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Základná škola,  

Pribinova ul. 123/9,   

Nováky 
 

 

          
 

            Č. 1                     Školský rok 2010/11 
 

 
 

 

 

 
 

     Blíţia sa vianočné sviatky a určite sa uţ všetci tešíte, čo pekné nájdete pod vianočným 

stromčekom. Rozhodli sme sa, ţe jedno prekvapenie pre vás pripravíme aj my – vaši spoluţiaci. 

Tým prekvapením je tento náš časopis. Nazvali sme ho Pribináčik. Viete,  prečo práve takto? No 

lebo naša škola sa nachádza na Pribinovej ulici. Ale nielen preto. Určite vám mamina občas 

prinesie z obchodu jeho menovca. Je dobrý, sladký, chutný a radi ho beriete do rúk. Chceli by 

sme, aby vám rovnakú radosť urobil aj  náš Pribináčik. A čo nájdete na jeho stránkach? 

Zaujímavý rozhovor s pani riaditeľkou, zasmejete sa na našich tento raz vianočných vtipoch, 

polámete si hlavu pri našich hádankách, pomaškrtíte  si na  chutných receptoch a moţno sa 

poučíte z našej vianočnej bájky. Veľa zábavy pri jeho čítaní vám ţelá  

                                                                                                    redakčná rada. 
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 Našu školu vedie pani riaditeľka,  

PaedDr. Anna Chlupíková. Boli sme zvedaví,       

 ako sa na nastávajúce sviatky pripravuje ona, a tak sme jej poloţili niekoľko otázok. 

                                                                                

 AKÝ MÁTE VZŤAH K VIANOCIAM? 

„ MÁM VEĽMI RADA VIANOCE.“ 

 

KDE A S KÝM STE PREŢILI SVOJE DETSTVO? 

„DETSTVO SOM PREŢILA V PARTIZÁNSKOM, MOJOM RODNOM MESTE, SPOLU S MOJIMI RODIČMI 

A DVOMA STARŠÍMI SESTRAMI.“ 

 

ČO VÁS NAPADNE PRVÉ, KEĎ SA SPOMENÚ VIANOCE? 

„VYSVIETENÝ STROMČEK, KOLÁČE, KTORÉ MILUJEM, A TO, ŢE SÚ MOJE DETI DOMA.“ 

 

PAMÄTÁTE SI NA SVOJ PRVÝ VIANOČNÝ DARČEK? 

„ÁNO, PAMÄTÁM SI, BOL TO DREVENÝ TRAKTOR S DREVENÝMI KOCKAMI. ALE BOLA SOM DOSŤ 

SKLAMANÁ, LEBO SOM ČAKALA BÁBIKU. V TOM ČASE MOJI RODIČIA STAVALI DOM A PEŇAZÍ  SME 

NEMALI NAZVYŠ, A TAK SOM DOSTALA, ČO BOLO NAJLACNEJŠIE. A PAMÄTÁM SI, ŢE SOM DARČEK 

OBJAVILA SKÔR, AKO SOM MALA.“  

 

AKÝ JE VÁŠ NAJKRAJŠÍ VIANOČNÝ DARČEK? 

„MILUJEM KNIHY A TEŠÍM SA VŢDY, KEĎ DOSTANEM KNIHU. ZAČÍNAM JU ČÍTAŤ HNEĎ NA DRUHÝ DEŇ 

RÁNO, KEĎ EŠTE VŠETCI SPIA. SEDÍM PRI VIANOČNOM STROMČEKU A ČÍTAM SI.“ 

 

AKO VYZERÁ VÁŠ VYZDOBENÝ STROMČEK? 

„NA STROMČEK SA SNAŢÍME DÁVAŤ NAMI VYROBENÉ OZDOBY, UŠILA SOM SRDIEČKA Z LÁTOK, KAŢDÉ 

INEJ FARBY A DÁVAME NA STROMČEK AJ JABLKÁ A ORIEŠKY. VIANOČNÉ GULE MÁME BIELE 

A ČERVENÉ.“ 

 

ČO MÁVATE NA SVIATOČNOM STOLE? 

„JE SLÁVNOSTNE PRESTRETÉ, POD OBRUSOM SÚ PENIAZE, NA STOLE SVIETNIK SO SVIEČKOU, OBLÁTKY 

S MEDOM, OVOCIE.“ 

 

AKÝ DARČEK VÁS VIAC POTEŠÍ, KÚPENÝ ALEBO VLASTNORUČNE ZHOTOVENÝ A PREČO? 

„AKO KEDY, VLASTNORUČNE ZHOTOVENÝ DARČEK HOVORÍ O TOM, ŢE NIEKTO NA MŇA DLHŠIE MYSLEL, 

KEĎ HO VYRÁBAL, ALE POTEŠÍ  MA AJ KÚPENÝ – DNES MÁ KAŢDÝ MÁLO ČASU.“ 

 

MÁTE TAJNÉ ŢELANIE, KTORÉ BY SA VÁM MOHLO SPLNIŤ TENTO ROK NA VIANOCE? 

„ANI NIE, LEN CHCEM, ABY SME BOLI VŠETCI ZDRAVÍ.“   

 

A CHYSTÁTE PRE NÁS – ŢIAKOV NEJAKÉ PREKVAPKO NA VIANOCE?  

„NECHAJTE SA PREKVAPIŤ.“ 

Ďakujem pekne za rozhovor a za všetkých ţiakov našej školy vám ţelám pekné sviatky.                           

                                  Otázky poloţila, spracovala a zapísala Tatiana Mečiarová, 5.B 
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Ako to vidí príroda... 

 
avítala k nám uţ zima.  

Vonku štípe mráz, za komínom zavýja meluzína. A čo hovoria zimné 

pranostiky? 

 

Ak je december mierny a vlahý, nenarobí nám zima ťaţké hlavy. 

Keď v decembri hrom ešte hučí, budúci rok vietor stále fučí.  

Zima bohatá na sneh predpovedá rok bohatý na chlieb. 

