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PRIPRAVILI SME PRE 
VÁS: 
Aktivity našej školy 

HAGIOS NIKOLAOS 

Prosím, nebudiť! 

Pomôžme! 

Decembrové pranostiky 

Zelená škola 

Vianoce 

Anketa 

Vianočné pečenie 

Vtipy, vtípky, vtipnôstky 

Filmové evergreeny 

Recenzia knihy 

 

Vážení čitatelia,  

v tomto prvom čísle nového školského roka 
2015/2016 si naozaj máte z čoho vyberať. 
Na úvod sme zaradili zhrnutie predošlých 
troch mesiacov našej školskej dochádzky. 
V článku od Ľuboša Červeňa  máte možnosť 
bližšie spoznať sv.Mikuláša. Už tradičnou 
prispievateľkou do nášho časopisu je aj 
pani učiteľka Nina Vallová, ktorá si 
tentoraz pripravila zaujímavosti o zimnom 
spánku zvierat. K Vianociam patrí aj 
pečenie, pozeranie filmovej klasiky, čítanie 
kníh. Tipov na trávenie voľného času 
v našom časopise nájdete viacero. Veronika 
Gašparová spolu s Viktóriou Kováčikovou 
nás vyzývajú k solidárnosti s utečencami aj 
v tomto vianočnom čase, kedy by mali byť 
k sebe ľudia milší. Článkov na čítanie je tu 
veľa. Tak čítajte a svoje názory nám  
      zdieľajte! 
Na záver vám chcem v mene všetkých 
zaželať nádherné Vianoce,  veselý záver 
roka 2015 a úspešný celý nový rok 2016!

 
                                            Dosčítania! 
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Redakčná rada 
Zuzana Cibulčíková 

David Voško 

Ľuboš Červeň 

Natália Harenčárová 

Veronika Gašparová 

Viktória Kováčiková 

Samuel Jošt 

Bruno Kormanovič 

Alexandra Polakovičová 

Natália Čerňanová 

Patrik Homola 

 

Mgr. Nina Vallová  

Všetci tí, ktorí by ste sa chceli nejakým spôsobom podieľať 
na tvorbe tohto časopisu, ste srdečne vítaní. Hláste sa so 

svojimi nápadmi, inšpiráciami u Mgr.Martiny Dilongovej.
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AAAkkktttiiivvviiitttyyy    nnnaaašššeeejjj    ššškkkooolllyyy   

Každá  škola  vychováva,  sprístupňuje 

vedomosti  a  overuje  ich  aj  cez  rôzne 

školské  aktivity  alebo  sa  zapája  do 

množstva  súťaží.  Rovnako  ako  tá  naša, 

ktorá  je  veľmi  aktívnou  školou.  Žiakom 

nové  vedomosti  sprostredkováva 

zaujímavými  spôsobmi,  pútavo  prezen‐

tuje  učivo  preberané  v učebniciach,  

prináša umelecké zážitky... 

Naša  škola  sa  zapojila  do  množstva 

športových  súťaží ako aj  súťaže v šachu, 

čo  je  spojenie  športu,  umenia  a vedy. 

Tohto turnaja sa zúčastnili  aj žiaci z mojej 

triedy 7.A.   Hoci sme žiadne umiestnenie 

nedosiahli, verím, že aj účasť bola pre nás 

víťazstvom.  

Zber papiera sa na škole koná 2x do roka. 

V tom prvom  tohtoročnom sa vyzbieralo 

vyše  16  000  kg  papiera.  Zbierali  sa  aj 

vrchnáky  od  fliaš,  aby  sme  pomohli 

opusteným  zvieratám,  pomáhali  sme  aj 

počas  burzy  našich  hračiek,  z 

predaja ktorých  výťažok  pôjde  pre  žiaka 

našej  školy.  Samozrejme  nezabudli  sme 

ani na záložku do knihy. 

 

 

 

 

 

Do  jej  výroby  sa  zapojil  prvý  až  siedmy 

ročník.  Všetky  záložky  boli  veľmi  pekné. 

Dúfam, že sme potešili všetky deti, ktoré 

ich  dostali,  rovnako  ako  sme  sa  potešili 

záložkám od nich. 

