
 

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

Ahoj, kamaráti!  

Vianoce sú zas, práve tu a práve teraz 

stromček svieti rovnako u všetkých z nás 

tak sa nemrač, ale zabudni na stres 

zabudni, čo si jedol včera 

dneska je ten krásny deň 

kapor, šalát, rezeň, koláč, relax.......... spoznávate tieto 

slová???? 

Sú z pesničky, ktorá nás vždy rozhýbe, rozveselí a máme 

všetci chuť skákať s rukami nad hlavou.....Je 

chytľavá...koľkokrát ste ju už počuli???? 

Veru zovšadiaľ na nás dýcha vianočný čas, všetci sa naň 

tešíme, píšeme vianočné pohľadnice Ježiškovi a tajne 

dúfame, že si pod stromčekom nájdeme presne to, čo sme si 

želali...... 

My v redakčnej rade vám to všetkým zo srdca želáme, ale 

zároveň aj pripomíname, že..... 

 je adventné obdobie 

 čakáme návštevu, príde k nám Ježiško, donesie 

darčeky 



 tak si trochu poupratujme doma v izbe a i v našich 

dušiach, skúsme napraviť to, čo sme pokazili.....ospravedlniť 

sa, ak sme niekomu ublížili... 

 mali by sme byť na seba milí, láskaví a ohľaduplní (ak 

to nedokážeme celý rok, tak aspoň v tento čas) 

 adventné obdobie je aj o dobrých skutkoch..... 

Kamaráti, koľko tých dobrých skutkov ste už spravili? 

Zrátate ich na jednej či na oboch rukách? 

Zamyslime sa trošku nad tým.......máme čas.......Vianoce len 

prichádzajú..... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...........................................  Apropo....   

Kamaráti, viete, aké farby by mali dominovať na adventnom 

venci? 

Sviece adventu sú 3 fialové a 1 ružová. Symbolizujú 

liturgické farby adventných nedieľ. Liturgické znamená, že 

v advente na nedeľných omšiach má kňaz oblečené fialové 

alebo ružové rúcho. Historicky je farba adventu fialová. Ide 

o tú časť svetla, v ktorej sa nachádza potenciál spoločného 

pôsobenia nášho duchovného a telesného JA. Fialová je 

miesto, kde sa stretáva božské vedomie s vedomím 

pozemským a spoločne vytvárajú takzvanú čakru korunnú. 

Fialová prináša teda skutočnú rovnováhu a pomáha človeku 

stáť nohami na zemi. 

Ružová farba vyjadruje zas 

všeobjímajúcu nepodmienenú 

lásku a starostlivosť. Ružová 

je v podstate červená, teda 

život, v ktorej je viac svetla 

a vibračne  vyjadruje 

schopnosť prijímať lásku. 

Možno i preto je ružová 

symbolom lásky, nehy a krásna 

 

 



.....................................  Stalo sa na škole  

November 

výstava Titanic 

Dňa 20. novembra sa 40 žiakov 

vybralo na plavbu najznámejšou 

loďou Titanic.  Nie tou 

skutočnou, pretože tá sa dávno-

pradávno vyplavila a bohužiaľ aj 

doplavila, síce nie do pôvodného 

cieľa, ale kamsi na dno 

oceánske.....Čo už.....takto to býva, 

keď zlyháva ľudský faktor. Aj tu 

vraj pochybil človek, posádka totiž 

uvidela ľadovec v predstihu, no 

kormidelník spanikáril a točil 

kormidlom na opačnú stranu. Kým túto 

chybu napravil, bolo už príliš neskoro a 

loď narazila na ľadovec.   

My sme sa vybrali na putovnú výstavu 

o tejto lodi v Inchebe Bratislava. 

Prechádzali sme jednotlivými miestnosťami, v ktorých sa 

nachádzali obrovské panely s obrazmi a informáciami o lodi, 

o jej zariadení, o pasažieroch, o nábytku, o jedálnom 

lístku......a rôzne iné zaujímavosti sme si mohli 

prečítať......premietli nám krátky film o stavbe lode, inde 

bola zas imitácia ľadovca, mohli sme sa ho dotknúť a skúsiť 

vydržať aspoň 10 sekúnd...no nevydržali sme a vraj taký 

studený bol oceán, keď doň padali ľudia....Hrôza! 