Aké dlhé sú cencúle v decembri, také dlhé budú šúľky kukurice.  

Ak si robia veveričky veľké zásoby orieškov, bude zima dlhá a tuhá. 

 
                                           Zozbierala Tatiana Mečiarová 5. B 

 

 

Naša  spoluţiačka Zuzka je občas trošku zábudlivá a z pranostík 

jej vypadli niektoré slová. Viete ich doplniť? 

 
Aké je počasie na Barboru, také býva aţ do _______________. 
 

 

Svätá Barbora, ťahá sane do _________. 

Od __________ do Vianoc, kaţdá noc má svoju moc. 

Lepšie Vianoce treskúce, ako Vianoce _____________. 

Na Vianoce blato, na Veľkú noc ___________. 

Aká zima v decembri, také __________ v júni. 

Na svätého  __________ uţ je celá zima naša. 
                                      /Lucie, Vianoc, Mikuláša, dvora, teplo, tekúce, sneh/ 

 

                                                                            
  Pripravila  Zuzka  Gerbelová  6. A 

      

 

 

 

 

 

Z 
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Odkiaľ k nám prišiel vianočný stromček? 
 

Onedlho budete  s rodičmi a súrodencami zdobiť vianočný 

stromček.  Prečítajte si niekoľko zaujímavostí z jeho histórie 

a potom si  ho pokojne vyfarbite podľa vlastnej fantázie.                               
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Vianočný stromček je jedným zo symbolov Vianoc. Zdobí sa na 

Štedrý deň a ľudia si pod ním rozdávajú darčeky. Vianočné 

stromčeky mali ochrannú funkciu. Ozdobené vetvičky rozdávali aj 

koledníci. V niektorých krajinách sa zavesil nad štedrovečerný stôl 

malý stromček zavesený špičkou dolu. Tradícia ozdobovania 

stromčekov pochádza z nemeckých miest. Stromček sa 

najprv nezdobil sviečkami. Jedna z prvých správ o 

ozdobenom a osvetlenom vianočnom stromčeku v 

miestnosti je v brémskej kronike z roku 1570. Ozdobené 

vianočné stromčeky sa najskôr nachádzali v 

cechových a remeselníckych domoch.  V 19. storočí 

sa rozšírili aj do iných štátov. Najprv sa ujali v mestách, neskôr na 

vidieku. Aţ začiatkom 20. storočia sa začali pod stromčekom 

objavovať aj darčeky pre členov rodiny.  

V tomto období sa na námestiach  miest začali stavať aj veľké 

vianočné stromy. Po prvýkrát sa takýto strom rozsvietil v roku 1912 

v New Yorku v USA. V Bratislave sa  vianočný strom staval pravidelne 

po roku 1933. 

                         A je tu advent      

                                                                                                 
Máme advent a všetci sa uţ tešíme na jeho záver, pretoţe vtedy              

k nám konečne prídu túţobne očakávané Vianoce.   

O advente hovorí aj tento krásny príbeh.           

 
                                                                                                         
Horeli štyri sviečky na adventnom venci,  horeli tak ticho, ţe bolo počuť,  ako sviečky začali hovoriť.  

Prvá sviečka nahlas vzdychla a povedala: ,,Volám sa Mier.  Moje svetlo síce svieti,                                                                                                                                        

ale ľudia ţiaden mier nedodrţiavajú."  Jej svetielko bolo čím ďalej, tým menšie, aţ úplne zhaslo...  

Svetlo druhej   sviečky  pomaly  zakmitalo a sviečka smutne povedala: ,,Volám sa Viera,                                                                                                                                                                                                            

som ale zbytočná, lebo ľudstvo uţ  nechce nič o Bohu vedieť,  nemá teda cenu, aby som svietila."                                               

Prievan zavial miestnosťou  a druhá sviečka zhasla... Ticho a smutne sa k slovu prihlásila tretia sviečka: 

,,Volám sa Láska. Ani ja   uţ nemám silu, aby som horela.  Ľudia ma odstavili na stranu.                                                         

Vidia len samých seba a ţiadnych iných,   ktorých  by mali mať radi.   A zhaslo i toto svetlo. Vtom vošlo do 

miestnosti malé dieťa. Pozrelo sa na sviečky a povedalo: „Vy musíte predsa svietiť a nie byť zhasnuté.“ 

A začalo plakať.  Vtom sa prihlásila k slovu i štvrtá  sviečka: „Neboj sa! Pokiaľ svietim ja, môţeme i ostatné 

sviečky znova zapáliť. Volám sa Nádej.“ Dieťa zapálilo od tejto sviečky zápalku a znovu rozsvietilo ostatné 

sviečky. Plameň nádeje by nikdy nemal v tvojom ţivote vyhasnúť. 

 Kaţdý z nás by mal nosiť v sebe plamene 

mieru,  viery, lásky a nádeje 

a neustále ich udrţiavať.                              

                                                                                      

http://sk.wikipedia.org/wiki/Vianoce
http://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0tedr%C3%BD_de%C5%88
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Dar%C4%8Dek&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Koledn%C3%ADk&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%A0tedry_ve%C4%8Der&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/wiki/Nemecko
http://sk.wikipedia.org/wiki/Svie%C4%8Dka
http://sk.wikipedia.org/wiki/1570
http://sk.wikipedia.org/wiki/Cech
http://sk.wikipedia.org/wiki/19._storo%C4%8Die
http://sk.wikipedia.org/wiki/Vidiek
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  Takto si ţelajú k Vianociam ľudia v okolitých štátoch 

