
..................................................... 

...................................Slovo na úvod  

 

Ahoj, kamaráti!  

Každý deň budú vraj Vianoce........ 

 

Od konca októbra  všade cítiť vianočnú atmosféru. Najmä 

v obchodoch,  kde sú už 2 mesiace vyvesené snehové vločky.  Aj 

keď ozajstného snehu sme sa ešte nedočkali dodnes  ......... 

 Čakajú nás najkrajšie dni v roku, sviatky pokoja, radosti a lásky. 

Všetci ich túžobne očakávame, bavíme sa o tom, čo by sme si 

chceli nájsť pod vianočným stromčekom, čím obdaríme svojich 

blízkych, kde budeme tráviť posledné dni v roku......... 

A v tejto čarovnej atmosfére sa nesie aj druhé číslo Smajlíka. 

Pripravili sme vám zaujímavé čítanie na dlhé zimné večery. Keď 

sa nebudete práve lyžovať, sánkovať, guľovať či klasicky sedieť 

pred počítačom a čítať FB, len tak zablúdite na školskú stránku, 

zalistujte si v časopise...... 

Neoľutujete  

V novom roku a v ďalšom čísle bude nová rubrika – Smajlík radí 

, do ktorej môžete písať svoje zvedavé otázky a naši 

„odborníci“ vám poradia.  



Pevne veríme, že všetko, čo ste písali Ježiškovi, Dedovi Mrázovi 

alebo Santa Clausovi,  nájdete pod vianočným stromčekom. 

  

Šťastné a veselé 

Vianoce ....                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

.....a v novom roku 2013  

          nech sa darí na každom kroku   

 

 

 

 

 

 

 

 

...............................  Otázky na telo  

Rozhovor  s pani        

zástupkyňou 

 

 

1. Môžete nám prezradiť Vaše celé 

meno? 

Volám sa Adriana Vajdová. 

 

2. Akú školu ste navštevovali ešte ako malá školáčka? 

Základnú školu vo vedľajšej obci. 

 

3. Ako si spomínate na svoju prvú, ale úplne prvú pani 

učiteľku? 

Na jej  meno si už nespomínam, ale bola milá a príjemná. 

 

4. Kam viedli potom Vaše kroky? 

Na Gymnázium v Štúrove, chodila som tam 3 roky, posledný 

ročník som navštevovala v Banskej Štiavnici. 

 

5. Prečo ste si vybrali biológiu a chémiu? Čím vás očarili 

tieto predmety? 

Mala som veľmi dobrých učiteľov biológie a chémie na strednej 

škole a mám veľmi rada prírodu. 

 

6. Kedy a kde ste prvýkrát začali učiť? 

Tu v Gbelciach pred 16 rokmi a jeden rok som zastupovala jednu 

pani učiteľku. 



 

7. Čo nemáte rada na žiakoch? 

Keď sa nepripravujú na vyučovacie hodiny, keď klamú a nie sú 

úprimní,  a keď sa nevedia správať. 

 

8. Čo máte rada na žiakoch? 

Keď sú úprimní, ctižiadostiví, pracovití a snaživí. 

 

9. Čo bol alebo ešte stále je Váš životný sen? 

Aby bola moja rodina zdravá. Aby sme mali na škole dobrý 

učiteľský kolektív, šikovných žiakov a rodičov, ktorí 

spolupracujú. 

 

10. Ako trávite svoj voľný čas? 

Svoj voľný čas rada  trávim v prírode, mám rada cyklistiku 

a plávanie. Keď nešportujem, venujem sa aj literatúre,  rada 

čítam.  Veľkú časť svojho voľného času obetujem aj na ďalšie 

vzdelávanie. 

 

11. Prezradíte nám, aké zvyky dodržiavate na 

Vianoce? 

Nesmie chýbať samozrejme adventný veniec. No 

a potom Vianoce sú symbolom rodiny. Naším 

vianočným zvykom u nás je tradičná vianočná 

večera,  v rámci  ktorej je spolu celá rodina.  

 

12. Pamätáte sa, čo ste si našli minulý rok pod stromčekom? 

Áno,  pamätám sa, našla som si pod stromčekom milé prekvapenia 

ako kozmetiku, oblečenie a rôzne darčekové predmety. 

 

13. Ako budete tráviť vianočné prázdniny? 

Vianočné prázdniny budem tráviť predovšetkým v kruhu mojej 

rodiny. A v januári sme sa rozhodli oddýchnuť si pri lyžovačke. 

 

14. V akom oblečení sa cítite najlepšie? Čo rada nosíte?  

Mojím obľúbeným oblečením cez  týždeň  je skôr niečo 

elegantné, ale cez  víkend sa najlepšie cítim v  pohodlnom 

športovom oblečení. 

 

Ďakujeme krásne za rozhovor a prajeme pani zástupkyni krásne 

a pokojné vianočné sviatky 

    Anežka  a Veronika, 9. trieda 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



24. 12. Všetci na svete  si v tento deň 

pripomínajú udalosti v Betleheme (po hebrejsky 

Dom chleba), rodisku kráľa Dávida, meste 

ležiacom asi osem kilometrov od 

Jeruzalema. Tam prišiel kvôli sčítaniu ľudu 

Jozef z Nazaretu so svojou snúbenicou Máriou 

a tu, v jaskyni za mestom, sa podľa tradície 

narodil Ježiš. 

 

Čítajte viac: 

http://novohrad.sme.sk/c/5696903/krestania-

na-celom-svete-slavia-dnes-sviatok-narodenia-

pana.html#ixzz2EOCRBTya 

Alžbeta Bavorská, manželka Františka 

Jozefa I. Habsburského, prezývaná Sisi, 

mala v živote takmer všetko - postavenie, 

krásu, bohatstvo, lásku manžela a detí, ale 

nikdy nebola spokojná. Celý život blúdila, 

cestovala, hľadala - pravdepodobne samu 

seba. Nikdy sa jej to nepodarilo. V 

septembri 1898 ju zavraždil anarchista 

Luigi Lucheni. Prebodol ju  pilníkom. 

........  Udalosti, narodenia, výročia...........  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Kráľ Ján prezývaný 

Bezzemok bol 

známy ako zlý princ 

Ján z legiend o 

Robinovi Hoodovi... 

Marián Smerčiak je defenzívnym 

typom obrancu. V slovenskom drese 

odohral 88 zápasov, strelil 8 gólov. 

Reprezentoval Slovensko na ZOH 

1994 v Lillehammeri 

 

 

Svetloslav Veigl patrí k zakladateľom 

katolíckej moderny. Za knihu Hľadanie 
svetla mu Slovenský literárny fond roku 

1992 udelil odmenu. Básnická zbierka 

Rodinné rondely a doterajšia poetická 

tvorba Svetloslava Veigla bola odmenená 

Cenou Spolku slovenských spisovateľov.  