 Tento  školský  rok boli  naši  piataci opäť 

testovaní  z vedomostí,  ktoré  nadobudli 

na  prvom  stupni.  Mnohí  mali  možnosť 

overiť  si  svoje  vedomosti  v rôznych 

súťažiach  ako  napríklad  I Bobor, 

Dejepisná  olympiáda,  Olympiáda  zo 

slovenského  jazyka,  ktorá  mňa  osobne 

zaujala  najviac,  len  škoda,  že  sa  mohli 

zúčastniť iba žiaci 8. a 9. ročníka.  

Tento rok sa konali aj mnohé prezentácie. 

Jednou  z  nich  bola  aj  prezentácia  s 

názvom  Svetový  deň  nezábudiek  alebo 

Hovoríme   o jedle,  potom  to  boli  rôzne 

prednášky o drogách, dospievaní, vode...  

 Pani učiteľky nám pripravili aj zaujímavé 

exkurzie  na  Bratislavský  hrad,  ktoré  sa 

týkali  Veľkej  Moravy,  života  Ľudovíta 

Štúra, 1. svetovej vojny. 

Aktivít  na  našej  škole  bolo  a  bude  ešte 

oveľa  viac,  ale  spomenul  som  len  tie, 

ktoré mňa zaujali  najviac. 

                                                     David Voško 7.A 

Blíži sa koniec kalendárneho roka, kedy sa obzeráme za tým, čo sme prežili, rekapitulujeme 

a dávame  si predsavzatia do nastávajúcich dní.  Žiak David Voško nám prináša  sumár  toho 

nášho nového školského roka, ktorý začal v septembri. Počas troch mesiacov sa žiaci zapojili 

do rôznych akcií, športových,  literárnych, výtvarných súťaží, súťaží, v ktorých si overili svoje 

vedomosti, schopnosti. Zúčastnili sa exkurzií, navštívili divadlo, ale divadlo prišlo aj za nimi 

do školy, rovnako ako ľudové piesne v podobe výchovného koncertu či fyzikálna výstava. 
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HAGIOS NIKOLAOS 
alias Mikuláš 

Bol  to  biskup,  žijúci  v 4.  storočí,  ktorý 

v sebe  objavil  dar  obdarovávania. 

V kalendári má svoje miesto   6.  decem‐

bra  a  je  najznámejší  spomedzi  všetkých 

svojich   menovcov.  

Postavu  v červenom  oblečení  s vrecom 

plnom  sladkostí  sprevádzanú  čertom  a 

anjelom poznajú hádam všetci. Deti sa na 

neho  tešia,  tie menšie  sa možno  trochu 

aj boja,  ale  všetky bez  rozdielu  si  večer 

pred  týmto  sviatkom  zoberú  svoje 

topánky,  vyčistia  ich  a dajú  na  okno 

v očakávaní,  čo  im  Mikuláš  nadelí.   

Mnohí možno ani netušia,  že Mikuláš  je 

reálnou  postavou  a stal  sa  svätým. 

O jeho živote sa vie veľmi málo.  Volal sa 

Hagios  Nikolaos.  Narodil  sa  okolo  roku 

270  na  pobreží  Malej  Ázie.  Študoval 

v Alexandrii  a počas  plavby  loďou  do 

Myry,  obetavo  zachránil  muža,  ktorý 

prepadol  cez  palubu.  Keď  tam  prišiel, 

práve  sa  vyberal  nový  biskup,  pretože 

ten  predošlý  zomrel.  Keď  sa  o tom 

dopočul  zachránený  muž,  navrhol,  aby 

bol biskupom práve Nikolaos. 

 

 

     

 

 

 

Žil  v čase,  kedy  prenasledovali 

kresťanov,  a keďže  sa  nechcel  vzdať 

svojej viery, dostal sa do väzenia. V roku 

313  bol  oslobodený  a stal  sa  z neho 

arcibiskup.  Umrel  okolo  roku  340.  Po 

smrti  svojich  zámožných  rodičov  počas 

morovej  epidémie  zdedil  veľa  peňazí. 

Všetky  ich  rozdal  chudobným  deťom 

a sirotám.  Práve  preto  sa  tento  sviatok 

obdarúvajú deti   sladkosťami.  

