tekutina, 

ktorá na vzduchu rýchlo tuhne. Vo svojej vlasti dorastá do výšky 

150 až 180 cm, u nás je však známejšia ako nízka črepníková rast-

lina. Okrasou vianočnej hviezdy nie sú kvety, ale krásne sfarbené 

listene obklopujúce súkvetie drobných nenápadných kvietkov. Po-

známe vianočné hviezdy vyfarbené dobiela, dožlta, ružové, ale aj 

cyklámenovo červené. 

 

 
 
 
 



21 

 

Vianočný kaktus - Šlumbergera 
 

Táto pekná kvetina kvitne viackrát do roka, nielen na Vianoce. Pohľad na jej zvončekovité kvety je 

ozajstným pôžitkom. Vianoce u nás si však  Šlumbergera (Vianočný kaktus) lepšie znáša tieň než slnko, 

pritom vyžaduje teplo a vlhko (občasné rosenie). Substrát (pôda) by mal byť bohatý na organické látky, čo 

dosiahneme ak primiešame do pôdy rašelinu. Tiež je vhodné vmiešať do pôdy v pomere asi 1: 6 jemný pie-

sok. Polievať treba vianočný kaktus do misky a to vždy, keď pôda na povrchu preschne. Občas je vhodné 

osprchovať ho vlažnou vodou od prachu (asi 2 krát za rok). 

 

 
 
 
 

Imelo  
 

Imelo – ako symbol nesmrteľnosti. Už liečiteľstvo starých Keltov bolo úzko späté s touto bylinkou, ktorá , 

vraj, prináša do domu šťastie a chráni pred zlom. Biele plody Imela boli považované za talizman plodnos-

ti. Azda to bolo aj základom pre anglickú tradíciu, ktorá v čase Vianoc dovoľuje pod zväzkom imelových 

vetvičiek pobozkať vyvolenú osobu. 
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Zvieratá v zime     

 

Zimná zasnežená krajina s ligotavými kryštálikmi snehu je nádherná. Nie však pre každé-
ho... Sánkovačka na bielom snehu má síce svoje čaro, veľa snehu a štípajúci mráz však nie 
je príjemný pre zvieratá. Niektoré zvieratá pri hľadaní potravy občas aj šarapatia, iné celú 
zimu prespia a ďalšie si ju doslova užívajú. 
 

Labute v zime. 

 

Patria k vtákom, ktoré majú problém vyrovnať sa s chladom a mrazom. 
Keďže im zamŕza vodná hladina, strácajú možnosť obživy, pretože je 
pokrytá snehom. Ak sa ocitnú v stojatej vode, vedia si pomôcť tak, že 

krúžia v nej stále dookola, aby nezamrzla. Ale môže sa stať, že ani to nepomôže, a môže 
zamrznúť. A ako labuť spoznáš? Typickým pre labuť veľkú je čierny čelový hrbolček na kore-
ni zobáka. Sú to rozprávkovo pôvabné vtáky, ich siluety poznáš z hladiny mnohých jazier, 
rybníkov a riek. V tomto období ich snehobiele perie získava aj popolavú farbu. Pomôcť im 
môžeš tak, že ich budeš prikrmovať. Odborníci však neodporúčajú kŕmiť vtáky chlebom a 
cestovinami, lebo by im to mohlo ublížiť. 
 

A ešte pár zvieracích pranostík o zime na záver. 

 

 Váľanie psov po snehu je príznakom zhoršujúceho sa počasia, metelice. 

 Ak sú v zime hviezdy ako v hmle a pes sa váľa po snehu – bude metelica. 

 Ak sa mačka stočí do klbka, bude mrznúť. 

 Keď si mačka pazúriky ostrí, bude zima. 

 Keď zajace a husi sú na jeseň tučné a majú hustú srsť a tiež perie, možno usudzovať 

na tuhú zimu. 

 Skorý prílet škovránkov veští teplú jar. 

 Keď sa v zime vrany zhromažďujú v celých kŕdľoch, lietajú, krúžia a krákajú – čakaj 

sneh alebo mráz. 
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Keď príde v noci za Tebou veľký chlap s bielou bradou 
v červenom kabáte a bude Ťa pchať do vreca, tak sa neboj, 
možno len niekto písal Ježiškovi, že Ťa chce pod stromček...  

 

Malé cigánča stretne na ulici chlapca z vedľajšieho 

domu a pýta sa ho: 

- Hádaj čo dostanem tento rok na Vianoce!? 

- Čo? 

-Tvoj bicykel. 

 

Na  Vianoce hovorí mamička Jožkovi: 
"Jožko, zapáľ vianočný stromček." 
Za chvíľu príde Jožko a hovorí:  
"Aj sviečky?“ 

 

Vráti sa pán Novák z vianočného nákupu, hľadá peňaženku a nájde miesto nej len kar-
tičku: "Veselé Vianoce želajú vreckári!" 
 