 

http://novohrad.sme.sk/c/5696903/krestania-na-celom-svete-slavia-dnes-sviatok-narodenia-pana.html#ixzz2EOCRBTya
http://novohrad.sme.sk/c/5696903/krestania-na-celom-svete-slavia-dnes-sviatok-narodenia-pana.html#ixzz2EOCRBTya
http://novohrad.sme.sk/c/5696903/krestania-na-celom-svete-slavia-dnes-sviatok-narodenia-pana.html#ixzz2EOCRBTya
http://sk.wikipedia.org/wiki/Slovensk%C3%A9_n%C3%A1rodn%C3%A9_hokejov%C3%A9_mu%C5%BEstvo
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Lillehammer&action=edit&redlink=1
http://img.ahaonline.cz/img/18/full/766932-img-import-cisarovna-alzbeta-bavorska-alias-sisi.jpg


................................   Anketa, anketa 

Od októbra  začali svoju činnosť nasledovné záujmové krúžky: 

športový, tanečný, anglický jazyk, environmentálny, šikovné ruky, 

novinársky, Beagle, výtvarný, zdravotnícky. 

Milí kamaráti, my sme pre vás zisťovali, čo si myslia o krúžkoch 

vaši spolužiaci. A tu je zopár odpovedí: 

 

 

                    Kinga: Áno, navštevujem krúžok brušného tanca. 

Laci:  Ja navštevujem novinársky krúžok. 

                     Cynti:  Áno, chodím  na tanečný krúžok. 

Vivi:  Chodím na futbalový krúžok.                      

 

 

 

Kinga: Pani učiteľka 

Kovácsová, páči sa mi veľmi, teším sa naň. 

Laci: Učí nás pani učiteľka Ulahelová, píšeme články, vydávame 

školský časopis. A veeeľmi sa mi páči .    

                      Cynti: Ja učím ostatné dievčatá v krúžku. Chodím 

na tanečný vo Svodíne. A veľmi ma to baví, páči sa mi, že môžem 

učiť moje kamarátky tancovať. 

                     Vivi: Učí nás pán učiteľ Harcsa. Je to zábava.          

                                                                 Ninó & Tuši, 8. trieda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navštevuješ 

nejaký 

krúžok? 

Kto vás učí? 

A ako sa ti 

páči? 



.........................  a ešte jedna vianočná 

 

1. Kedy zdobíte stromček? 

Kamila: 24.12.  

Kinga: asi týždeň pred Vianocami  

Veroni: 2-3 dni pred Vianocami Vivi: 

deň pred Vianocami 

Barbi: 22.12. pán 

uč. Harča: najneskôr do 24.12., až 

keď je celý byt uprataný 

 

2. Čo jedávate? 

Kamila: oblátky s medom a cesnakom, polovicu jablka (celá rodina 

len tú 1-polovicu),kapor so zemiakovým šalátom, kapustnicu 

Kinga: rybu 

Veroni: rybaciu polievku, vyprážanú rybu, šošovicovú polievku 

Vivi: rybu, zemiakový šalát, šošovicovú polievku, oblátky s medom 

Barbi: rybu a zemiakový šalát 

pán uč. Harča: oblátky, jablko, šošovicovú polievku, vyprážaného 

kapra a zemiakový šalát 

 

3.Kedy dostávaš darčeky?  

Kamila: 24.12. večer 

Kinga: 24.12. večer 

Veroni: 24.12 večer 

Vivi: 24.12 večer 

Barbi: 24.12. večer 

pán uč. Harča: keď príde Ježiško, po vianočnej večeri 

 

4.Čo by si chcel/a pod sromček? 

Kamila: knihy, Apple Macbook Pro, poukážku na oblečenie 

Kinga: telefón 

Veroni: kolieskové korčule 

Vivi: piercingi, psa, oblečenie 

Barbi: laptop a telefón 

P. uč. Harča : ja sa poteším každému darčeku 

 

5.Vešiate na stromček salonky? 

Kamila: áno 

Kinga: áno, zvykneme 

Veroni: niekedy áno, ale zvykneme ich 

dávať pod stromček v miske 

Vivi: niekedy, a potom ich zjem 

Barbi: áno, vešiame 

pán  uč. Harča: áno, vešiame 

 

6.Kupuješ aj ty nejaké darčeky? Komu? 

Kamila: áno, kupujem darčeky celej 

rodine 

Kinga: nie, nekupujem 

Veroni: áno, kupujem darčeky sestre 

a rodičom 

Vivi: áno, rodine, psovi 

Barbi: áno, kupujem darčeky rodičom 

a bratovi 

pán uč. Harča: Samozrejme     



 

                                         Ninó & Tuši, 8. trieda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

........  Vianočné zvyky a tradície na Slovensku 

Adventné vypekanie 

  Medovníky sa pečú pár týždňov pred 

Vianocami, aby stihli zmäknúť a ostatné koláče 

sa pečú tesne pred Vianocami. Obľúbené sú  

orechovník, makovník, tvarohové koláče, či 

medvedie labky, linecké kolieska, kokosky, 

šuhajdy či orechové úle. V niektorých  rodinách vás ponúknu 

možno makovo-orechovým  koláčom „bejgli“, či tiež vianočným 

koláčom „štedrák“, ktorý pozostáva z troch vrstiev - z tvarohu, 

maku a orechov. 

Kedy zdobíme stromček? 

Čas zdobenia je individuálny, väčšina z nás zdobí 

stromček na Štedrý deň a nedočkavci oveľa 

skôr. V minulosti nám slúžila živá borovica, či 

jedlička a na nich vlastnoručne vyrobené 

ozdoby ako vysušené jabĺčka, ozdobené 

medovníčky, zafarbené orechy, šišky a cukor 

zabalený v ozdobnom papieri vyzerajúci ako 

salonka. V súčasnosti sa viac vyskytuje umelý 

stromček a umelé ozdoby ako vianočné gule, mašličky, stužky, 

reťaze a pozlátka. Samozrejme medzi ozdobami nesmú chýbať 

salonky, kolekcie a svetielka. Na stromčeku sa vyskytujú tiež 

slamené ozdoby, drevené figúrky, sušené ovocie či medovníčky a 



jabĺčka.  Ešte počas adventu si zdobíme naše domovy živým 

ihličím, rôznymi ikebanami a adventným vencom, na ktorom sa 

každú nedeľu zapáli jedna sviečka. Obľúbeným vianočným 

doplnkom je tiež veniec na dverách, svetelná výzdoba v oknách 

a na balkóne a niektorí ľudia si zvyknú vyzdobiť aj jeden 

najkrajší stromček na dvore. 

Najlepšia večera v roku 

V niektorých rodinách spočíva príhovor matky v jednej vete: 

„Jedzte pomaly, máme čas!“, v iných rodinách 

večeri predchádza úprimná modlitba, či 

dokonca jeden desiatok ruženca. Ďalší majú 

vo zvyku zhodnotiť uplynulý rok a zaželať si 

do toho nastávajúceho všetko dobré. 

