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V tomto čísle nájdete : 

 

1) Príhovor 

2) Z našej tvorby - Zima (báseň) 

3) Z pera našich deviatakov (básne) 

4) Symboly Vianoc 

5) Vianočný koncert 

6) Vieš, že... ? 

7) H. Ch. Andersen - vložiť obrázok Snehová kráľovná 

8) Žiakova odpoveď na biológii 

9) Rekordy a kuriozity 

10) Vianočný kvíz, Kvíz o Vianociach 

11) Zasmejme sa 

12) Zabavme sa - tajnička 

- anglická tajnička 

-  osemsmerovka 

-  nájdi mená... 

13) Omaľovánky 
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Príhovor 
 

Na Vianoce vyber úsmev 

a rozdaj ho všetkým, 

dávaj si naň dobrý pozor, 

aby nebol riedky. 

Na Vianoce vyber lásku, 

každému daj trochu, 

nech nám nikdy nezovšednie, 

ani v novom roku. 

Šťastné a veselé Vianoce a v novom roku 2015 veľa zdravia, 

šťastia a úspechov želá 

redakčná rada 
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Zima 
 

Škola sa končí, prázdniny začínajú. 

Zuzka z kopčeka skočí, deti sa posmievajú. 

Peniažkov veľa nemá, zato známky dobré má. 

A mamičku rada tiež. 

Príde domov, mamka volá: 

Uč sa, Zuzička moja! 

Deti sa vonku sánkujú, podaktoré guľujú, 

ale Zuzička nemôže. 

Len v izbietke čuší, 

potichučky sa učí. 

Mamka nedovolí jej, dušičke boľavej. 

Síce smutná je, 

nedbá a učí sa ďalej. 

Príde do školy, pani učiteľka skúša pri tabuli. 

Pýta sa Peťka, nič. 

Pýta sa Paľka, nič. 

Pýta sa Aničky, Haničky, 

nikto odpoveď nevie. 

Pravda okrem Zuzičky, 

Zuzka pohotovo odpovie, 

na každú otázku aj správna odpoveď. 

Každý sa len čuduje. 

Kde si to nabrala Zuzička? 

Ja, učila som sa cez Vianoce trošička. 

Odvtedy každý vie, že Zuzička múdre dievča je. 

 

Ivana Kollárová. 6.C 
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Z pera našich deviatakov 
 

 

 

Obraz života 

Život na nás ukazuje, 

tým prštekom kolíše, 
vpred veľkou lopatou ukazuje, 

trebárs si nás zapíše. 

 

Hlavu máme buď tvrdú, 

zväčša plnú ťažkého vzduchu, 

alebo i nesmierne dutú, 

plnú samého ruchu. 

 

Srdiečko si smelo ťuká, 

na tiktaky nemyslí, 

vystrelí vpred naša supermanka ruka, 

hneď ako sa k tomu chýli. 

 

Ústa premárnené sa nám nezavrú, 

jedine, keď sa niečo deje, 

moc sa však pri tom ale nenadrú, 

veď celú noc iba chŕnia a podaktorým to i k lepšiemu speje. 

                            

Kristína Gavalcová, 9.A 
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Obraz života 
 

Keď uvidíš nepokoje, 

prejdi hneď na druhu stranu, 

pomysli si radšej svoje, 

vytvor si k nim pevnú bránu.  

 

Ak chceš niečo povedať, 

dobre si to premysli, 

lepšie je vždy pomlčať, 

ako tárať nezmysly. 

 

Veronika Ťapayová, 9.A 

 

 

Choď za tým, 

za čím srdce piští, 

no je to hlúposť, 

počúvaj, čo mysľou sviští. 

 

 

Katarína Majerová 9.A 
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Metro 
 

Raz sa svetlo zapne, 

no nemusí sa vypnúť, 

raz sa svetlo vypne, 

ale vždy sa dá zapnúť. 