Po anglicky: MERRY CHRISTMAS  

Po arabsky: IDAH SAIDAN WA SANAH JADIDAH  

Po bulharsky: CHESTITA KOLEDA  

Po čínsky: KUNG HSI HSIN NIEN BING CHU SHEN TAN               

Po dánsky: GLADELIG JUL  

Po fínsky: HAUSKAA JOULUA  

Po francúzsky: JOYEUX NOËL  

Po holandsky: VROLIJK KERSTFEEST EN EEN GELUKKIG NIEUWJAAR  

Po chorvátsky: SRETAN BOZIC  

Po taliansky: BUON NATALE  

Po maďarsky: KELLEMES KARACSONYT                            

o nemecky: FRÖHLICHE WEIHNACHTEN                   

Po nórsky: GOD JUL  

Po poľsky: WESOLYCH SWIAT  

Po portugalsky: BOAS FESTAS  

Po rakúsky: GUADE WEIHNOCHTN                                                                       

Po rumunsky: SARBATORI FERICITE  

Po rusky: S ROZHDESTWOM KRISTOVYM  

Po grécky: HAROUMENA HRISTOUGENA  

Po švédsky: GOD JUL  

Po švajčiarsky: E GLÖCKSÄLIGE WIEHNACHT  

Po srbsky: CHRISTOS SE RODY  

Po slovensky: VESELÉ VIANOCE  

Po španielsky: FELIZ NAVIDAD  
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                           Z vlastnej tvorby 
     

       Vianočný čas                                                                                                          
 

Nad Betlehemom ţiari hviezda jasná,                                rúčku   mi zahreje, pohladí ticho tvár, 

radujme sa, narodil sa Pán,                                                mama to vţdy tak robí,                                                                                          

nebom sa ozýva pieseň krásna,                                          láska je zo všetkých najväčší dar,                                               

mama mi podáva  svoju dlaň.                                              k mame buďme vţdy dobrí. 

 

                                                                             Romanky Špaldoňová  a Kunovská 5. B               

 

     Prázdniny                                                                      Vianoce 
 

Uţ sa blíţia Vianoce,                                                             Snieţik sa nám chumelí, 

prichádza čarovný čas,                                                         prichádza čas veselý, 

snieţik sa na kopci  ligoce,                                                    sladké perníky sa pečú, 

prázdniny idú zas.                                                                 deti od radosti skáču. 

                                                                                                Peťka Pánisová a Katka Hupková 5.B 

                    

    Prvý sneh 

                                                                                                                    

Padá, padá, padá, 

ej, ale som rada.                      

Kaţdá vločka z nášho mraku 

na hlave má presne takú 

bielu čiapku ako mrak.                                                                                              

Neklame vás, deti, zrak. 

                                      Vanesska Malíková 5.B 

 

 

     Vianoce                                 Kapor                   
                                                                                                          

Stromček sa uţ ligoce,                  Bol raz jeden kapor,                            

máme tu zas Vianoce.                    volali ho Bachor. 

V domčeku uţ všetko vonia            Ten kapor bol známy tým, 

a na veţi zvony zvonia.                   ţe nehrával za svoj tím.                          

Po večeri na darčeky                     Jeho tím bol veľmi veľký, 

uţ sa tešia všetky deti.        kúpili mu podkolienky.   

         

                    Tatiana Mečiarová 5. B                        Romanka Kunovská 5. B 
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                  Nielen Vianocami ţije naša škola 

                                                                                     

Deň fyziky 
 

V piatok 26. 11. 2010 sa v našej škole uskutočnil deň, počas ktorého  si ţiaci tretieho ročníka 

mohli pozrieť rôzne pokusy a dozvedieť sa nové informácie o fyzike. Videli pokusy, ako je 

napríklad sopka, prelievanie plynu, vytvorenie zelenej peny a mnohé iné. Na niektoré veci sa mohli 

spýtať a tak sa dozvedeli,  ako je moţné, ţe keď obrátený pohár poloţíme do vody, tak voda sa 

tam nenaberie. Alebo prečo sa papierové kvetiny so zatvorenými lupeňmi vo vode roztvoria. Mnohí 

z nich vedeli na otázky odpovedať aj sami.  Ďalej si mohli niečo zaţelať pri fľaši, v ktorej bol vraj 

duch. Keď si zaţelali, pani učiteľka fľašu otvorila a vyšiel z nej obrovský oblak dymu, ktorý 

vyzeral ako duch z Aladinovej čarovnej lampy.  Tretiaci mali moţnosť ovládať autíčko pomocou 

magnetu alebo si vyskúšali iné pokusy  s magnetmi. Deťom sa všetko páčilo. Dvom som poloţila aj 

otázky a ony odpovedali takto: 

 

Ktorý pokus sa ti najviac páčil? Romanko: Sopka. Alţbetka: Sopka. 

                                                                                                                                                                                                

Aký je tvoj obľúbený technický vynález? Romanko: Počítač. Alţbetka: Počítač. 

                                                                                                  

 

                                                                                                                    Vanda Mikulová, 6. B                                                                                                                                                                

                                                                           

                                                                                                                                                                      

     

 

 

Tretiaci robia pokusy a naša vyslaná 

redaktorka Vanda  ich prácu pozorne 

sleduje a zapisuje si 

poznámky.     

 

 

Keby spolu s Vandou sledoval tretiakov Ľudovít Štúr alebo niekto 

z jeho priateľov či ţiakov, o Dni fyziky v našej škole by napísal takto:  

 

                              Ďeň fiziki 

 

V pjatok 26. 11. 2010 sa na našej škole uskutočňiu ďeň, počas ktorjeho si 

ţjaci treťjeho ročňíka mohli pozrjeť ruozňe pokusi a dozveďeť sa novje 

informácje o fizike. Viďeli pokusi, ako je napríklad sopka, preljevaňja plinu, 

vitvoreňja zelenej peni a mnohje iňje. Na ňjektorje veci sa mohli spítať a 

tak sa dozveďeli, ako je moţnuo, ţe keď obráťení pohár poloţíme do vodi, 
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tak voda sa tam ňenabere. Alebo prečo sa papjerovje kveťini so zatvorenimí 

lupeňmi vo voďe roztvorja. Mnohí z ňich veďeli na otázki odpovedať aj samí. 