Videli sme zariadené kajuty pre 

boháčov, ale i pre chudobných....no 

veru veľký rozdiel bol ..... a hádam 

najzaujímavejšie bolo zistenie, či 

skutočný pasažier  s menom na 

našom lístku prežil túto plavbu alebo 

nie. Na konci výstavy viseli veľké 

tabule so všetkými cestujúcimi na 

palube...... 

environmentálna výstava 

20. novembra ostatná polovička školy, 

ktorá sa neplavila, sa zúčastnila výstavy, 

ktorá bola venovaná ochrane prírody. 

Škôlkari a prvý stupeň ZŠ sa hrali pexeso 

a človeče, nezlob se a väčší žiaci mali kvíz......o recyklácii......o 

šetrení....  

 

 

 

 

 



beseda so spisovateľom  

23. novembra našu školu navštívil 

ďalší spisovateľ, a to Ján 

Uličiansky. Mladší žiaci ho 

poznajú z ukážok v čítanke. 

Predstavil nám jeho tri knižky 

Leonardo, kocúr z ulice, 

Tajomstvo čierneho dvora, 

Analfabeta Negramotná. Vysvetlil nám, ako všetky tri 

vznikli, čo ho podnietilo k ich napísaniu, napríklad tá prvá je 

o o tom, ako našiel na ulici opusteného kocúra.......má trošku 

spoločné s tým klasickým kocúrom v čižmách, tiež tam hrajú 

svoju úlohy čižmy, spisovateľ ho našiel na ulici v krabici od 

talianskych čižiem. 

Tá druhá knižka je skôr pre 

starších žiakov, pretože je plná 

záhad a napätia.....prečítajte si 

ju, určite si budete od 

zvedavosti a strachu obhrýzať 

nechty. 

Beseda bola zaujímavá a plná 

zábavy, pohody a radosti. Pán 

spisovateľ rozprával pútavo 

a vtipne.  

December 

Divadelné predstavenie a Mikuláš 

4. decembra sa celá 

škola hneď ráno vybrala 

do miestneho 

kultúrneho domu na  

divadelné predstavenie 

Zlatá ryba. Hra bola 

taká miešanina starej ruskej rozprávky o zlej žene 

a rybárovi, ktorý chytil zlatú rybku a tá musela plniť 

sebecké priania jeho zlej ženy.....chcela byť bohatá, potom 

slávna......túžila po moci.....a 

keď si teda vyskúšala všetko, 

čo sa dalo, nakoniec si rybár 

želal, aby jeho žena bola 

dobrá. Počas celej rozprávky 

sa striedali staré prvky  s 

modernými prvkami, napríklad sme tam zazreli a počuli 

Homera Simsona, Ariel plávala po mori, rozprávku prerušila 

reklama na Kosti, zlatá rybka sa hľadala cez reláciu Pošta 

pre Nema, aj známy spisovateľ Hemingway sa spomenul 

v súvislosti s jeho novelou Starec a more, nechýbala ani Lady 

Gaga či Johnny Deep ako pirát z Karibiku, divákov pobavila aj 

pesnička od Tublatanky Loď, čo sa plaví do neznáma... 



Predstavenie nás zaujalo 

a pobavilo. A potom sa 

objavil starý dobrý 

deduško Mikuláš aj 

s čertom, ktorý nás chcel 

presvedčiť, že Mikuláš 

nepríde.......ale sa veeeeľmi 

mýlil, prišiel, zaspievali sme 

mu pár pesničiek a on nám rozdal – každému zvlášť- jeden 

mikulášsky balíček 

Akadémia žiakov 

V ten istý deň, ako 

prišiel k nám Mikuláš, 

sme pripravili pre 

rodičov v kultúrnom 

dome o 15tej hodine 

mikulášsku akadémiu 

s bohatým programom. 

Opäť sme si dali na nej záležať a s vypätím všetkých našich 

síl a objavom nášho talentu sme podali čo najlepší výkon.  