 

Dlhou cestou prídeš neskôr, 

časom sa to rýchlo pohne, 

krátkou cestou prídeš skôr, 

no nie je isté, že dôjdeš správne. 

 

Schodmi hore- dole, 

najazdíš pri tom iba kilometre, 

zmákneš to však jak na móle, 

si iba v čudnom podzemnom metre. 

 

A keď si už na konci, 

obzri si znova čas, 

cinkni na tom zlatom zvonci 

a vkroč do vlaku radšej včas. 

 

Kristína Gavalcová, 9.A 
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Symboly Vianoc 
 

 Najkrajšie sviatky v roku si snáď ani nevieme predstaviť bez 

tradičných symbolov. Pripomeňme si ich význam a tradíciu toho, 

ako vznikli.       

Vianočný stromček 

Vianoce bez vyzdobeného stromčeka si už nevieme ani 

predstaviť. Prvá zmienka o ozdobenom stromčeku sa objavila v 

kronike nemeckého mesta Brémy pred viac ako 500 rokmi.   

Oblátky 

 

Oblátky symbolizujú, že kresťania pristupujú k svätému 

prijímaniu. Keďže Vianoce sú kresťanským sviatkom, telo 

Ježiška predstavuje práve oblátka, ktorá sa je na Štedrý deň s 
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medom a cesnakom. Dievčatám robili rodičia krížiky na čelo, aby 

boli krásne a deťom, aby poslúchali. 

Adventný kalendár 

Prvý známy adventný kalendár, ktorý bol urobený ručne, je z roku 

1851. Dovtedy si ľudia robili po stene len kriedové čiary za každý 

deň v decembri až do Štedrého dňa. Prvý tlačený kalendár vyrobil 

nemecký tlačiar Later Lang v roku 1908, bol však bez otváracích 

okienok na otváranie. Okienka naplnené čokoládou však boli v 

predaji až v roku 1958. Takýmto adventným kalendárom sa tešia 

hlavne deti, ktoré si každý deň otvoria jedno okienko, z ktorého si 

vytiahnu nejakú tú maškrtu. 

                                                                                                                              

Nina 
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Mnohí z nás sa nemôžu už dočkať vianočných prázdnin, preto nás 

veľmi potešil vianočný koncert, ktorého sme sa zúčastnili 18. 

decembra. Hral nám BIG BAND ŽILINSKÉHO 

KONZERVATÓRIA, ktorý nám priblížil vianočnú atmosféru 

a zahral nám niektoré známe i menej známe vianočné pesničky. 

Koncert sa nám veľmi páčil. Na záver nás potešila najznámejšia 

koleda Tichá noc, ktorú si aj viacerí z nás 

zaspievali.   
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Vieš, že... ? 

 

. . . obľúbené medovníky 

majú už niekoľko tisícročnú 

tradíciu? Perníky sa prinášali 

ako obetné dary božstvám, 

neskôr slúžili ako ozdoba na 

vianočný stromček a ponúkali 

ich koledníkom. Už dlho pred 

Vianocami mali majstri medovnikári podľa tajných receptov 

zamiesené cesto, ktoré zrelo celé mesiace. Do koláčikov dávali až 

90 druhov korenia! 

 

Vianočné pozdravy 

 

Vznik vianočných pohľadníc sa pripisuje Henrymu Coleovi. 

Tento riaditeľ múzea v Londýne koncom roka 1843 zabudol 

poslať svojim známym 

tradičné listy so želaním 

všetkého dobrého, preto 

zobral obrázok s 

vianočným motívom, dal 

ho vytlačiť na papier a 

rozoslal do sveta prvé 

pohľadnice. 
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Hviezda z Mexika 

 

Jedna z najkrajších 

vianočných dekorácii - 

rozkvitnutá "vianočná 

hviezda" - pochádza z 

Mexika. Jej názov znie v 

španielčine Noche buena, 

čiže Svätá noc. V časoch Aztékov bola symbolom nového života 

pre mŕtvych bojovníkov. Vianočná hviezda vraj očarila aj istého 

amerického veľvyslanca, ktorý ju odviezol do Ameriky a odvtedy 

zdobí sviatočne prestreté stoly miliónov ľudí sveta. 