Ďalej si mohli ňječo zaţelať pri flaši, v ktorej bou vraj duch. Keď si 

zaţelali, paňi učiťelka flašu otvorila a višjeu z nej obrovskí oblak dimu, ktorí 

vizerau ako duch z Alaďinovej čarovnej lampi. Treťjaci mali moţnosť ovládať 

auťíčko pomocou magňetu alebo si viskúšali iňje pokusi s magňetmi. Ďeťom sa 

všetko páčilo. Dvom som poloţila aj otázki a oni odpovedali takto: Ktorí  

pokus sa ťi najvjac páčiu? Romanko: Sopka  

                              Alţbetka: Sopka.  

Akí je tvoj oblúbení ťechňickí vinález? Romanko: Počítač.  

                                            Alţbetka: Počítač. 
                                              

Takýto jazyk bol uzákonený na Slovensku v roku 1843. Zdá sa vám, milí spoluţiaci, 

ţe bol jednoduchší ako ten náš teraz? 

 

 
 

 

 
 

                                                      

 

 

Ľudovít Štúr – jazykovedec, novinár, básnik, filozof, 

                          politik /1815 – 1856/ 

 

 

 

 

 

                                           Uţ chodil Mikuláš 
 

 

Kto bol svätý Mikuláš? Človek s dobrým srdcom, ktorý rád 

pomáhal ľuďom.  

Postava Mikuláša sa viaţe k legendárnemu biskupovi 

Mikulášovi, ktorý bol v 4. storočí v prístave Myra. Pokladali 

ho za človeka, ktorý konal   zázraky, bol vţdy nápomocný 

rybárom a námorníkom. Neskôr sa stal svätým. 

 V Grécku vznikla povesť, podľa ktorej chudobný muţ nemal na 

veno pre svoje tri dcéry. Chcel ich poslať do sluţby, aby si naň 

zarobili. Vtedy prišla pomoc od svätého Mikuláša. Kaţdej dievčine 

vhodil oknom mešec zlatiek, aby sa mohli vydať. Zomrel 6. decembra 

v roku 345. 

               Sv. Mikulášovi je zasvätený kostol v Novákoch 

a je aj súčasťou erbu mesta Nováky.  
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                 A takto sa deti modlili k svätému Mikulášovi 

 

            Mikulášku, dobrý strýčku,                či koláča makového, 

            modlíme sa modlitbičku,                   či koníka medového. 

            daj mi z tvojich darov trochu,          Len ty, strýčku Mikuláš, 

                                          plno darov pre nás máš. 
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Osemsmerovka pre šikovných  
 

 

O B L V Y D S T 

N O L I S R U O 

P A K A P O R L 

S O A N B A B I 

O A V O K D O P 

V T A C D A O X 

A A S E A M D M 

 

Vyškrtnite predmety ,    v sg.,  ,  má meniny 24. 12., , 

 

                                       prikrývka stola, ,  silon, ,  v pl.,  

                                       ,   ,  Pripravila Romanka Kunovská, 5. B 

                                            
 Tešíme sa na Vianoce                                            Vianoce 

 

Nad domom sa vznáša vločka,                                              Vianoce má kaţdý rád, 

krásna je a studená,                                                            tvoja sestra, mama, brat. 

priţmuruje svoje očká,                                                        Prichádza čas vianočný, 

vieme, čo to znamená.                                                          kaţdý balí darčeky. 

 

Blíţi sa nám krásny čas,                                                      Darček je vţdy prekvapenie, 

opäť prídu Vianoce,                                                             malé – veľké potešenie.                          

koledy znieť budú  zas,                                                       Keď niekomu niečo dáš, 

stromček sa nám ligoce.                                                      šťastie, lásku rozdávaš. 

 

Pod stromčekom chcem nájsť hračku, 

k tomu chcem i  šťastia trošku,                                               Danka Fedorová, 7. A 

zdravia celej rodine, 

nešťastie nech POMINIE.                  

                    
                  

Báseň je spoločným dielom ţiakov navštevujúcich predmet Tvorivé písanie 
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S dobrou náladou ide všetko ľahšie 
 

 

 

Zasmejme sa  
                                                                  

Idú dve blondínky po ulici a jedna hovorí: 

- Vieš, ţe tento rok budú Vianoce v piatok? 

Druhá na to: 

- Dúfajme, ţe nie trinásteho! 

              

Joţko píše Jeţiškovi: Milý Jeţiško, 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, ţe Joţka majú rady, 

poskladajú sa a pošlú mu 50€. 

Joţko píše späť Jeţiškovi: „Jeţiško, ďakujem ti za tie peniaze, veľmi nám pomohli. A 

predstav si, ţe tie baby  na pošte mi jednu 50-tku zobrali.“ 

              

Santa Claus hovorí vo svojej dielni škriatkovi: "Koľko máme hračiek?" 

"Ţiadne!" 

"A počítal si ich vôbec?" 

"Áno, dvakrát." 
 

 Malý Miško píše Jeţiškovi, čo by chcel na Vianoce pod stromček: 

Chcel by som: sánky, nové značkové lyţe a lyţiarky, bicykel, kolobeţku, kolieskové 

korčule, korčule na ľad, nový LCD televízor, rádio, snowboard s výbavou, počítač, psíka, 

playstation, nové hodinky, autíčko na diaľkové ovládanie, štyri 3D hry do počítača... a 

veľa iných vecí, ale keďţe som veľmi skromný, tak tie ďalšie uţ nemusia byť. 

                                    

Janko sa na Vianoce pýta otca: 

“Oco, vieš, ktorý vlak najviac mešká? No predsa ten, čo si mi sľúbil minulé Vianoce.“  

                                                                                              Zozbierali ţiaci   5. B 

 

 
 

 

                      

                    

      

                      

S 
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Si vianočný typ???   
 