Každopádne vo väčšine rodín sa vianočné hodovanie začína 

oblátkami. Tradície kážu oblátku, pretože je to vraj duša Ježiša, 

a červené víno, lebo je to vraj krv Ježiša. Je teda samozrejmé, 

že pri vianočnom stole nesmie chýbať dobré vínko. Oblátky 

sa podávajú s medom, prípadne s cesnakom. Med sa zvykne na 

oblátku natierať v tvare kríža. V niektorých prípadoch po 

oblátkach nasleduje konzumácia ovocia, či orieškov spojená 

s tradičnými zvykmi. 

Od kapusty, cez šošovicu, po halászlé 

Nájsť dve rodiny, ktoré jedia rovnakú polievku, môže byť 

celkom problematické. Kým u jedných nájdete kapustnicu 

s hríbmi bez mäsa so smotanou, u druhých nájdete šošovicovú 

polievku , alebo hŕstkovú kapustnicu z fazule, 

hrachu a šošovice s hubami a sušenými slivkami. 

U nás na juhu  sa okrem šošovicovej polievky 

vyskytuje tiež rybacia polievka, alebo typické halászlé.  

Ako hlavný chod sa v podáva ryba pripravená na rôzne spôsoby. 

Za najčastejšie konzumovaný pokrm možno považovať 

vyprážaného kapra a rybie filé, či kapra na masle. Ryba sa 

najčastejšie podáva so zemiakovým majonézovým šalátom. 

Niektorí ľudia robievajú namiesto 

majonézového šalátu zemiakovo-cibuľový 

šalát, alebo zemiakovú kašu, či opekané 

zemiaky. 

Špeciálne zvyklosti 

Väčšina z nás dáva pred večerou pod obrus peniaze alebo 

šupiny z kapra, aby bolo v rodine dosť peňazí. Niekde sa z tohto 

dôvodu pred večerou ukladá pod stôl kúsok chleba so 

zapichnutými mincami alebo sa počas večere dávajú peňaženky 

na stôl. Na stole je počas večere zapálená 

sviečka, kde horí normálne či „betlehemské“ 

svetlo. Tento plameň je odpálený zo svetla 

v kostole. Traduje sa tiež, že na koho smeruje 

plameň sviečky, ten do roka zomrie. 

Na začiatku večere sa rozkrajuje jablko, ktoré ak je zdravé, 

symbolizuje, že rodina bude zdravá. Zvyknú sa tiež hádzať 

orechy do kútov miestnosti, aby sa zachovala hojnosť v dome. 

Inde je zas taký zvyk, že každý rozdelí jedno jablko na toľko 



častí, koľko je ľudí pri stole a následne 

dá každému jeden kúsok. Keď tak 

urobia všetci, má každý opäť celé 

jablko. Rozbíjanie štyroch 

orechov symbolizuje štyri ročné 

obdobia – ktorý orech je dobrý, v tom 

období sa očakáva zdravie. 

Po večeri sa pod stromček k betlehemu položí tácka, na ktorej 

sú pod obrúskom peniaze a na ňom je 

položený med, oblátky, chlieb, cesnak 

a hrsť pšenice. Niekde sa do druhého dňa 

zvyknú nechať omrvinky z večere na 

tanieri, ktoré sú určené „pre chudobných“. 

Čo nosí Ježiško? 

Darčeky objavené pod stromčekom vyplývajú zo želaní 

jednotlivých členov rodiny. Sú to väčšinou veci 

potrebné, no samozrejme aj veci pre radosť. 

Najčastejšími vianočnými darčekmi sú oblečenie, 

kozmetika, knihy a šperky, či bižutéria. V prípade 

detí sa dáva darčekov viac a skôr vysnívaných, no 

všetko pochopiteľne závisí od možností rodiny. Samozrejme, že 

množstvo hračiek je ovplyvnené aj tým, čo bolo uvedené v liste 

Ježiškovi a či Ježiško posúdil, že dieťa počas roka poslúchalo. 

Darčeky sa dávajú pod stromček pred večerou, počas večere, 

či po nej. V každej rodine majú rodičia vymyslené niečo iné, čo 

na deti spoľahlivo zaberie. Niekde sa deti posielajú do druhej 

izby s odôvodnením, že príde Ježiško a niekde sa idú deti po 

večeri s mamičkou prejsť do mesta a otecko čaká na Ježiška. 

                                     Karolína, 8. trieda  (použitý zdroj: Internet) 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



................................  Vianoce vo svete  

Vianoce vo svete sa oslavujú mnohými spôsobmi. Nie všetci 

oslavujú ako my. Prečítajte si a zistite, ako sa Vianoce oslavujú 

v iných častiach sveta:  

Česká republika 

V Českej republike sa vianočný stromček 

rozsvieti po bohatej štedrovečernej 

večeri, ktorá zvyčajne pozostáva 

z rybacej polievky, šalátu, zeleniny a kapra so zemiakmi. Podľa 

tradície po večeri zazvoní zvonček, ktorý oznámi, že dom 

navštívil Ježiško a nechal deťom pod stromčekom darčeky. Keď 

deti začujú zvonček, rozbehnú sa k stromčeku. Česi si tradične 

dávajú do vázy vetvičku z čerešne, aby vnútri rozkvitla. Ak sa na 

Vianoce naozaj púčiky rozvinú, je to znamenie, že zima bude 

krátka. 

Maďarsko 

Sviatky sa v Maďarsku začínajú 

skoro, keď dobré dievčatá 

a chlapcov 6.decembra navštívi svätý 

Mikuláš. Potom 13.decembra príde 

Lucia Napja, alebo deň svätej Lucie, keď údajne po krajine 

blúdia zlí duchovia – vtedy dievčatá môžu napísať na papieriky 

mená chlapcov, ktorí sa im páčia, uložiť ich pod vankúš a každý 

deň až do Štedrého dňa jeden papierik vyťahovať – a na 

poslednom papieriku bude meno chlapca, za ktorého sa majú 

vydať. 

Poľsko 

V Poľsku sa kladie dôraz na to, že je rodina spolu, a nie na 

darčeky. Na Štedrý večer všetci pozorujú oblohu – chcú vidieť 

gwiazdku, čiže hviezdičku (prvú večernú hviezdu), ktorá im 

pripomína betlehemskú hviezdu. Keď ju uvidia, začne sa vianočné 

veselie, rodiny sa usadia k wigilii, bezmäsitej vianočnej večeri, 

pri ktorej sa považuje za nešťastie, ak sa jej zúčastní nepárny 

počet ľudí. Okrem toho sa považuje za nešťastie, ak niekto 

odíde skôr ako ostatní. Všetci musia vstať odrazu (pri stole však 

majú voľné miesto pre Ježiška). 