Úcta  k tomuto  svätcovi  je  veľmi  silná  aj 

v súčasnosti.  Stal  sa  patrónom  detí, 

pekárov, námorníkov, majiteľov záložní, 

lekárnikov  a rybárov.  Keďže  myšlienka 

obdarovávania,  ktorú  vo  svojom  živote 

presadzoval,  je  veľmi  pekná,  táto 

tradícia je stále živá a rozšírila sa aj mimo 

kresťanských   rodín.  

Po Mikulášovi  sa pomenúvajú  aj mestá‐ 

Liptovský  Mikuláš  a  Borský  Mikuláš,  v 

zahraničí  napríklad  aj  Saint  Nicolas  de 

Port  a  St.  Nicholas. Mikuláša  napríklad 

v Amerike  volajú  Santa  a v Holansku 

Sinter  Klaas.  Odtiaľ  aj  táto  tradícia 

pochádza. Deti pozor, keď už dostanete 

balíčky  plné  sladkostí,  jedzte  ich 

v primeranom  množstve!  Inak  by  ste 

mohli mať   problémy.     

                                            Ľuboš Červeň 7. A 

Pýtate  sa,  kto  je Hagios Nikolaos? Predsa Mikuláš!  Ľuboš  Červeň  vám  túto  osobnosť,  ktorá 

svojím  životom  oslovuje  aj  po  1600  rokoch,  priblíži  v nasledujúcom  texte.  Spôsobov  ako 

obdarovať svojich blízkych  je nepreberné množstvo a aj príležitostí na obdarovávanie  je veľa. 

Preto  sa  neobmedzujme  len  na  niektoré  sviatky  v  roku  a rozdávajme  radosť  aj  v podobe 

darčekov, milého slova, úsmevu, podobne ako Mikuláš, denne. 
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Pani učiteľka Vallová si pre Vás pripravila zaujímavý článok o divo žijúcich zvieratách, ktoré 

musia prežiť zimu často v treskúcich mrazoch, s hrubou prikrývkou snehu, bez prístupu k 

potrave. Spôsobov ako prečkať zimu si v priebehu evolúcie vyvinuli viacero. Jedným z nich 

je aj hibernácia‐ zimný spánok. Prečo sa ukladajú niektoré zvieratá na zimný spánok a iné 

nie,  k čomu  počas  neho  dochádza  či  sa  v jeho  priebehu  budia,  tak  tento  zaujímavý 

fenomén nám bude objasnený v nasledujúcom texte. 

Prosím, nebudiť! 

     Zimný  spánok  je  jeden  zo  spôsobov, 

ako  zvieratá  prečkávajú  obdobie  chladu 

a  nedostatku potravy. Zvieratá upadajú o 

stavu  nehybnosti,  kedy  sa  ich  telesná 

teplota zníži o niekoľko desiatok stupňov 

Celzia  a všetky  životné  funkcie  sa utlmia 

na  minimum.  Živočích  sa  prebudí  vo 

chvíli,  ak  sa  jeho  telesná  aktivita  priblíži 

k hranici, pri ktorej by zahynul. November 

až december  je  obdobie,  kedy  sa 

medvede  začnú  ukladať  na  zimný 

spánok.  Predtým  však  prijímajú  viac 

potravy,  aby  boli  dobre  pripravené  na 

zimný  spánok.  Pod  vývratmi  stromov  či 

v ťažko  dostupných  skalných  jaskyniach 

nachádzajú svoje miesto na  

 

 

zimovanie.  V lesoch  s preplnenými 

cestami  takéto  miesta  medvede 

nenachádzajú,  lebo počas spánku bývajú 

vyrušované  ľuďmi.  Prebúdzajú  sa 

vo februári  až  apríli.  Vychádzanie 

z brlohov  závisí  od  dostatku  potravy, 

lokality  alebo  počasia.  Na  jar  sa  živia 

výhonkami  tráv,  prvými  bylinami,  ale 

niekedy  sa  priživia  aj  na  uhynutých 

zvieratách. Medveď však patrí do skupiny 

živočíchov,  ktoré  majú  nepravý  zimný 

spánok,  čo  znamená,  že  sa  nemusí  na 

spánok uložiť vôbec alebo sa uloží len na 

pár  dní.  Pokiaľ  je  teplá  zima  a chýba 

snehová prikrývka, medveď sa bez väčšej 

námahy  môže  dostať  k potrave.  Kým 

bude medveď  schopný  nájsť  si  potravu, 

zimný  spánok  počká.  Hlavným  účelom 

zimného  spánku  medveďa  je  redukcia 

množstva  energie  v obdobiach,  keď  je 

málo  potravy.  Zníži  sa  telesná  teplota 

a spomalí  sa  tep. Počas  spánku  sa môže 

medveď  zobudiť,  lebo  reaguje  na 

vonkajšie  podnety.  Môže  opustiť  svoj 

brloh  a potom  sa  doň  zasa  vrátiť. 