 

Zázračné imelo 

 

Legenda hovorí, že imelo bolo 

kedysi stromom, z ktorého dreva 

bol zhotovený kríž a na ňom 

zomrel Kristus. Strom od hanby 

zoschol, premenil sa na rastlinu a 

zahŕňa dobrom tých, čo pod ňou prejdú. Imelo nosí šťastie tomu, 

kto je ním obdarovaný, nie tomu, kto si ho sám kúpi. 
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Hans Christian Andersen, pôvodom 

z Dánska, sa narodil v meste Odense 2. 

apríla 1805. Bol to vysoký, chudý človek s 

dlhým nosom a myslel si o sebe, že je 

škaredý. Pochádzal z chudobnej rodiny, otec 

bol obuvník a mama pomáhala s 

upratovaním v domoch bohatých ľudí. 

Po otcovej smrti  Hans odišiel  do Kodane. Najprv bol spevák, 

umelec a herec, ale veľa úspechu sa mu nedostalo. Bol ešte 

chudobnejší a skoro umrel od hladu, keby mu nepomohol riaditeľ 

kráľovského divadla. Dal mu peniaze na jeho štúdium a Hans sa 

stal básnikom. Jeho poézia mu priniesla prvé úspechy, vďaka 

ktorým mohol cestovať po Európe. 3. júla 1841 bol ako 

tridsaťšesť ročný v Bratislave a videl horieť Devín. 

Vo svojom denníku píše: Mám rád Pressburg, je taký živý a 

pestrý. V záhradách domčekov pod hradom vidieť nádherné ruže 

a ešte krajšie deti. 

Nakoniec sa stal rozprávkarom a svoju prvú rozprávku pre deti 
napísal v roku 1835 a hneď sa stretla s úspechom.   

Jeho rozprávky mu priniesli označenie „najväčší dánsky 

spisovateľ“. 

Počas svojho života napísal 156 príbehov, ktoré boli preložené asi 

do 100 jazykov  
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Niektoré z rozprávok Hansa Christiana Andersena:     
  Malá morská víla 

  Divé labute                                                                                                

  Dievčatko so zápalkami 

     Cisárove nové šaty                                                                         

  Slimák a ružový ker                               

  Ropucha 

  Hrdlo fľašky 

  Snežienka 

     Hora víl 

     Škaredé káčatko 

     Snehová kráľovná 
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1. Prečo dážďovka vychádza v daždi? 

 

        Lebo sa ide napiť. 

 

2. Kto žerie dážďovky? 

 

   Moji humusácki kamaráti.   

 

3.Povedz časti slimáka. 

 

  Má 4 antény. 

 

4.Povedz časti huby. 

 

  Klobúk, hlaveň, podhubie. 

 

5.Čo tvorí strom? 

 

 Hlava, trup, podstromie. 

 

                                                            

 

 

 

 

 

 



16 

 

 
 

Ktoré auto je najrýchlejšie na svete?               
Je to prúdový automobil Trust SSC. Pri 

pokuse o svetový rekord sa v roku 1997 

v nevadskej púšti pohyboval rýchlosťou 

1228 km/hod. Prelomil pri tom dokonca 

zvukovú bariéru. Toto rýchle auto má 

výkon vyše 100 00 konských koní a poháňajú ho dva motory. 

 

Koľko stojí najdrahšie auto? 
Bugatti 57SC Atlantic bolo v roku 2010 

vydražené na aukcii za 23 miliónov eur – 

také drahé doteraz nebolo žiadne auto! 

Z tohto veterána existujú už len štyri kusy.  