Rakúsko 

Človek by očakával, že v čase 

sviatkov bude v rodisku Trapp Family 

Singers znieť hudba, a aj to tak je. 

Ako ináč, veď je to aj rodisko 

Wolfganga Amadea Mozarta, 

Johanna Straussa staršieho aj 

mladšieho a Franza Schuberta! Počas Vianoc sa v celom Rakúsku 

konajú koncerty, 6.decembra navštívi deti svätý Mikuláš a na 

prvý sviatok vianočný príde Ježiško. Rakúšania oslavujú 

5.december ako Krampusov deň – Krampus je zlý duch s dlhým 

červeným jazykom a vypúlenými očami. V tento deň rodičia 



s deťmi hádžu do Krampusa snehové gule, lebo je to Santa 

Clausov úhlavný nepriateľ. Však to počujete prvý raz ? 

 

Austrália 

Vianoce tam prebiehajú uprostred 

horúceho leta, lebo Austrália leží na 

južnej pologuli! A tak majú niektorí 

Austrálčania vianočnú večeru na pláži. 

Čo je fakt nespravodlivé. Palmy 

a surfovanie na Vianoce? Tí Austrálčania majú teda šťastie- 

darčeky aj letný vánok súčasne! 

Dubaj 

V Dubaji, v Spojených arabských emirátoch žije mnohonárodná 

spoločnosť, kde nie je nič nezvyčajné vidieť na Štedrý deň  ľudí 

opaľovať sa na pláži. V skutočnosti je to 

počas sviatkov vyhľadávaná turistická 

destinácia. 

Nakupovanie 

je v Dubaji 

doslova národný šport, keďže niektorí 

Európania idú špeciálne do tejto 

krajiny, aby navštívili slávnostne 

vyzdobené trhy a vybavili si vianočné nákupy.  

Švédsko 

Štedrý večer je vo Švédsku vrcholom vianočných osláv, aj keď 

sa vo veľkom oslavuje aj 13.december, 

deň svätej Lucie, lebo je to patrónka 

Švédska. V ten deň sa koná Lucyfest, 

alebo Sviatok svetiel, keď je zvykom, 

že najstaršia dcéra oblečená v dlhých 

bielych šatách a s korunou so 

sviečkami na hlave ( zdravím požiarnikov ) prinesie rodičom do 

postele raňajky, čiže kávu a žemle. Svätá Lucia bola mladá 

kresťanská mučeníčka, ktorú predali do otroctva, keď sa 

odmietla vzdať svojej viery. Nikto ju však nedokázal udvihnúť, 

aby ju priniesol ku klade pre otrokyne, lebo Boh ju urobil takou 

ťažkou. A tak jej vypichli oči a chceli ju zapáliť, ale oči jej 

znova narástli a oheň nechcel horieť. Potom ju chceli uvariť 

v oleji, ale ten nezovrel. Nakoniec ju prebodli mečom 

a skoncovali s jej životom.  

                                                                                   -Lulu- 

(Zdroj: kniha Meg Cabbotová: Princezná oslavuje: Vianoce vo svete) 

 

 

 

 

 



................................  Povery........  

Kamaráti, veríte na povery? K najkrajším sviatkom roka sa viaže 

niekoľko povier. Prečítajte si niektoré a môžete ich vyskúšať 

Kto nájde v jablku rozkrojenom pri 

štedrovečernej večeri z jadier krížik, vraj  do 

roka zomrie. Komu zostanú jadrá neporušené 

alebo budú mať tvar hviezdy, bude celý rok zdravý. 

Roztavené olovo alebo vosk sa vleje do studenej vody. Podľa 

tvaru zrazeniny odhadneme, čo nás v budúcnosti čaká. Srdce znamená 

lásku, kniha štúdium, kríž smrť. 

Gazdiná rozkrojí  jablko, vezme dvanásť jadier a hodí ich do 

vody. Koľko jadierok bude plávať na hladine, toľko bude suchých 

mesiacov. 

Na sv. Barboru si odrežte vetvičku 

čerešne alebo jablone, ak do Štedrého dňa 

rozkvitne, do roka sa vydáte. Ak rozkvitne 

neskôr, budete si musieť na vydaj ešte počkať, 

ak  uschne, zostanete bohužiaľ na “ocot.” 

Verilo sa, že mŕtvi predkovia môžu so živými zdieľať 

štedrovečernú večeru, preto sa pre nich tiež prestieralo. K tomuto 

zvyku sa  viazal aj zákaz zametania (aby sa  nevymietli mŕtve duše z 

domu) a pradenie, navíjanie a tkanie (aby sa duchovia nepomstili na 

úrode ľanu). 

Na Štedrý večer nesmie nikto sedieť oproti dverám do ulice, 

aby on alebo niekto z rodiny nezomrel. Nikto nesmie kýchnuť alebo na 

niekoho nahlas zakričať, aby si ho nenašla  smrť. 

Pri štedrovečernom stole rozhodne nemá byť nepárny počet 

stolovníkov, nepárneho  by si odviedla smrť. 

Na Štedrý deň sa nemá nič požičať, inak sa privolá bieda s 

núdzou. 

Od štedrej večere sa nikdy nemá vstávať, aby neprišla smrť. 

Keď sa nohy štedrovečerného stola obtočia nitkou, domu sa 

celý rok vyhnú zlodeji. 

Mince alebo rybia šupina položená pod tanierom 

prinesie peniaze.  

Zbytky od večere zakopeme k stromom, aby mali dostatok 

ovocia. 



Psovi, kocúrovi, gunárovi a káčerovi daj cesnak, aby boli 

ostražití.  

Mak daj na Štedrý deň sliepkam, dobre ponesú. 

Na studňu si na Štedrý deň zaklop, aby bola dobrá voda. 

 Aby včely mali med, stačí dať pár omrviniek z vianočky pred 

úľ. 

Kto nikomu nič na Štedrý deň nedaruje, dočká sa biedy. 

Ak vyjde dievča pri príprave večere von z domu, stretne 

budúceho muža. 

Ak  žena čaká dieťa, je dobré vyčkať prvého návštevníka do 

domu na Štedrú večeru. Ak príde muž, narodí sa chlapček. 

Ak sa muž chce ženiť, stačí zatrepať plotom v tichej krajine. 

Odkiaľ sa ozve akýkoľvek zvuk, odtiaľ príde jeho milá. 

 Kto sa celý deň až do východu prvej večernej hviezdy postí, 

zazrie na stene zlaté prasiatko. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      

 

 

                                                                                                      Redakcia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



………………………………………………………………….. Zaujímavosti  

Prečo sa lieky farbia ?  

Keby ste mali zjesť historicky prvú známu tabletku, asi by sa 

vám do toho veľmi nechcelo. Tú pripravili pre egyptského 

faraóna a mala hnedú farbu. Do nekvaseného chleba vtedy pridali 

liečivé látky a liek bol na svete. Neskoršie sa však prehĺtal sypký 

prášok alebo tabletky, avšak bielej farby.  