Medveď počas spánku spaľuje tuk, ktorý 
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si  nahromadil  počas  kŕmenia  v lete  a na 

jeseň.  Aj  napriek  fyzickej  nečinnosti 

neslabne  a nestráca  ani  svalovú  hmotu. 

Toto  obdobie  je  vhodné  na    príchod 

mláďat  na  svet.  Medvedice  musia 

poriadne  zabezpečiť  brloh  proti  úniku 

tepla,  lebo mladé  sa  zvyknú  rodiť práve 

vo  veľkých mrazoch.  Po  narodení  s nimi 

samica  vychádza  z brloha  najneskôr  v 

máji.  

     Pravým zimným spáčom  je napr. svišť, 

ktorý spí nepretržite a z úkrytu vychádza 

až na jar. Na zimný spánok sa ukladá skôr 

ako medveď už v druhej polovici októbra. 

Spať bude skoro až pol roka. Svište však 

potrebujú  dostatok  snehovej  pokrývky, 

aby im nepremrzli   nory.  

     Na  zimný  spánok  sa  ukladajú  aj 

niektoré  druhy  netopierov,  ježe,  sysle  či 

plchy,  ktoré  dokážu  prespať  až  sedem 

mesiacov.  Dôvodom,  prečo  sa  plchy 

ukladajú na zimný spánok je skracujúca sa 

dĺžka svetla  jesenného dňa, ale aj pokles 

teploty  vonkajšieho  prostredia.  

     Stav  hibernácie  poznajú  aj  zvieratá 

v horúcich oblastiach Afriky. Napr.  lemur 

žijúci  na  Madagaskare  hibernuje  počas 

leta  v bútľavých  stromoch  až  sedem 

mesiacov.  Na  spánok  sa  uloží  v období 

sucha,  keď  si  nemôže  nájsť  vodu  a 

potravu.  

     Zvieratá  však  používajú  aj  rôzne  iné 

metódy,  ako  sa  uchrániť  pred  stratou 

tepla  v chladnejšom  prostredí.  Napr. 

tučniaky  stoja  tesne  vedľa  seba,  čím 

teplo  nielenže  udržujú,  ale  vzájomne  si 

ho aj vymieňajú.  Jedince  si medzi  sebou 
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vymieňajú pozície  zo  stredu na  kraj,  aby 

vystriedali  tučniakov,  ktorí  sa  chcú 

zohriať.  

     Vedci  zistili,  že  hibernujúce  zvieratá 

žijú dlhšie a majú väčšiu šancu na prežitie 

ako  tie, ktoré sú aktívne aj v zime. Vtáky 

však majú  rýchly metabolizmus, preto  si 

nemôžu  dovoliť  prespať  niekoľko 

mesiacov,  lebo by uhynuli od hladu. Pred 

chladom  sa  chránia  „zabalením“  sa  do 

peria  alebo odletom  do  teplejších  krajín. 

Ovplyvňované  vonkajšou  teplotou  sú  aj 

plazy  a hmyz.  Ak  teplota  klesne  pod 

určitú  hranicu,  upadnú  do  stavu 

nehybnosti  a preberú  sa  až  pri  oteplení. 

     Hibernujúce  živočíchy  sú  ohrozené 

najmä  nami  ľuďmi.  Nikdy  nesmieme 

spiace  zvieratá  zobudiť  alebo  nejakým 

spôsobom  zohrievať.  Zobudenie  zo 

zimného spánku by  ich stálo strašne veľa 

energie,  ktorá  by  im  chýbala  na  konci 

zimy a preto by nemuseli prežiť.  