Akadémia sa niesla v duchu čertov, anjelov, mikulášskych 

dedkov a čakaním vianočných sviatkov.  Všetky pesničky, 

básničky, tančeky či scénky boli o zime, snehu, o dobrých 

deťoch, ktoré občas, ale len ozaj občas neposlúchajú, 

o príchode Vianoc, sviatkov pokoja, radosti a lásky, narodenia 

Ježiška........ 

Rodičia nás mohli vidieť v úlohách mažoretiek, malých 

Gbelčiat, snehuliakov, čertov, anjelov.....  

 

 

 

 

Vianočné posedenie, zdobenie vianočných stromčekov 

Hurrrráááá dočkali sme sa 

posledného dňa v škole 

v roku 2015..... 

Pááááá starý rok 

......ukončili sme ho posedením tried pri horúcom čajíku 

a koláčikoch .......a ešte predtým 

sme si spríjemnili čakanie na 

vianočné prázdniny ozdobovaním 

stromčekov.  

 



A veru nie hocijakých......živých!  V našom areáli je ich dosť, 

a tak každá trieda dostala jeden stromček a ten si 

vyzdobila. Všetky krásne ožili a vyvolali v nás radosť 

a zábavu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

......................................  Vianočný príbeh  

 

Kde bolo, tam bolo, kde sa voda 

sypala a Vianoce boli hlavným mestom 

jednej nádhernej vianočnej krajinky. 

A presne tu stál uprostred lesa malý 

domček. Domček bol celý z vianočných 

ozdôb. Steny boli postavené z 

pestrofarebných vianočných gulí, 

dvere a okná zdobili perleťové vlasy. Strecha žiarila ako 

hviezdna obloha posiata farebnými svetielkami. V každom 

okne kvitli vianočné kvety. 

Spoza jedného vianočného kvetu vykukoval von oknom 

jeden malý zvedavý a nešťastný škriatok. V očiach sa mu 

odrážal smútok a strach. Voľačo pokazil a teraz nevie, ako 

ďalej..... 

Mama škriatica a otec škriatok sa vybrali do mestečka 

Vianoce nakúpiť materiál na výrobu vianočných darčekov pre 

deti v malej dedinke na juhu Slovenska, do Gbeliec. Malému 

škriatkovi nakázali, aby ozdobil vianočný stromček a 

pripravil zoznam darčekov pre detičky. Postaviť stromček 

nebol problém.....ťažkosti mal s rozdelením darčekov.  

Nevedel sa rozhodnúť, čo dostanú traja najväčší 

nezbedníci : Laura, Sebi a Rebi.....V liste Ježiškovi si Laura 

želala písacie pero, ktoré píše samo, Sebi si zas želal čiapku, 

ktorá mení farbu podľa jeho nálady a Rebi si prosila hrebeň 

zo zlata, ktorý jej vyrobí účes na želanie.  

Avšak náš milý škriatok vyrobil písacie pero, čo píše 

písomky na päťky, čiapku, ktorá keď fúka silný vietor, sa 

skryje Sebimu do gatí a hrebeň, ktorý účesy viac pokazí ako 

upraví. A čo s tým????? Nevedel to napraviť. Googlil, googlil, 

ale veru ani veľké nič nevygooglil..... 

 

Škriatkovci prišli domov unavení, smädní a vianočne 

naladení.......a keď zbadali malého škriatka, ako sedí smutne 

pri okne a tuho rozmýšľa, sadli si k nemu a pomohli mu v 

rozmýšľaní, jedli popritom vianočné medovníčky.... 

A zrazu sa vianočný stromček rozsvietil a otca 

škriatka osvietil....z písacieho pera vyrobil tablet s najnovšou 

aktualizáciou, z ustráchanej čiapky spravil snežný skúter, čo 

letí ako šíp a neposlušný hrebeň skrotil na iPhon 6+ 

nekonečné volania od Vianoc do Vianoc..... 

Veru takto veselo sa majú vynaliezaví ľudia vo 

Vianociach. 

Kamaráti, aj u vás sú stále Vianoce? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



.......................................  Vianočná báseň  

Je čas vianočný... 

Keď okno v obývačke otvorím, 

mráz a meluzínu do izby pustím 

a hneď viem, že Martin na bielom koni pricválal 

avšak do našich končín sneh nezavial. 