Na Vianoce kričí malý Jožko cez celý byt na mamičku pri sporáku: 

 "Mami, mami, stromček horí!" 

"Hovorí sa, svieti, a nie horí," poučí ho matka. 

Chlapček za chvíľu zase začne kričať: 

"Mami, mami, záclony už tiež svietia!" 

 

Santa Claus hovorí vo svojej dielni škriatkovi: 
"Koľko máme hračiek?" 
-"Žiadne!" 
-"A počítal si ich vôbec?" 
-"Áno, dva krát."                        

 

http://www.inclick.sk/returns/redirect.php?goto=1703&pr=0.17&w_id=1222&tstamp=1354196773&pid=1318&cd=9b0f4c80d4521154ad5f09c9ce9510ec&f=1
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Na rovinu. Neviem o ňom takmer nič. Ale bola som na 

jeho zápase. Nebudem o ňom hovoriť fakty, ale dojmy. 

Na zápase Novaka Djokovica a Martina Kližana. Aby 

som to upresnila, ten zápas sa odohrával po skončení 

veľmi úspešnej sezóny aj ,,Noleho“ aj ,,Kližka“ .  

Nástup na kurt Noleho prekvapil. Čakal naň Jánšík.                                                                   

Nole skončil ako svetová jednotka a Kližko ako svetová 

tridsiatka (a to je vzhľadom na slovenské úspechy niečo 

ohromné). Tento mač hrali skôr pre zábavu. Už od sa-

mého nástupu na kurt bolo jasné, že sa nasmejeme. A bola to pravda. Nole postupne pridával 

ďalšie a ďalšie skomolenené slovenské slová. Keďže je o Nolem známe, že výborne napodobňu-

je svetových tenistov po chvíli začali diváci kričať, aby napodobnil ,,Wiliamsovú, Roddicka, 

Nadala“. To už nebolo jediné oko suché. Po skončení zápasu sa konala dražba. Konkrétne sa 

dražili : raketa a tričko Mariána Vajdu, raketa, bag , tričko a ponožky Martina Kližana 

a tričko, spodky a raketa Dominika Hrbatého. Suma išla na nadáciu Stars For Stars určenú 

pre sociálne slabšie talentované slovenské deti. Ďalej sa dražili dva bagy, dve tričká a dve ra-

kety Noleho plus Nole k tomu prihodil aj miestenku na jeho zápas do lóže hocikde na svete. 

Výťažok išiel na nadáciu Novak Djokovic foundation, organizáciu s podobným zámerom ako 

Stars For Stars, ale koná sa v Srbsku. Po dražbe nasledovala očakávaná štvorhra medzi Kliža-

nom s Hrbatím a Noleho a Mariánom Vajdom 

(Noleho trénerom, s ktorým hral po prvý krát).  

Tenisti navyše dostali mikrofóny, takže bolo po-

čuť všetky rozhovory. Noleho pokriky typu,Ty 

vole Maroš !“ alebo ,,Výborne Maroš!“ aj keď nič 

nerobil dvíhalo divákov zo stoličiek. Všetko sa 

skončilo Noleho a Vajdovým víťaztom. Verím, že 

tí čo tenis veľmi nemusia, sa oň začnú zaujímať 

aj vďaka tomuto príspevku  

                                                                   
Nole v čiernom a Vajda v červenom. Celý druhý zápas  sa niesol v podobnom duchu. 

 

 

 Emma Paulínyová 8. J 
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Pochádza z Malvern vo Worcestershiri, má dve sestry a 

jedného brata. V súčasnosti študuje umenie na Dyson 

Perrins High School. Známou sa stala, keď skončila 

štvrtá v siedmej sérii The X Factor. Bolo to jej už dru-

hé účinkovanie, lebo v prvom sa nedostala do finále. 

Krátko nato Cher podpísala zmluvu s vydavateľstvom 

Syco Music. 

Jej debutový singel „Swagger Jagger“ bol vydaný jú-

ni 2011. Napriek tomu, že mal negatívne recenzie, dostal sa na prvé miesto v 

rebríčku UK Singles Chart a na druhé miesto v Irish Singles Chart. Jej druhý 

singel „With Ur Love“, ktorý naspievala s Mikom Posnerom bol vydaný 31. októb-

ra a dostal sa na štvrté miesto vo Veľkej Británii a piate miesto v Írsku. Tento 

singel predchádzal jej debutovému album Sticks + Stones, ktorý sa umiestnil na 

štvrtom mieste v UK Albums Chart a na siedmom mieste na Irish Albums Chart. 

Na jej debutovom albume s ňou spolupracovala skladateľka Autumn Rowe a pro-

ducent RedOne.   