Vplyv farieb na našu psychiku  

Ružová: Vzbudzuje pozitívne reakcie, rýchlo uľavuje od bolesti. 

Modrá: Upokojuje, uvoľňuje. 

Zelená: pomáha regenerovať.  

 Červená: Povzbudzuje, dodáva vitalitu, 

potrebnú energiu. 

 

Žltá: Pôsobí pozitívne. 

 

Oranžová: Dodáva energiu  nervovému systému, zahrieva, 

uľavuje od bolesti. 

 

Akými látkami sa lieky vlastne farbia ?  

- Výhradne tými, ktoré povolil Štátny ústav pre kontrolu 

liečiv. Sú uvedené v zozname, ktorý vychádza z ustanovení 

Európskej únie  a predpisov hlavného hygienika. 

 

Nie všetky farbivá sú umelé. 

Odkiaľ pochádzajú tie prírodné 

?Z prírodných farbív sa používajú 

výťažky z rastlín, napríklad 

z papriky, kurkumy, alebo látky izolované, ako zelené 

farbivo chlorofyl a jeho chemické obmeny a mnoho 

ďalších, zdravotne neškodných rastlinných zložiek.   

                                                                                                                           

*Wikííí* 8.trieda  
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.................................  Zaspievajme si  

Aké by to boli Vianoce, keby sme si nepospevovali 

vianočné melódie. Určite to poznáte...... Poslednú 

pesničku, ktorú pred odchodom z domu počujete, si 

pohmkávate celý deň, až vám to dakedy lezie na 

nervy  

Vianočná nálada sa stupňuje každým dňom, a k nej patria aj 

pravé vianočné piesne. Známe vianočné skladby sa hrajú  v rádiu 

i v televízii donekonečna, ale raz do roka ich jednoducho 

milujeme.  

Prvenstvo už klasicky patrí Georgovi Michaelovi a jeho 

nestárnucej pesničke Last Christmas. Nebolo vianočného 

obdobia, v ktorom aspoň tri razy za hodinu nezaznela táto 

pieseň. Patrí jej neodškriepiteľné prvé miesto a titul 

najklasickejšej vianočnej piesne v dejinách, ktorá sa u mnohých 

vyrovná aj koledám.  

Ponúkame vám, kamaráti, celé znenie pesničky i s prekladom. 

Môžete si ju spievať do nemoty  

Wham - Last Christmas 

Ref: 

Last Christmas                                Na Vianoce som ti dal pred rokom 

I gave you my heart                    svoje srdce 

But the very next day                    ale už na druhý deň si ho odhodila 

you gave it away                             tento rok si ušetrím slzy a  

This year                                        radšej ho dám tej, čo si viac zaslúži 

To save me from tears 

I'll give it to someone special 

Once bitten and twice shy                        Kto sa raz popáli, už sa bojí ohňa 

I keep my distance                              tak si aj ja udržiavam odstup 

But you still catch my eye                         ale  ešte stále ma priťahuješ 

Tell me baby                                             povedz mi , drahá, 

Do you recognize me?                               Ešte ma spoznávaš? 

Well, it's been a year                               Čo už, rok prešiel. 

It doesn't surprise me                             Nečudujem sa ,že nie. 

'Happy Christmas'   „Šťastné Vianoce“ 

I wrapped it up and sent it    zabalil som to  a odoslal s 

With a note saying 'I love you'  odkazom, na ktorom stálo: Ľúbim ťa. 

I meant it    a myslel som to úprimne 

Now I know what a fool I've been Teraz už chápem, čo za idiota som bol. 

But if you kissed me now  Ale keby si ma teraz pobozkala, vedel by  

I know you'd fool me again  som, že by si zo mňa znova urobila blázna 

 

Ref: 

Last Christmas..... 

A crowded room                Miestnosť plná ľudí 

friends with tired eyes   priatelia s unavenými očami 

I'm hiding from you   skrývam sa pred tebou a pred 

and your soul of ice   tvojou ľadovou dušou 

My god I thought you were  Bože môj, myslel som si, že 

Someone to realy on   si niekto, komu môžem veriť 

Me?      Ja? 

I guess I was a shoulder to cry on Bol som pre teba len ramenom, 

         na ktorom sa dá vyplakať. 

A face on a lover   Príbeh milenca s ohňom v srdci 

with a fire in his heart   Muža v úkryte 

A man under cover   Ty si ma však roztrhla. 

but you tore me apart   Teraz som našiel skutočnú lásku 

Now I've found a real love  a už ma nikdy nenachytáš. 

you'll never fool me again 

 

 



................................  Básnické črevo 

 

Taký je december........ 

 
 

Už sa to blíži, už je to tu 

čas keď si nasadím čiapku  

pre istotu. 

Keď mi na okno zaklope mráz 

a trávu prikryje bielosivý pás 

a až mi vonku zčervenajú líčka 

budem vedieť, že je tu tá naša 

 zimička. 

 

Ticho budem čakať na moje sladkosti 

spomeniem si pritom na celoročné hlúposti. 

Budem si želať len také máličko, 

ako je napríklad mikulášske vrecúško. 

 

Mikuláš nadelí do čižiem dary 

anjelik s čertíkom zas svoje čary. 

Čarovať začne aj krásna Lucia, 

krídlami husími zlých duchov zaklína. 

 

A potom už zostáva iba deň Štedrý, 

a vtedy prichádza ten ujo Dobrý. 

Po celom svete má rôzne mená, 

deťom však rovnako nadelí veľa.  

 

Autíčka, bábiky, pulóvre, knihy 

aby sme si všetci spokojne a radostne žili. 

Taký je december, deduško dvanásty 

vymýšľa, čaruje, chladí nás, miluje............ 

 

                                                     Laci, 8. trieda 
 

ZOBER LOPTU A NIE DROGU 

Alkohol a cigarety, 

fajčíme ich do nemoty. 

Besedu sme v škole mali, 

o drogách sme sa rozprávali. 

 

Doktor nám o nich niečo povedal, 

niekoľko otázok nám zadal. 

Ak drogu si raz dáš, 

kamarátov už nemáš. 

 

Zober loptu a choď sa hrať, 

hrať a nie drogovať. 

Od alkoholu sa hlava točí, 

pri ňom sa cítiš na kolotoči. 

 

Keď cigaretu a marihuanu fajčíš, 

ako v siedmom nebi sa cítiš. 

Ale potom si na ne zvykneš, 

a už si neodvykneš. 

Pekne sa tu majte, 

drogy nikdy neskúšajte. 