 

Nezavial? Nevadí...... 

Veď čoskoro bude chodiť ešte jeden deduško, 

čo komínom hádže deťom sladké vrecúško. 

A  ten veru vidí aj dom náš i váš, 

je to starý dobrý Mikuláš. 

 

Blíži sa čas vianočný, 

keď sa naše srdcia láskou a nehou naplnia, 

dospelí zabúdajú na každodenné starosti, 

deti zas na svoje školské a domáce povinnosti. 

 

Celý dom sa svetielkami 

a radosťou ligoce, 

voňavé medovníčky sa hádžu do 

pece, 

aby boli čerstvé a mäkké práve na 

Vianoce. 

Úsmev nech zdobí naše domy a  

ulice. 

A nie len na Vianoce! 

 

 

.....................................  Vianočná anketa  

Kamaráti, vybrali sme sa do „ulíc“ našej školy a náhodne 

okoloidúcim sme položili zopár zvedavých otázok: 

1. Na čo sa najviac tešíte? 

2. Čo si želáte na Vianoce? 

3. Čo zvyknete večerať na Štedrý večer? 

4. O koľkej sa začína večera? 

5. Máte nejaký rituál, napríklad vykrajovať jablká.... 

6. Akej farbe máte stromček? 

.......a tu sú odpovede: 

 

pani učiteľka Kamancová: 

1. teším sa na zasnežené hory, lyžovačku, na chatu s krbom... 

2. to ostane mojím tajomstvom  

3. ja nedodržiavam pôst, jem aj 

mäso  

4. vianočná večera sa začína, keď 

vyjde prvá hviezda 

5. spoločné zdobenie stromčeka, 

krájanie jablka, hádzanie orechov 

do kútov v dome 

6. ešte nemáme, ale plánujeme 

biely strom a farebné 

ozdoby(všetky farby) 



 

Karin 

1. darčeky  

2. peniaze 

3. ryba 

4. 19:01 

5. nemáme 

6. červenej 

Fuuuha, že aká stručnááááá, 

asi sa ponáhľala na hodinu 

 

pani učiteľka Čiefová 

1. na kľud a ticho 

2. pokoj a zdravie v rodine 

3. hríbová polievka, ryba a šalát 

4. o 17tej 

5. oblátky, med a cesnak 

6. živý – zelený   

 

Melani 

1. sviatky s rodinou 

2. želám si otca doma a telefón 

3. ryba 

4. o 5tej  alebo o 6tej (asi ako 

sa mame podarí všetko 

postíhať) 

5. áno 

6. všelijaký 

 

 

 

Peťo 

1. na Vianoce (sranda, čo asi napíše pri veľkonočnej 

ankete?????, normálne začneme tipovať) 

2. lego 

3. ryba 

4. o 5tej 

5. nie  

6. zlatý 

 

pani učiteľka Medveďová 

1. na vianočné rozprávky 

v telke 

2. zdravie a pokoj pre 

všetkých 

3. ryba a zemiakový šalát 

4. 18 hod. 

5. áno, dávame šupiny rýb pod obrus 

6. nemám stromček, iba čečinu 

 

Erika 

1. na darčeky a na rodinu 

2. hudobný album, knihu  

3. rybacia polievka, rybie filé 

4. o deviatej (to fakt????) 

5. cesnak s medom a každý zje 

jeden orech 

6. hnedo-pastelový 

 

 



pani učiteľka Gbelská 

1. na čas s rodinou a na oddych 

2. zdravie pre mojich blízkych 

3. rybaciu polievku a vyprážaného 

kapra so šalátom 

4. asi o šiestej 

5. najstarší pri stole kreslí medové 

krížiky na čelo celej rodine 

6. prírodný – sušený pomaranč, 

perníčky, škorica a ručné ozdoby  

 

Avril 

1. na Ježiška 

2. aby sme sa nehádali, napríklad ja s bratom 

3. rybu, mäsko so zemiakovým šalátom 

4. keď už chodí Ježiško, predtým 

5. jeme oblátky s medom 

6. farebný 

 

Bronka 

1. na darčeky, na medovníčky 

2. prajem si vlasové štúdio, tetovacie 

perá, aby sme boli všetci šťastní 

3. zeleninovú polievky, rybu, zemiaky 

4. niekedy o 15tej, 16tej, lebo sa 

nevieme dočkať 

5. nejeme celý deň, aby sme uvideli 

zlaté prasiatko 

6. modré svetlá, girlandy a biele ozdoby 

 

...............................  ...niečo na prázdniny  

1. 