/ zdroj : internet 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      

/ 

 

 

 

http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Swagger_Jagger&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/wiki/2011
http://sk.wikipedia.org/wiki/UK_Singles_Chart
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=IRMA&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=With_Ur_Love&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Sticks_%2B_Stones&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/wiki/UK_Albums_Chart
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Irish_Albums_Chart&action=edit&redlink=1
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1. Ktoré z uvedených vtákov sa vyskytuje v lese ? 
a) vrabec domový 

b) sýkorka uhliarka   

   c) straka čiernozobá 

   d) hrdlička záhradná  

 

2. Vidia sovy aj cez deň ? 
a) áno  

b) niekedy 

c) nie  

d) možno  

 

3. Prečo má ďateľ lepkavý jazyk ? 
a)  vyťahuje vodu zo škár  

b) čistí si ním perie  

c) olizuje nektár  

d) chytá ním larvy  hmyzu   

 

4. U ktorých druhov sa samček sfarbením odlišuje od samičky ?  
a) kukučka jarabá   

b) drozd čierny   

c) výr skalný  

d) stehlík pestrý   

 

5.  Do hniezd akých vtákov môže znášať kukučka vajíčka ? 
a)  ďateľ veľký  

b)  výr skalný  

c)  sojka škriekavá  

d) trsteniarik  škriekavý   

 

6. Ktorý z vtákov loví v noci ?  
a) výr skalný    

b)  ďateľ veľký  

c)  sojka škriekavá  

d) kukučka jarabá  
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O s e m s m e r o v k a 

 (biológia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Kloaka, lebka, chrbtica, žalúdok, hltan, zamša, sval, črevo, zobák, šľacha, konečník, pig-

ment, srdce, útrobný, roh  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

_ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

 

 

 

S R D L N C R O H A 

K O V E A Ý P Ž K R 

O CH R B T I C A I E 

N K Č K L N O L S Š 

E Á E A H L P Ú R Ľ 

Č B S R K U H D D A 

N O V Č R E V O C CH 

Í Z A M Š A O K E A 

K V L P I G M E N T 

A N U T R O B N Ý Ý 
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Zimné bludisko 
 

 

 
 

                                                
 

 
Nájdi cestu od malého snehuliaka k veľkému. 

 

Zimná vyfarbovačka 
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Poznáš decembrové pranostiky? 
 

 

Otázka č.1: Doplň pranostiku: Od Lucie do Via-

noc  

a) ...bude požehnaný rok  

b) ...už je všetka zima naša.  

c) ...ťahá sane do dvora.  

d) ...každá noc má svoju moc.  

Otázka č.2: Doplň pranostiku: Závej svätej Albí-

ny  

a) ...vetry rozháňa  

b) ...meluzína straší.  

c) ...ľudí hodne skruší.  

d) ...zaplavuje doliny.  

Otázka č.3: Doplň pranostiku: Keď na deň Miku-

láša sneží  

a) ...bude požehnaný rok.  

b) ...daj pozor na uši.  

c) ...každá noc má svoju moc.  

d) ...dňa nepridá.  

Otázka č.4: Doplň pranostiku: Svatá Viktorie  

a) ...je kráľovnou zimy.  

b) ...poseď doma  

c) ...dňa nepridá.  

d) ...obrázky na okna ryje  

Otázka č.5: Doplň pranostiku: Keď v decembri 

mrzne, sneží,  

a) ...nedobrý rok za tým chodí.  

b) ...je mnoho zemiakov.  

c) ...bude plané počasie  

d) ...úrodný rok za tým beží.  

Otázka č.6: Doplň pranostiku: Lahodný a teplý 

čas na Vianoce je znamením,  

a) ...meluzína straší.  

b) ...že zima bude dlho trvať.  

c) ...bude plané počasie.  

d) ...bude v nastávajúcom roku zrno plné  

Otázka č.7: Doplň pranostiku: Jasné Vianoce,  

a) ...poseď doma  

b) ...meluzína straší.  

c) ...mnoho vína a ovoce.  

d) ...zima sa nám rozpáše.  

Otázka č.8: Doplň pranostiku: Svätá Lucia  

a) ...klobásy do komína.  

b) ...je kráľovnou zimy.  

c) ...má svoju moc.  

d) ...vetry rozháňa  

Otázka č.9: Doplň pranostiku:Na svätého Tomáše  

a) ...zima sa nám rozpáše.  

b) ...daj pozor na uši.  

c) ...býva až do Vianoc.  

d) ...ťahá sane do dvora.  

Otázka č.10: Doplň pranostiku: Svätá Barbora  

a) ...ľudí hodne skruší  

b) ...ťahá sane do dvora  

c) ...na mena háby zablatí  

d) ...je kráľovnou zimy.  

 
Odpovede: 1d,2d,3a,4d,5d,6b,7c,8b,9a,10b 
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ZIMNÉ ZÁBAVKY 

V zime sliepky neznášajú vajcia, ...(tajnička)..-  zne .vajcová diera.  
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