 

              Lukáš Uhrin, 9. trieda 



 

ZOBER LOPTU A NIE DROGU 

Keď som počula, že sa nesmie fajčiť lebo to škodí zdraviu, 

pomyslela som si, prečo fajčia aj lekári, ktorí tiež vedia, ako to 

škodí. Veľa takých ľudí robí prednášku, ktorí fajčia, pijú 

a drogujú a ani si neuvedomujú, že škodia sami sebe a ostatným 

na okolí. Mnohí si myslia, keď si zapália cigaretu raz začas, to im 

predsa neuškodí. Mýlia sa, tak isto to škodí,  ako keby fajčili 

pravidelne. Už viacerí z nás vyskúšali prvú cigaretu, ale načo?! To 

je úplne zbytočné! Ak si na to navykneme, nevieme s tým už 

prestať.  Je potrebné mať silnú vôľu, ktorú nie všetci majú. 

Drogy?! Tie sú ešte oveľa horšie ako cigarety a alkohol, práve 

preto sú aj protizákonné. Ja drogy nikdy nevyskúšam, pretože 

podľa mňa je to nezdravé a veľmi to škodí. Ľudia, ktorí drogujú 

si myslia, že je to úplne v poriadku, a ani si neuvedomujú, ako si 

škodia. Poznám pár ľudí, ktorí drogujú a vyzerajú hrozne, veľmi 

hrozne. Nemám rada ľudí, ktorí drogujú, je to ich vec, ale mne 

sa to nepáči. Alkohol?!  V momente, keď  niekto začne 

pravidelne piť, tak sa  z neho stáva iný človek, stáva sa 

alkoholikom. Ak alkoholikov nezmení ani to, že majú deti, tak deti 

majú  smolu, nemôžu za alkoholizmus svojich rodičov. Prežívajú 

hrozné detstvo. Pri fajčení nám ochorejú  pľúca a iné orgány, pri 

drogách halucinujeme a je nám nanič, taktiež pritom zlyhávajú 

viaceré orgány ako pri alkoholizme. Mnoho ľudí zomrelo kvôli 

tomu, že im zlyhala pečeň. Treba zdravo žiť, športovať 

a správne sa stravovať, ale hlavne sa vyhýbať týmto zlým 

návykom. Veľa šťastia, dúfam, že ste sa zamysleli mnohí nad 

sebou  pri čítaní týchto riadkov a nezačnete fajčiť, drogovať 

a ani požívať alkohol. 

                                          Anežka  Mészárosová, 9. trieda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



.................  Vedeli ste, že.... .......... 

 

  

Je to tradičný novembrový zvyk:  návštevy cintorínov, 

ozdobovania hrobov, pálenia sviečok a 

spomienok na zosnulých rodinných 

príslušníkov a známych.  

V 8. storočí určil pápež Gregor IV. 

sviatok Všetkých svätých na 1. november, ktorý mal byť 

spomienkou na známych kresťanských svätcov. Tento zvyk sa 

postupne rozšíril a v kalendári sa zakotvil 2. november ako 

Pamiatka zosnulých (Dušičky).  

Podľa starších zvykov sa v noci z 1. na 2. novembra na stole 

necháva časť večere a na hroboch sa zapaľujú sviečky. Kladenie 

vencov a kvetinová výzdoba na cintorínoch patrí k novším 

tradíciám. 

Svätý  Hubertovi 

bol vraj náruživý poľovník. Keď raz poľoval práve na Veľký 

piatok, podľa legendy uzrel veľkého jeleňa, ktorému sa týčil 

medzi parohami kríž. Zároveň ho nadprirodzený hlas vyzýval, aby 

sa zriekol svetských záľub. O dva roky neskôr ovdovel. Utiahol 

sa do lesa, kde predtým videl jeleňa s krížom, a tam robil 

pokánie. Táto legenda spôsobila, že poľovníci si zvolili sv. 

Huberta za svojho patróna a v niektorých krajoch západnej 

Európy usporadujú na jeho sviatok slávnostnú poľovačku na 

jelene s veľkolepým ceremoniálom. 

 

Svetový deň pozdravov sa oslavuje od roku 

1973. Tento deň vznikol ako reakcia na vojnu 

medzi Izraelom a Egyptom a poukazuje na 

význam osobnej komunikácie pre zachovanie mieru, ktorý je 

dôležitý v rámci domova, komunity, národa a celom svete. 

 

Ako ste na tom s nakupovaním? Vedeli ste  

o tom, že existuje aj  medzinárodný deň 

nenakupovania? U nás nie je asi veľmi  

známy, ale v USA je každoročne 

plánovaný na poslednú novembrovú sobotu.  

Oficiálne sa nazýva "BUY NOTHING 

DAY". Tento deň vyzýva ľudí k tomu, aby aspoň jeden deň 

nepodľahli čaru obchodov a nešli nakupovať, ale sa radšej 

venovali rodine a priateľom a rôznym iným aktivitám. 

 



 

        

Sv. Mikuláš patrí medzi najobľúbenejších svätých. Žil v 4. 

storočí v Myre, kde pôsobil ako 

biskup. Tento deň je spomienkou na 

jeho dobrotivé činy, pomoc ľuďom v 

núdzi a na jeho mimoriadnu zbožnosť. Je 

Považuje sa  za patróna detí. 

Ste zvedaví, ako to celé začalo? Osobnosť svätého Mikuláša 

je tak trochu zahalená tajomstvom. Vraj sa narodil na pobreží 

Malej Ázie niekedy okolo roku 270. Písomné dokumenty 

potvrdzujú, že bol biskupom v meste Myra (dnes mesto v 

Turecku). Stalo sa tak niekedy okolo roku 300. Sv. Mikuláš žil v 

časoch veľkého prenasledovania kresťanov. Istý čas bol sám 

väznený a prežíval veľmi ťažké chvíle v krutých a nemilosrdných 

podmienkach väzenia. Ani to však nezničilo jeho presvedčenie, za 

ktoré bojoval s neuveriteľným odhodlaním. Bol to muž s veľkým 

srdcom, ktorý miloval ľudí okolo seba. Zomrel 6.decembra 

niekedy v rokoch 345 až 352.  

K menu tohto svätca sa viaže niekoľko legiend. Podľa prvej 

Mikuláš zabránil zúfalému činu otca, ktorý nemal pre svoje dcéry 

svadobné veno. Všetko začalo tak, že nešťastný otec prišiel o 

všetky svoje peniaze. Nebol schopný dcéram zabezpečiť veno a 

bez vena ich nechcel žiadny ženích. Legenda hovorí, že sv. 

Mikuláš dal tajne do okna mešec plný zlatých mincí a tak 

zachránil prvú dcéru. Podobne sa zachoval aj pri ďalších dvoch 

dcérach. Podľa ďalšej legendy zachránil sv. Mikuláš troch 

námorníkov, ktorí sa ocitli v zajatí bleskov a hromov na 

rozbúrenom mori. Tretia legenda hovorí o sv. Mikulášovi ako 

záchrancovi troch mladíkov, ktorých chcel hostinský zabiť a 

uložiť do sudov. Vznik a šírenie týchto legiend spôsobilo, že sv. 