1. Na Vianoce                                        2. Aký darček by si chcel? 

    a) sa veľmi teším     2                                                a) nejakú drobnosť    2                              

    b) je mi to jedno      1                                                b) notebook               0 

    c) vôbec sa neteším 0                                                c)  je to vlastne jedno 1         

 

3. Máš rád/rada Vianoce?                                     4. Máš rád/rada Vianoce                  

                                                          lebo: 

     a) áno       2                                                              a) mám pokoj od školy    0 

     b) neviem  1                                                               b) nevidím spoluţiakov   1               

     c) nie        0                                                              c) lebo sme všetci spolu 2 

 

5. Čo sa ti vybaví pod slovom Vianoce?               6. Ako vyberáš darčeky pre 

blízkych? 

     a) darčeky    0                                                          a) premyslím si, čo mojich                           

                                                                                         blízkych poteší    2   

     b) prázdniny  1                                                          b) kúpim to, čo je  

                                                                                         najlacnejšie          1                      

     c) rodina       2                                                          c) nekupujem takmer  

                                                                                         ţiadne darčeky     0 

  

7. Kedy kupuješ darčeky                            8. Ako tráviš Vianoce 

    a) prvé darčeky kupujem uţ v lete          2                a/ som s rodinou         2               

    b) darčeky kupujem na poslednú chvíľ u  1                b/ iba s kamarátmi      0   

    c) kúpim hocičo ráno na Štedrý deň        0                c/ najradšej som sám  1                                                                          

 

 
Vyhodnotenie: 16 – 13 bodov: – si naozajstný vianočný typ, tieto sviatky tráviš najradšej so    

                       svojimi blízkymi, poteší ťa aj maličkosť,  Vianoce nie sú pre teba iba o daroch, ale    

                       najmä o rodine, spolupatričnosti a láske, na Vianoce sa dôkladne pripravuješ            

                       a nič nenechávaš na poslednú chvíľu. 

                       12 – 6 bodov: – Vianoce nie sú pre teba ničím výnimočným, pokojne by si sa bez  

                       nich zaobišiel, darčeky kupuješ preto,  lebo  sa to patrí, nie je dôleţité podľa teba,  

                       či tvojich blízkych aj potešia, ale či sú za dobrú cenu a ... hlavné, ţe sú    

                       prázdniny. 

                       5 - 0 bodov:  – ty nie si vianočný typ, ale vianočný antityp, darčeky nekupuješ, tešíš                

                       sa iba z toho, ţe nechodíš do školy,  tvoje darčeky kúpené na poslednú chvíľu    

                       väčšinou nikoho nepotešia, ale ty čakáš, ţe kaţdý ti dá aspoň štyri. 
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           Potrápte si hlavičky nad našimi hádankami                      

         Do čiţmičiek sladkosť dáva,               Lesklý obal sladkosť zdobí, 

         plné vrece odmien máva.                     na stromčeku šuchot robí. 

         Dobrým deťom cukríky,                      Zboka nabok sa tam kýva, 

         neposlušným uhlíky.                             plné bruško po nej býva. 

                                /Kumiláš/                                                /Lonsaka/ 

                                                                            

         Pekný darček pod ním leţí,                  Letia, letia hviezdy biele 

         kŕdeľ detí hneď tam beţí.                  ako z čipiek tkané celé. 

         Počas Vianoc krásne ţiari,                   Plno ich je na stráni. 

         prekvapenie máš na tvári.                    Chytíš – voda na dlani. 

                        /Nýnočvia čekstrom/                                     /Vlkyčo/ 

                                   

        Na kraj lesa, na kraj hory                   Oblátky a sladký med,  

        velikánsky panák stojí.                         poloţíme na stôl hneď. 

        Nos má z mrkvy, v ruke drúk.              K tomu orech, jabĺčko, 

        To je silák  ako buk!                            koleda znie tichučko.   

                               /Husneliak/                                 /Drýšte  čevre/ 

                           

       Okrúhle a sladké ako med,                   Lesklé telo, veľká mašľa, 

       naraz aj dve zjeme hneď.                    Zuzička ho rýchlo našla. 

       Medzi nimi sladká šťava tečie,             Rozbalila, ju-chu-chú, 

       na Vianoce nám ich starká  pečie.         uţ tancuje v koţuchu. 

                                    /Kyobltá/                                 /Radkeč/ 
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            Perníkový adventný veniec 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
600g hladkej múky, 250g práškového cukru, 2PL tekutého medu, 150g 
rozpusteného masla, 2ČL sódy bikarbóny, 3 vajcia, 1 kypriaci prášok do 
perníkov,2 PL kakaa 

 
Poleva: 1 bielok, 150g práškového cukru, 1ČL solamylu, 1PL citrónovej šťavy  
 
Vypracujeme cesto a odložíme do chladničky. Na druhý deň z cesta 
vykrojíme kruh pomocou veľkého taniera. Priložením malého tanierika 
vykrojíme stred  a zo zvyšku vykrajujeme hviezdičky na ozdobu  alebo 
iné medovníčky. Bielok vymiešame s preosiatym cukrom, solamylom a s 
citrónovou šťavou. Zdobíme podľa vlastných schopností. 

                                Vianočné hviezdičky 

250g hladkej múky, 100g cukru, 120g Hery, 1 vajce, farebné tvrdé cukríky (napr. Bonpari) 

Zo surovín vypracujeme cesto a odložíme aspoň na hodinu do chladničky. 
Potom cesto rovnomerne rozvaľkáme a formičkou vykrajujeme hviezdičky. 
Menšou formičkou vykrojíme v každej hviezdičke stred, poukladáme na papier 
a pečieme 10 minút. Potom vložíme do 
vykrojených otvorov polovicu cukríka (podľa 
veľkosti otvoru) a dáme ešte na 2-3 minúty dopiecť. 
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                               Vyzdobte si detskú izbu 

 

                                

 

 

 

Najkrajšie vianočné ozdoby sú tie, ktoré si vyrobíte vlastnoručne 
 

 

 

 

 Príbeh o hviezde a mudrcoch 
 

 

eď sa Jeţiš narodil, objavila sa na nebi nová 

hviezda. Bola taká veľká a jasná, ţe mudrci, ktorí skúmali kaţdú noc oblohu, 

ešte nikdy nevideli takú krásnu hviezdu. Dali hlavy dohromady a mudrovali. Čo 

to má znamenať? "Ja viem", povedal jeden z nich, "niekde sa narodilo Kráľovské 

Dieťa." Iný mudrc povedal: "To sa iste narodil ten dobrý kráľ, ţidovský Mesiáš, na 

ktorého ľudia tak dlho čakali. Poďme sa mu pokloniť a vezmeme mu dary, aké sa 

patria pre kráľa."  
 