Brat a sestra išli do lesa na huby. Brat našiel o 36 húb viac 

ako sestra. Cestou domov prosila sestra brata, aby jej dal 

toľko húb, aby mali obidvaja rovnaký počet. Brat jej prosbe 

vyhovel. Koľko húb jej dal? 

3. 

Otec má 33 rokov, syn 6 rokov. O koľko rokov bude otec 10-

krát starší než syn? 

5. 

Malý drobný červík liezol po čerešňovom kmeni a chcel si 

pochutnať na zrelých plodoch. V noci vyliezol o 4m vyššie, 

ale vo dne sa zasa o 2m zošmykol. Ôsmu noc konečne 

dosiahol vrchol. Vydýchol si po tejto túre a začal maškrtiť. 

Vypočítajte výšku čerešne.  

6.Mince 

Zmeňte polohu 3 minci tak, 

aby sa tento trojuholník 

obrátil na špičku. 

  

 



7.Zápalkové hlavolamy 

Pridajte jednu zápalku, aby platila rovnosť. 

  

 

 

 

 

Kamaráti, po vianočných prázdninách sa zastavte aj so 

správnymi riešeniami, sladká odmena vás neminie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

........................................  vianočné smsky  

 

 Vianoce krásne a čisté ako 

sneh, v rodine len pokoj a smiech, 

dobrú silvestrovskú náladu, šťastie, 

zdravie a pohodu v novom roku praje 

...  

 Nech ti radosť žiari z očí 

celučičký rok a nech šťastie 

sprevádza každý deň tvoj krok. Želám 

ti veselé Vianoce a šťastný nový rok. 

 Nech sa všetky starosti zrušia, 

nech vládne pokoj v dušiach. Čo bolelo, nech prebolí, čo 

tešilo, nech sa zdvojí, aby boli v novom roku iba slzy šťastia 

v oku! 

 Na Vianoce, keď svet stíchne, nech vám Božie dieťa 

vdýchne pokoj, radosť, posilu, nielen v túto svätú chvíľu, ale 

taktiež v novom roku, nech vás vedie v každom kroku. 

 Už sa blížia Vianoce, ten čas rýchlo letí. Starý rok už 

odchádza a nový ide za ním, nech Ti len radosť prináša, to je 

mojim prianím. 

 Tak ako za oknom sniežik padá, nech do Tvojho 

srdiečka šťastie sadá. Zabudni na všetky starosti a preži 

Vianoce v šťastí a radosti. Šťastné sviatky praje… 



 Končí sa zas ďalší rôčik, do nového je len krôčik. 

Vianoce Vám prajem šťastné, od Ježiška dary krásne. K 

tomu šťastia do balíčka, hodne zdravia a šťastíčka. 

 Radosť a šťastie, krásu a nehu, nech Ti prinesie 

vianočný sen. Posielam Ti ho po vločkách, zachyť ho v 

dlaniach v ten zázračný deň. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

................ Vianočné koledy – ich pôvod a význam  

Na Slovensku sa s koledami ako 

piesňami stretávame najmä v 

predvianočnom a vianočnom 

období. Sú už súčasťou našej 

histórie a národného kultúrneho 

dedičstva. Ako sa formovali 

koledy a ako ich chápu vo 

svete?  

Predpokladá sa, že samotné koledy ako oslavné piesne majú 

pôvod v Rímskej ríši - oslavách nového roka - calendae. 

Odtiaľ pochádza aj používanie tohto slova u rôznych národov 

a národnosti.  