Mikuláš je patrónom národov, námorníkov či detí.  

Ako vznikol zvyk obdarovávať deti sladkosťami? Jednou z 

možností je, že tradícia vznikla v 

Holandsku a pomaly sa šírila do 

Ameriky. Severskí prisťahovalci sú 

povestní svojimi poverami, tak ku 

tradícii, ktorá vznikla v Holandsku, 

pripojili legendu o čarodejníkovi, ktorý 

dobrým deťom nosí darčeky a 

neposlušné deti potrestá. Druhou 

možnosťou je, že tradícia začala písať 

históriu v Nemecku. Spája sa s hrou na 

biskupa, ktorú sa deti hrali raz do roka v kláštornej škole. To 

znamená, že na jednu noc v roku sa stalo niektoré dieťa 

biskupom. Vznik tejto hry sa datuje do desiateho storočia. 

Podľa dostupných informácií sa niekedy v trinástom storočí 

presunula hra na biskupa na 6. decembra, teda na deň sv. 

Mikuláša.                                                    Karolína, 8. trieda  

Zdroj: Vera Schauber, Hanns Michael Schindler – Rok so svätými 

 

 



…………………………………………  Stalo sa na našej škole  

 november 

Týždeň boja proti drogám 

Týždeň od 19. novembra do 23. novembra sa 

začal prednáškou odborníka z lekárskeho 

prostredia, ktorý obohatil naše vedomosti 

zaujímavými informáciami o tabakizme 

a alkoholizme. Sú to  dve nebezpečenstvá, 

ktoré lákajú podaktorých mladých ľudí a bohužiaľ darí sa im ich  

vlákať do svojich zradných sietí. 

V ďalších dňoch sme mali  príležitosť pozrieť si  film  s názvom 

Fajčenie – vraždiaci návyk. Ak by mal  niekto pokušenie zapáliť si 

cigaretu, nech sa najprv pozrie, s čím sa zahráva. 

Celý týždeň sme medzi sebou súťažili vo vytváraní kresieb, 

plagátov a vymýšľaní básní na túto vážnu tému. Tie  najlepšie 

práce boli vyhodnotené a autori odmenení sladkou odmenou. 

Víťaznú báseň si môžete prečítať v Smajlíku 

Imatrikulácia  

Naši najmenší kamaráti absolvovali svoj veľký 

deň. Deviataci im pripravili krááááásny deň 

plný hier, radosti a sladkostí. Previedli ich 

rozprávkovou krajinou, v ktorej ich čakali 

malí nezbední škriatkovia. Avšak veľkí deviataci im pomohli ich 

zdolať. Bolo to fakt pekné Veľkí deviataci nás milo prekvapili. 

Vidno, že mnohí majú menších súrodencov. Aj 

keď sa občas nezdajú, vedia byť aj láskaví 

a citliví 

Komparo 

Nóóóó, toto už bola menej 

príjemnejšia  novembrová udalosť. 

Podaktorí ôsmaci a deviataci si testovali svoje vedomosti 

z matematiky, slovenského jazyka a spoločenskovedných 

predmetov.......Držali sme im palce, tak snáď dobre dopadli 

Červené stužky  

Naša škola sa tradične každý rok zapája do 

tejto akcie. Deviataci vyrobili červené 

stužky a každému žiakovi osobne pripli 

a kto chcel,  mohol túto akciu aj finančne 

podporiť. Čo znamenajú červené stužky? 

Čítajte ďalej Smajlíka ........ a dozviete  sa! 

  december   

……………….hurááááá………………dočkali sme sa aj 

tohto mesiaca. Ešte v septembri sa nám 

zdalo, ako neskutočne ďaleko je 

december A už je naša škola 

krásne vyzdobená. Z každého 

kúta na nás dýcha vianočná 

atmosféra. Svedčí o tom aj 



adventný veniec, na ktorom sme zapálili tri sviečky  a čaká nás 

už len tá posledná...... 
 

 
 

Prišiel k nám Mikuláš 

6. decembra k nám zavítal Mikuláš. Veď na 

našej škole sú samí dobrí žiaci, vošiel do  

všetkých tried, každý mu zarecitoval či 

zaspieval a on ich obdaril sladkosťami. 

Mikuláša sprevádzali dobrí anjeli 

a nezbední čerti, ktorí nás pomaľovali 

a tých horších aj trošku vyšibali 

 

Divadelné predstavenie 

Presne na Luciu sme boli V Kultúrnom 

dome, kde sme mali možnosť vidieť 

jedno milé predstavenie. Hrali len traja 

herci, ale svojím zábavným vystúpením 

nám zahrali rozprávku o Princeznej so zlatou hviezdou na čele.  
 

Jedličkovou slávnosťou sme ukončili 

kalendárny rok (zatiaľ len kalendárny), ale 

tak ako rýchlo ubehol čas od septembra do 

decembra, verím, že aj od januára do júúúúna 

poletíme rýchlosťou blesku.  

*Wikíí* a ostatní  

 

 

............  Úspechy, úspechy, ach, tie úspechy  

V mesiacoch november a december sme sa 

zapojili do nasledovných súťaží, 

z niektorých sme si priniesli krásne diplomy  

a do niektorých sme šli s heslom: Nie je 

dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa.  

1. Začneme tým najkrajším ocenením, a to 

v obvodnom kole  Technickej olympiády získali prvé miesto 

Patrik Mánya a Miroslav Szabó a postupujú do krajského kola. 

DRŽÍME PALCE! 

2. Školské kolá sa konali v nasledovných predmetoch: 

 Olympiáda zo slovenského jazyka – 1. miesto Lukáš 

Uhrin, 2. miesto Lucia Izsáková a Lukáš Ružička, 3. miesto 

Miroslav Szabó 

 Olympiáda z anglického jazyka – kategória 1A 1. miesto: 

Viktória Pálinkásová, 2. miesto Norbert Pinke, 3. miesto 

Denisa Dóžová, kategória 1B: 1. miesto  Tamás 

Zahradniček, 2. miesto Lukáš Uhrin, 3. miesto Lucia 

Izsáková  

 Olympiáda z nemeckého jazyka – kategória 1A: 1. miesto 

Oliver Pálmai, 2. miesto Zdeno Jeremiáš, 3. miesto Dávid 

Halász, kategória 1B: 1. miesto Viktor Herda, 2. miesto 

Tamás Zahradniček, 3. miesto Lucia Izsáková 



 Šaliansky Maťko – prednes slovenskej povesti: I. 

kategória Kristína Takácsová, II. kategória Jozefína 

Vaníčeková, III. kategória Roger Csókás 

3. Zapojili sme sa do Súťaže o najzaujímavejšie podujatie 

školskej knižnice, ktorú vyhlásila Slovenská pedagogická 

knižnica. Do súťaže sa zapojilo 300 školských knižníc a naša 

získala 38. miesto. Zaslúžili sa o to Cyntia Szabóová, Laura 

Gálová, Eva Kršková, Veronika Molnárová, Patrik Mánya a Valter 

Szücs.  