A tak sa títo mudrci vydali na ďalekú cestu. Ţiariaca hviezda im ukazovala, kadiaľ 

majú ísť. Doviedla ich do Jeruzalemu. Tu zastavili pred palácom vladára Herodesa. 

Mysleli, ţe sú v cieli. Pýtali sa: "Kde je práve ten narodený Ţidovský kráľ? Videli 

sme jeho hviezdu na východe a prišli sme sa mu pokloniť." 

 

Ako to počul Herodes, veľmi sa znepokojil. Ţiadne dieťa sa v kráľovskom paláci 

nenarodilo. Tu si však spomenul, ţe medzi ľuďmi sa rozpráva o starom proroctve o 

narodení Mesiáša - ţidovského kráľa. Začal sa báť o svoj trón. Preto si dal 

zavolať ţidovských učencov a znalcov starých kníh a pýtal sa ich, kde sa má Mesiáš 

narodiť. Oni odpovedali: "V Betleheme, lebo tak je písané v prorockých knihách." 

 

Herodes povedal mudrcom. "Choďte a pátrajte dôkladne po tom dieťati a aţ ho 

nájdete, oznámte mi to, aby som sa mu aj išiel pokloniť." Mudrci kráľa poslúchli a 

K 
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vydali sa na cestu. A mudrci išli za hviezdou, aţ sa zastavili na mieste, kde to 

dieťa bolo. Mudrci vošli do chlieva a uvideli tam dieťatko s Jozefom a Máriou. 

Pokľakli pred ním na zem a darovali mu zlato, kadidlo a myrhu. 

 

Herodes bol krutý kráľ. Nechcel sa vôbec pokloniť dieťaťu, ale chcel ho zabiť, len 

aby neprišiel o svoj trón. Mudrci však dostali vo sne od Boha pokyn, aby sa uţ do 

Jeruzalema nevracali. Jozefovi sa vo sne ukázal anjel a povedal: "Vstaň, vezmi 

dieťa a matku a uteč do Egypta a zostaň tam, pokiaľ ti nepoviem, lebo Herodes 

chce dieťa zabiť. " Herodes skoro pochopil, ţe ho mudrci neposlúchli a o dieťati 

mu nepovedali. Veľmi sa nahneval. Nechal v krajine zabiť všetkých malých chlapcov 

do dvoch rokov, ale Jeţiš bol uţ dávno v bezpečí.  
 

                                                Zdroj: http://www.vira.cz/glosar/vanoce/pribeh-o-hvezde.htm, 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                            V Betleheme 
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Kto nosí darčeky ? 

 
Kaţdé dieťa netrpezlivo čaká na chvíľu, kedy sa pod stromčekom objavia darčeky. Na 

Slovensku ich nosí Jeţiško. A viete, kto má tú zodpovednú úlohu v iných krajinách sveta?  

V USA a Kanade nosí darčeky Santa Claus. Lieta na saniach, ktoré ťahá osem 

sobíkov. Vrcholom vianočných sviatkov je 25. december. Deti sa ráno prebudia a v červených 

ponoţkách nachádzajú darčeky.  

 V Anglicku sa rodina zíde pri sviatočnom stole, na ktorom je plnený moriak so slivkovým 

pudingom – je to zmes orieškov, strúhanky, rumu, vajec, cukru, citrónu a  sliviek. V Anglicku 

deťom robí radosť na Vianoce  Father Christmas. Vyzerá ako Santa Claus, len má dlhší 

kabát a aj dlhšiu bradu.  

Vo Francúzsku nosí deťom darčeky dobrý vianočný duch Pére Noel. Dospelí posedia pri 

šálke horúcej čokolády a vymenia si vianočné sladkosti, v ktorých sú lístočky s prianím alebo 

predpoveďou budúcnosti. Milujú mušle, kaviár, údeného lososa a ţabie stehienka, spolu 

s deťmi zapekajú do hviezdicovej torty malú figúrku čierneho kráľa. Kto ju nájde, stane sa 

čestným kráľom osláv a dostane pohárik sladkého šampanského 

V Poľsku  po celý štedrý deň dodrţiavajú prísny pôst. Keď sa objaví prvá večerná hviezda, 

začne sa podávať dvanásť chodov jedál, ako je dvanásť mesiacov v roku (napr. kapor 

v sladkej čiernej omáčke so slivkami, boršč z červenej repy, moriak, rybacia polievka, kapusta 

s hríbmi, biely chlieb či ţemle v mlieku dochutené makom a hrozienkami). Darčeky rozdáva 

Swiety Mikolaj.  

V Maďarsku darčeky nosí Télapó.  

V Nemecku   na štedrý deň  nosí darčeky Jeţiško alebo vianočný duch s ryšavými vlasmi 

v plášti s kapucňou, ktorý neposlušné deti odnáša vo vreci. Ţeny pečú perníčky a pripravujú 

hus, pečené klobásky a šalát zo zemiakov.  Pred čarodejnicami sa chránia  tým, ţe pod 

prahom zakopú popol z vianočného polena.  

V Rumunsku Mos Craciun nosí darčeky v noci 24. decembra.  

Štedrý deň  je v Rusku  pracovným dňom. Pravoslávne Vianoce  pripadajú aţ na 6. a 7. 

januára. Ruský dedo  Mráz pouţíva sane. Cestuje aţ zo vzdialenej Čukotky a s ním 

prichádza aj Snehulienka v bielom koţuchu. 
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 V ţiadnej bulharskej domácnosti nechýba cez Vianoce ozdobený stromček. Darčeky 

rozdáva Dedo Koleda. Tradičným vianočným jedlom je bravčové mäso, šošovica, fazuľa, 

ryţa a kapusta. 