                                                                         

 

  Ktoré auto je celé z plastu? 
Trabant je auto z bývalej Nemeckej 

demokratickej republiky. Karosériu má celú 

z umelej hmoty, bakelitu. Vyrábal sa do 

roku 1991, zopár exemplárov možno vidieť 

na cestách ešte dnes. „Trabi“ má kultový 

status a milovníkov nielen vo východnom Nemecku!      

 

Ktoré auto sa predáva najviac na svete? 

 Najviac predávaným autom na svete je 

Toyota Corolla, ktorej sa doteraz predalo 

viac ako 35 miliónov kusov. Toto japonské 

auto strednej triedy sa vyrába od roku 

1966 v najrozličnejšícj verziách modelov. 

V Európe sa medzičasom nazýva Toyota Auris. 
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Vianočný kvíz 
 

1. Prečo oslavujeme Vianoce? 

A) Narodil sa Ježiš 

B) Ježiš vstal z mŕtvych 

C) Ježiš bol nanebovzatý 

2. Ako sa volali Ježišovi rodičia? 

A) Adam a Eva 

B) Alžbeta a Zachariáš 

C) Mária a Jozef 

3. Kto oznámil Ježišovej matke tehotenstvo? 

A) Anjel v sne 

B) Jej manžel to tušil 

C) Jej vlastná matka 

4. Kde žila Mária počas tehotenstva? 

A) U svojho muža 

B) U svojej sesternice 

C) U svojich rodičov 

5. Kde sa Ježiš narodil? 

A) V Ríme 

B) V Betleheme 

C) V Jeruzaleme 
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6. Prečo Mária a Jozef prenocovali v maštali? 

A) Hostinec bol plný 

B) Nemali peniaze 

C) Mali zlú povesť 

7. Čo slúžilo ako postieľka pre bábätko? 

A) Jasličky zo sena 

B) Vrece so slamou 

C) Vak s vodou 

8. Kto navštívil bábätko ako prvý? 

A) Traja svätí králi 

B) Pastieri zo susedstva 

C) Kráľ Herodes 

9. Čo dostal Ježiš ako dar? 

A) Zlato, kadidlo a myrhu 

B) Zlato, striebro a drahé kamene 

C) Zlatú korunu 

10. Súčasťou čoho je príbeh o Vianociach? 

A) Starého zákona 

B) Nového zákona 

C) Tzv. Apokryfov      
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Vianočné vtipy                     

Jožko píše Ježiškovi: Milý Ježiško, prosím ťa, 

na Vianoce mi pošli 100€. Veľmi by to mne 

aj maminke pomohlo.  

List odnesie na poštu. Poštárky ho otvoria, 

prečítajú si ho, a zato, že Jožka majú rady 

poskladajú sa a pošlú mu 50€. 

Jožko píše späť Ježiškovi: Ježiško, ďakujem ti 

za tie peniaze, veľmi nám pomohli. A 

predstav si, že tie svine na pošte mi jednu 

50tku zobrali. 

 

Janko píše Ježiškovi: „Ježiško, keď mi donesieš motorku, budem 

cely týždeň dobrý.“ Janko sa zamyslí a povie si: Ale ja nevydržím 

byť dobrý celý týždeň. Roztrhá list a píše nový: „Milý Ježiško, keď 

mi donesieš motorku, budem celý deň dobrý.“ Zase sa zamyslí, 

roztrhá list. Janko sa pozrie na obraz Panny Márie a zamkne ho 

do skrine a píše nový list: Milý Ježiško, zajal som tvoju matku, 

výkupné je motorka! 

 

Idú dve blondínky po ulici a jedna hovorí: 

 - Vieš, že tento rok budú Vianoce v piatok? 

 Druhá na to: 

 - Dúfajme, že nie trinásteho! 

 

Viete, aké je smutné pokračovanie pesničky Rolničky? 

 - Detičky, detičky, kde je Mikuláš? 