4. Po skúsenosti sme si zašli aj do Štúrova, kde sme hrali malý 

futbal o Pohár SFZ. 

5. Zapojili sme sa aj do matematických a informatických súťaží 

ako: 

 iBobor: úspešní riešitelia sú O. Pálmai, T. Juhász, M. 

Valko, R. Šlachta, P. Mánya, M. Szabó, L. Uhrin, D. 

Bencsicsová, K. Hakke, N. Molnárová, V. Herda, T. 

Zahradniček, C. Stankóová, K. Juhászová, L. Ružička, L. 

Izsáková, V. Szücs, N. Ciganyezová 

 Pytagoriáda: úspešní riešitelia sú S. Szuriová, V. 

Jeremiášová, T. Méry, J. Landczman, D. Halász, V. 

Méryová, O. Pálmai, L. Izsáková, T. Zahradniček, V. Szücs 

 Všetkovedko – výsledky budú v januári. 

 

Všetkým – víťazom i porazeným – ďakujeme, že nabrali 

odvahu, že reprezentovali našu školu a že získali nové 

skúsenosti a vedomosti. 

Blahoželáme a postupujúcim prajeme veľa šťastia a úspechov pri 

zdolávaní prekážok 

                 Redakcia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



...................... Dobré skutky .......... 

Červená stužka 

Červená stužka je medzinárodným 

symbolom solidarity s ľuďmi 

žijúcimi s HIV alebo AIDS. 

Červená stužka je značkou, pre 

upevňovanie povedomia o HIV a AIDS medzi ľuďmi. Počas 

celého roka ju majú nosiť ľudia, aby vyjadrili svoju podporu 

ľuďom, ktorí žijú s HIV a AIDS a aby si uctili pamiatku tých, 

ktorí v dôsledku tohto ochorenia zomreli. Počas 1.decembra – 

medzinárodného dňa HIV a AIDS, si ľudia z celého sveta 

pripínajú červenú stužku, pretože táto choroba patrí medzi 

desať hlavných príčin úmrtia ľudí na svete. Červená stužka 

vznikla v New Yorku v roku 1991. Vytvorili ju umelci z 

„Vizuálneho AIDS klubu“. Umelci boli pri vzniku červenej stužky 

inšpirovaní žltou páskou, ktorou si Američania uctievali 

amerických vojakov, ktorí slúžili vo vojne v Perzskom zálive. 

Červená farba bola zvolená pre svoje spojenie s krvou a ako 

symbol vášne. Červená nepredstavuje len hnev, ale aj lásku. 

Červená stužka má tri tváre: 

 prvou tvárou červenej stužky je STAROSTLIVOSŤ a 

ZÁUJEM. Červenú stužku nosí stále viac a 

viac ľudí, aby prejavili svoj záujem o HIV 

a AIDS – o tých, ktorí žijú s HIV, o tých, 

ktorí sú chorí, o tých, ktorí zomreli.  

 druhá tvár červenej stužky v sebe 

skrýva NÁDEJ. Červená stužka je 

symbolom nádeje, že hľadanie vakcíny a 

hľadanie liečby k zastaveniu utrpenia sú úspešné a že zlepšia 

kvalitu života ľudí žijúcich s vírusom. 

 treťou tvárou červenej stužky je PODPORA. Symbolizuje 

podporu pre tých, ktorí žijú s HIV. Červená stužka je symbolom 

podpory ďalšieho vzdelávania pre tých, ktorí nie sú infikovaní 

HIV. Vyjadruje podporu pre maximálne úsilie k nájdeniu účinnej 

liečby, liekov alebo očkovacích látok, ktoré môžu zabrániť 

šíreniu infekcie HIV. Vírus HIV znamená vírus imunitnej 

nedostatočnosti človeka a vyvoláva chorobu AIDS. Útočí na 

imunitný systém a ničí ho. Prenáša sa spravidla pri nechránenom 

pohlavnom styku, krvou a z matky na plod počas tehotenstva či 

pri dojčení. Najpostihnutejšia je Afrika, kde žije až 90% z 13 

miliónov HIV pozitívnych detí sveta. Je to veľmi smutné, a preto 

sa koná každoročne na škole dobrovoľná zbierka. Každý prispeje 

v rámci svojich možností.  

Žiaci vyrábajú červené stužky, ktoré sú symbolom krvi a života.  

Tento rok ich vyrábali naši deviataci a pripli ich každému žiakovi 

i učiteľovi. 

        Redakcia 

 

Zdroje: http://en.wikipedia.org/wiki/Red_ribbon,http://www.seximus.ro/articles/red

_ribbon.php,http://www.unaids.org/  
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............................  Zasmejme sa  ......... 

 

Úvaha učiteľa na hodine fyziky: 

Keby žiaci, ktorí sedia v zadných laviciach, boli tak ticho ako 

žiaci v stredných laviciach, ktorí si čítajú časopisy, mohli by 

žiaci v predných laviciach ďalej nerušene spať. 

 

Pýta sa učiteľ v triede školy technického 

zamerania: 

        - Žiaci, ako by ste pomocou vody vyrobili 

svetlo?  

        Kdesi vzadu sa ozve: 

        - A čo tak umyť okná? 

 

Móricko pribehne na čerpaciu stanicu a hovorí: 

"Ujo, rýchlo nám dajte 10 litrov benzínu!" 

"A načo vám bude?" 

"Horí nám škola." 

 

Vieš čo vznikne skrížením krtka a žirafy? 

Vrtná veža.  

 

- Môj dedko zbiera mince - hovorí Janko učiteľke.  

- Tak on je numizmatik? 

- Nie, žobrák. 

 

               Učiteľ sa pýta žiaka: 

               - Čo sú to múmie? 

               - Sušení Egypťania! 

 

Učiteľ karhá žiaka: 

- Jožko! Vravel si, že ideš na strýkov pohreb a teraz ťa tu 

vidím na futbalovom zápase! 

- Len počkajte na koniec zápasu, pán učiteľ! Môj strýko je 

totiž hlavný rozhodca! 

 

Hovorí učiteľ na fyzike: 

- Tak študenti, ako vidíte, nič nevidíte, ale 

prečo nič nevidíte, to hneď uvidíte.                     

 

 Valter, 8. ročník 

 

 

 

 

 



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 našich očiach  vidieť 

jas, 

to znamená, že  prišiel čas, 

keď každý pre každého má pár vľúdnych viet, 

pre ten zázrak Vianoce a nad čaro Vianoc nič 

krajšieho niet! 

 

 

 

 

 

 

Milí učitelia a kamaráti, prajeme Vám šťastné a veselé 

Vianoce plné pohody, radosti, lásky                  

a sladkých dobrôt a  v novom roku 2013 nech sa vám 

darí vždy a všade 
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