V Austrálii majú deti letné prázdniny. Vianočné stromčeky sú umelé alebo zasadené 

v kvetináči. Večera -   to je  piknik pod holým nebom s hromadou farebných balónikov. K 

jedlu sa podávajú ovocné šaláty, studené obloţené misy, chladené ovocie a presladené torty a 

zákusky. Nesmie chýbať melón.  Austrálčania milujú pohľadnice a vianočné pozdravy asi 

najviac zo všetkých národov a posielajú ich ohromné mnoţstvo. Dokonca medzi sebou 

súťaţia, kto dostal najviac vianočných pozdravov. Aby si ich mohol kaţdý prezrieť, pripínajú 

si ich štipcami na farebné šnúry blízko vianočného stola. 

V španielsku dávajú deti svoje topánočky pod vianočný stromček večer 5. januára a 

dostávajú darčeky od Troch kráľov.  Španieli oslavujú Vianoce spevom a tancom. 

Štedrovečerná večera prebieha 24. decembra a trvá takmer celú noc. Medzi jednotlivými 

chodmi sa spieva a tancuje. Španieli si pochutnávajú na jahňacom či baraňom mäse so 

zeleninou a vynikajúcimi španielskymi vínami. Nemoţno zabúdať ani na tradičný vianočný 

koláč „turón“ s mandľami a ovocím. Darčeky ale deťom nosia aţ 6. januára Traja králi do 

topánočiek. 

V Portugalsku nosí darčeky   Pai Natal na Štedrý večer. Portugalská tradícia hovorí, 

ţe darčeky v tú noc nosí i novonarodený  Jeţiško „Menino Jesus“.  

V Grécku robí radosť deťom Aghios Vassilis, ktorý chodí v noci 31. decembra a 

necháva pre ne  darčeky pod vianočným stromčekom, ktoré si ich tam nájdu na Nový rok.  

 V Taliansku nosí darčeky Befana, lieta na metle, chodí do domácností komínom 

a povolaním je čarodejnica. Nie je krásna, ale má dobré srdce, zlatú povahu a pochopenie pre 

ľudské slabosti. Taliani sú hrdí na tradíciu Betlehemov, ktoré sa dedia v rodinách po niekoľko 

pokolení a figúrky si pamätajú nejedno storočie. 

V Dánsku začínajú Vianoce zdobením adventných vencov, na ktorých sú 4 sviečky. Na 

rozdiel od nás tieto sviečky znamenajú 4 etapy ľudského ţivota - detstvo, mladosť, dospelosť 

a starobu.  Darčeky nosí vianočný posol, ktorý ich balí do niekoľkých vrstiev farebného 

papiera. K štedrovečernej večeri sa podáva hus, kačka, bravčová pečeň s červenou kapustou, 

teplá šunka, korenená treska s reďkvičkami a horúca ryţa poliata studeným mliekom, pivný a 

pšeničný chlieb a ako dezert sladký ryţový nákyp s mandľami.  

Vo Fínsku rozdáva darčeky  veľký Ukko v červenom kabátiku s dlhou bielou bradou 

a polmetrovou čiapkou s rolničkou za výdatnej pomoci piadimuţíkov. Tí vraj odnášajú 

neposlušné deti do svojho zimného kráľovstva. Ich domovom je mestečko Korvatunturl v 

Laponsku, ktoré leţí na severe Fínska.  

V susednom švédsku je to zasa vianočný cap Jultomten alebo Tomten, kto 

rozdáva darčeky. Poznáte ho tak, ţe jeho rohy zdobí červená stuha. Jultomten nosí so sebou 

veľké vrece, ktoré ťahá po snehu a je samozrejme plné vianočných darčekov.  
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V Nórsku sa nesmaţí kapor, ale pečú sa kurčatá a podáva sa sladká kaša s kandizovaným 

ovocím a mandľami či puding poliaty sladkým likérom. Deťom nenosí darčeky Santa Claus, 

Jeţiško ani Dedo Mráz, ale koza. Podľa rozprávky o kráľovi Olafovi, ktorý zachránil pred 

istou smrťou vianočnú kozu a tá mu z vďačnosti prinášala vzácne 

liečivé bylinky. 

        

   Zvyky a tradície spojené s Vianocami 

                           na Slovensku 

   
Na Katarínu – 25. novembra končili zábavy a utíchol spev na dedine. 

 

V podvečer Ondreja, 30. novembra,  dievčatá pomocou rôznych činností  veštili svoju 

budúcnosť. Najznámejšie je trasenie plota pri dome, kde býval Ondrej, pričom sa 

hovorilo: 

„Ploce, ploce, trasem ca, svatý Ondrej, prosím ca, daj mi tejto noci znac, s kým ja 

budzem pred oltárom stác.“ 

Dievča sa potom nesmelo s nikým rozprávať,  a v noci sa jej  malo prisniť, kto bude jej 

ţeních. 

 

Ku dňu svätého Mikuláša, 6. decembra,  sa viaţu mikulášske obchôdzky po domoch.  

Mikuláš, čert a anjel obdarúvali dobré deti sladkosťami, orieškami, ovocím a vyzývali  ich 

k poslušnosti. 

Zlé deti dostali prút, o čom sa hovorí aj v riekanke: 

„Ja som svatý Mikuláš, modlice sa Očenáš. Dobrým dzecom koláče a zlým dzecom 

korbáče.“ 

 

Na Luciu, 13. decembra, po domoch chodila dievka zahalená v bielej plachte a šatke so 

zamúčenou tvárou  alebo zamaskovanou čepcom, aby ju ľudia nespoznali. Vymetala 

krídlom kúty o ohnisko, no pritom nič nehovorila, aby ju domáci nespoznali.  