 - Zadrhol sa lyžičkou, keď jedol guláš. 
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Na Vianoce Filipko kričí cez celý byt na mamičku pri sporáku: 

„Mamí, mamí, stromček horí!”  

„Vraví sa, svieti, a nie horí,” poučí ho mama. 

 Chlapček o chvíľu zase začne kričať: „Mami, mami, záclony tiež 

svietia!” 

 

Rozprávajú sa Američan, Rus a Slovák. 

Američan hovorí: “Vidíte to červené Ferrari?” 

 Ostatní: “Hmm, dobré.” 

 “No, tak také som dostal na Vianoce.” 

 Rus hovorí: “A vidíte to zelené Porsche?” 

 Ostatní: “Tiež dobré. 

 Rus: “Tak také som pre zmenu dostal na Vianoce ja.” 

 A Slovák: “Vidíte to Infiniti G35 GTO?” 

 Ostatní: “Nádhera!” 

 “Tak takej farby som dostal menčestráky.” 
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Kvíz o Vianociach 
 

1.Kedy oslavujeme Vianoce?     

A) 25.12.              B) 24.12.  C)  4.11.                                              

 

 2.O koľkej sa slávi omša? 

A) o 14:00   B) o polnoci  C) o 13:00 

 

3.Aký sviatok sú Vianoce?    

A) kresťanský   B) grécky  C) indický       

 

4. V ktorom ročnom období oslavujeme Vianoce? 

A) zimnom  B) jarnom  C) letnom 

 

5.Kto slávi Vianoce?   

A) iba kresťania          B) iba Gréci                C) celý svet                                        

 

6.Čo zdobíme na Vianoce? 

A) vajíčka  B) stromček   C) kvety 

 

7. Aké sú oficiálne farby Vianoc?         

A) zlatá a biela            B) ružová a modrá      C) žltá a sivá     
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Tajnička z literatúry 

 

1. Kto spieva pieseň Jesenná láska? 

2. Spevák skupiny No Name.  

3. Nepriamo pomenúvajú predmety alebo javy. 

4. Spevák piesne Voda čo ma drží nad vodou. 

5. Autor básne Bratislavským bratom. 

6. Veršový systém založený na rovnakom počte slabík vo verši. 

7. Má formu súvislého rozprávania. 

8. Ako sa nazýva jeden riadok básne? 

9. Aký rým má schému    a b a b? 

10. Kto napísal báseň Slovo? 

11. Aký literárny smer zastupuje Ján Smrek? 

12. Skladateľ piesne Voda čo ma drží nad vodou. 

13. Názov literárneho prostriedku, napr. blahobyt a bieda. 

         
1.                        

 

    
2.                   

        

        
3.           

        

        
4.               

      5.                      
 

  
         

       
6.                           

 

     
7.           

           

         
8.         

        

  
9.                   

          

  
10.                   

          

     
11.                     

      

      
12.                     

     

         
13.                 
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Anglická tajnička 
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N    P   A   T    E   J   D   L   P    Ž 

P    O   É   Z    I   A   I    A   E   B 

Ň    V   N   R   S   R   D   B   E   I 

O    E   N   A    I   E   E    R   L  R 

R    R   S    F   M  T   A   O   Á  K 

Ý    Š   V   Á   L   E   K   V   N  A 

M   I    K   Á   B   P   C   T    I   A 
 

 

 

No Name, Válek, báseň, verš, rým, poézia, 

Žbirka, tvorba, Patejdl, idea, Elán, Peteraj 

                                                                             

 
Samuel Horváth, 7.D 
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Nájdi mená v kalendári podľa dátumu 

 
 14.7.            

 25.8.            

 22.11.            

           19.5.  

           3.8.  

   21.1.          

      Č        

 20.11.            

 3.2.            

 31.1.            

 28.6.            

         17.3.    

 21.3.            

 

 

Tajnička: 

_ _ _ _ _ _ Č _ _ _ _ _ _ 
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Omaľovánky 

 

 

 

 

 

 

 