U Slovanov sa koledy 

zväčša chápu ako 

ľudové piesne spievané 

pri príležitosti 

veľkých cirkevných 

sviatkov napríklad v 

období Vianoc. Bohatú 

tradíciu majú u Slovákov, Čechov, Ukrajincov, Rusov a 

Bulharov. V Srbsku sa tieto oslavné piesne nazývajú tiež 

koleda, v Slovinsku kolednica, u Rusov, Ukrajincov a 

Bielorusov - коляда. V Poľsku majú tieto piesne tiež veľkú 

popularitu a nazývajú sa kolędy. U týchto národov môže byť 



význam slova koleda chápaný širšie alebo naopak užšie ako ho 

chápeme my. Zároveň napríklad u Rusov a Poliakov je veľa 

kolied, ktoré nemajú len ľudový pôvod - boli skomponované. U 

Rumunov je koleda colinda, u Francúzov tsalenda u anglicky 

hovoriacich - Christmas Carol. U Grékov v Grécku a na Cypre 

je to Kálanda, u Nemcov a Rakúšanov je to Weihnachtslied. 

 

Keďže Vianoce sú slávené v 

rôznych štátoch sveta, 

najznámejšie vianočné 

koledy a piesne boli 

prekladané do jazykov mimo 

svojho originálneho pôvodu. 

Medzi takéto najznámejšie 

skladby patrí Tichá Noc - Stille Nacht, ktorá bola 

predložená snáď do všetkých jazykov na svete. Vznikla v 

roku 1818 a jej autormi sú Joseph Mohr a Franz Xaver 

Gruber. Veľmi známa je aj koleda Adeste Fideles, ktorej 

autorom textu je John Francis Wade. Z latinského textu 

bola tiež preložená do rôznych jazykov sveta. In Dulci Jubilo 

patrí medzi najstaršie doteraz spievané koledy. Vznikla v 

prvej polovici 14. storočia a jej pôvodný text je latinsko - 

nemecký. Zaujímavý je aj pôvod vianočnej piesne Carol of 

the Bells, melódia ktorej pochádza z ukrajinskej piesne. 

 

Aj keď nám už často splýva význam slov koleda a vianočná 

pieseň, vianočné koledy sa viažu k sviatku narodenia Ježiša 

Krista, kým vianočné piesne sú koncipované širšie a viažu sa k 

vianočnému obdobiu, ako napr. Rolničky, Rolničky, O 

Tannenbaum, Jingle Bells. Koledy tak tvoria jednu zo súčastí 

vianočných piesní.  

Zdroj: http://vianoce.sk/18911-sk/koledy-historia.php 

Poznáte, kamaráti, tieto koledy? 

 

Narodil sa Kristus Pán 

Narodil sa Kristus Pán, veseľme sa, 

z ruže kvietok vzkvitol nám, radujme sa. 

Z života čistého, z rodu kráľovského 

nám Pán narodil sa. 

Prorokmi nám hlásaný, veseľme sa, 

na svet nám je poslaný, radujme sa. 

Z života čistého, z rodu kráľovského 

Kristus Pán narodil sa. 

Dobrá novina, šťastná hodina 

Dobrá novina, šťastná hodina. 

Dobrá novina, šťastná hodina. 

Čo sa v tejto noci stalo? 

Nebo svetu svetlo dalo. 

Dobrá novina, šťastná hodina. 

 

http://www.vianoce.sk/18236-sk/ticha-noc.php
http://www.vianoce.sk/19047-sk/stille-nacht-heilige-nacht.php
http://www.vianoce.sk/18242-sk/o-krestania-adeste-fideles.php
http://www.vianoce.sk/18243-sk/rolnicky-rolnicky.php
http://www.vianoce.sk/19054-sk/o-tannenbaum-o-tannenbaum.php
http://www.vianoce.sk/19054-sk/o-tannenbaum-o-tannenbaum.php
http://www.vianoce.sk/18255-sk/jingle-bells.php
http://vianoce.sk/18911-sk/koledy-historia.php


Počuli sme hlas, ktorý tešil nás. 

Počuli sme hlas, ktorý tešil nás. 

Slovo v tele o polnoci, 

zrodilo sa z Božej moci. 

Nám sa zjavilo, by nás spasilo. 

 

Jasnosť spanilá nás osvietila. 

Jasnosť spanilá nás osvietila. 

Žiara padla na salaše, 

osvietila hory naše. 

Dobrá novina, šťastná hodina. 

 

 

 

 

 

 

 

 