Na Luciu sa začínali i rôzne zvyky, ktoré končili Štedrým dňom. Išlo napríklad o pálenie 

lístkov, na ktorých boli mená mládencov.  

Kaţdé dievča, ktoré sa chcelo dozvedieť meno svojho nastávajúceho si urobilo 10 lístkov 

s menami chlapcov /ktorí sa jej páčili/ a jeden zostal prázdny – to znamená neznámy.  

Všetky  lístky potom starostlivo zloţilo a schovalo, lebo ich nemohol nikto nájsť.  

Kaţdý deň si náhodne vybralo jeden lístok a ten spálilo v ohni. Na Štedrý deň nastalo to 

prekvapenie, zostal jej lístok s jedným menom. Ten sa mal stať jej muţom. 

 

Na Štedrý deň , 24. decembra, podľa počasia  ľudia hádali, aké hospodárenie ich čaká 

na budúci rok. Tmavé nebo veštilo tmavé – teda plné stodoly a veľa ovocia. Veľký, svetlý 

mesiac bol predzvesťou neúrody, veľa hviezd znamenalo veľa kureniec a hrozna, 

zatiahnutá obloha dobrú dojivosť kráv. Zlou predzvesťou bola hmla – ak bola na horách, 

malo zomrieť veľa starých ľudí, ak v dolinách, mali zomierať mladí. Najviac  
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a najzáhadnejších povier sa viaţe k štedrovečernej večeri, ktorá sa mohla začať, aţ keď 

vyšla prvá hviezda. Hovorilo sa, ţe kto vydrţí drţať počas Štedrého dňa pôst, uvidí 

večer zlaté prasiatko. 
 

                                 
 

     

       Vpíš kaţdému členovi rodiny do bubliny  vianočné ţelanie 
 
 

 

 

  Pri štedrovečernom stole nemá byť nepárny počet stolovníkov, nepárneho by si   

  odviedla smrť.  Je zvykom, ţe sa prestiera jeden tanier a príbor naviac do počtu.  

  Na Štedrý deň sa nemá nič poţičať, inak sa privolá  

  bieda.  

  Od štedrovečernej večere aţ do polnočnej omše sa  nesmie      

  chodiť cez pole. Kto vraj  tento zvyk poruší, do roka   

  zomrie.        

  Od večere sa nikdy nemá vstávať, mohla by prísť    

  kmotrička smrť.  

  Keď sa nohy štedrovečerného stolu obtočia nitkou,  

  domu sa celý rok vyhnú zlodeji.  

  Mince alebo rybia šupina poloţená pod tanierom  

  prináša do domu peniaze.  

  Ak vyjde slobodné dievča pri príprave večere von z domu,  

  určite stretne muţa, ktorý  je jej súdený. 

  Po večeri je dobré hodiť topánku  za hlavu. Ak bude   

  ukazovať špičkou k východu, pôjde   

  slobodné dievča do roka z domu.   
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Vianočná bájka 

                          O dvoch kaproch 

 
Ţili raz vedľa seba dva kapry. Jeden v malom rybníku, ku ktorému pravidelne prichádzali 

rybári, hádzali do rybníka krmivo a sledovali, ako kapríky utešene  rastú a tučnejú. Kaţdý 

deň bol kapor väčší a väčší. Jeho šupiny sa ligotali ako zlaté toliariky. Obzeral si sám 

seba v čistej vode a spokojný so svojím výzorom si lenivo plával medzi ostatnými rybami. 

V susedstve malého rybníka bolo veľké, nie práve najčistejšie jazero. V ňom ţil druhý 

kapor. Jeho šupinky neboli ligotavé, ale matné od kalnej vody. Niekedy plával celé hodiny, 

kým našiel trochu potravy. A preto nebol ani zďaleka taký guľatý a krásny ako kapor 

z rybníka.  Jedného dňa sa prihovoril kapor – krásavec tomu druhému:  „Hej, kapor, ty si 

škaredý a chudý. Prečo neprejdeš do nášho rybníka?“ „Prečo? O chvíľku uvidíš.“ A naozaj. 

Prišli Vianoce, k rybníku prišli rybári, rozhodili siete a milé tučnučné kapríky poputovali 

na štedrovečerný stôl. Keď kapor z rybníka posledný raz uvidel svojho kamaráta, kapra 

z jazera, ten mu smutne povedal. „Vidíš, keby som prešiel do tvojho rybníka, skončil by 

som ako ty. Radšej budem škaredý, chudý, ale slobodný a ţivý.“                                                                                              
   

POZOR!! 

Pozor, pozor! Dňa 17. decembra 2010 sa v priestoroch kniţnice uskutoční 

Vianočná burza. Prineste predmety, ktoré vám uţ doslúţili, ale iným ešte urobia 

radosť. Výber bude pestrý, ceny nízke. Výťaţkom z burzy potešíme detičky 

z niektorého detského domova v okrese a pomôţeme  aj našej planéte Zem. 

Predmety do burzy prineste p.uč. Miklašovej do 16.decembra. Ďakujeme. 

 
                                                                Ţolík č. 1 
 

Vianočný ţolík. Tento ţolík ti zachráni koţu, ak si sa z nejakého  „závaţného dôvodu“  nemohol     

              pripraviť na ústnu odpoveď. Odovzdaj ho vyučujúcej/emu a ona ťa nebude skúšať.  

                        Fakt to funguje!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
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Adventný kalendár 
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         A sme na konci 
 

 

Za oknom vločka padá 

a zvonček tíško cinká, 

zapáľte sviečku zľahka,                   

úplne zľahulinka,  

v tú chvíľu láska  

a šťastie blikoce 

my vám prajeme šťastné Vianoce. 

 
 

                                

Pekné a pokojné Vianoce, 

šťastné vykročenie do nového roka 

vám želajú všetci, 

ktorí sa podieľali 

na vzniku nášho časopisu. 

  
               Lúči sa s vami redakčná rada v zloţení  
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