                                                                                                                                                        

 

 

 

                                                                                         

 

 

 

                                                           Mgr. Nina Vallová 

zdroj: http://aktualne.atlas.sk/medvede‐sa‐zacnu‐na‐zimny‐spanok‐ukladat‐v‐novembri‐a‐decembri/dnes/zaujimavosti/  http://www.animal‐life.sk/zimni‐sedmospaci/ 

http://www.cas.sk/clanok/269519/zabery‐z‐fotopasci‐ako‐dokaz‐takto‐sme‐si‐zimny‐spanok‐medvedov‐nepredstavovali.html  http://archiv.extraplus.sk/content/view/2023 

http://www.medvede.sk/?action=zivot  http://vas.cas.sk/clanok/4894/lesna‐zver‐bali‐kufre‐sviste‐si‐uz‐odfukuju‐medvede‐si‐davaju‐nacas.html 

http://www.wolf.sk/sk/programy/zachranujeme‐dravce/medved  http://poprad.korzar.sme.sk/c/6982912/tatranske‐sviste‐sa‐ukladaju‐na‐zimny‐spanok‐skor‐ako‐

medvede.html 



 
 
                                      

8 

 

 

 

 
Medzinárodný  deň migrantov  oslavujeme 

18.  decembra.  Tento  sviatok  si 

pripomíname  od  roku  2000.  Vznikol  pre 

veľký  počet  migrantov  vo  svete. 

Európa už niekoľkokrát zažila veľký nápor 

utečencov.  V  roku  1992  prijala  Európska 

únia 672 tisíc utečencov. V roku 2001 bolo 

v  EÚ  424  tisíc  nových  utečencov.  Veľa 

utečencov prichádzalo aj zo Somálska a z 

Afganistanu.  Tohto  roku  budú  počty 

utečencov  v  EÚ  zrejme  ešte  vyššie,  nie 

však dramaticky.  
Medzinárodný deň solidarity 
Medzinárodný  deň  ľudskej  solidarity 

oslavujeme  20.  decembra.  Tento  sviatok 

bol  vyhlásený  v  roku  2005.    Hlavnou 

myšlienkou  tohto  dňa  je  boj  proti 

chudobe, korupcii a terorizmu.      

 

Náš pohľad na migrantov 

Utečenci  utiekli  zo  svojej  krajiny  pred 

prenasledovaním,  vojnovým  konfliktom, 

mučením  a  neľudským  zaobchádzaním, 

hľadajúc  bezpečie  a aj  finančné 

zabezpečenie  pre  seba  a svoje  rodiny. 

Mnohým  sa  podarilo  po  absolvovaní 

strastiplnej  cesty  prísť  do  relatívne 

bezpečnejšieho  sveta. Mnohí  však  cestu 

neprežili veriac ziskuchtivým pašerákom, 

ktorí  nezabezpečili  riadne  prostriedky 

na ich prepravu. 

 

 

 

 

Tragédie  zažili  naozaj  veľa.  Ale  ani  po 

príchode  do  Európy  sa  mnohým  život 

nezmenil  k lepšiemu.  Sú  ohrozovaní 

extrémistami,  domáce  obyvateľstvo  ich 

nechce prijať medzi   seba.  

Veľa  detí  emigrantov  tento  rok  bude 

oslavovať  Vianoce  v  iných  krajinách, 

ďaleko  od  priateľov  a  zvyšku  rodiny, 

v skromných  podmienkach.  Bude  to  pre 

nich  iste ťažké. Mali by sme byť solidárni 

s utečencami a  poskytnúť im strechu nad 

hlavou,  stravu  atď.  My  ako  deti  (žiaci) 

môžeme  dať  utečeneckým  deťom 

hračky,  ktoré  už  nechceme  či 

nepotrebujeme.  V  IKEA  sa  tiež  pokúšajú 

pomôcť  utečencom.  Za  každú  predanú 

lampu  alebo  žiarovku  daruje  IKEA 

Foundation  €1  na  obnoviteľnú  energiu  a 

vzdelávacie  projekty  v  utečeneckých 

táboroch.   Peniaze  vyzbierané  z 

kampane  Svetlejší  život  pre  utečencov, 

pomôžu UNHCR financovať programy na 

zabezpečenie  osvetlenia  a  energie  pre 

rodiny utečencov žijúcim v utečeneckých 

táboroch.  Všetky  deti  na  našej  škole  by 

mohli  poprosiť  rodičov,  aby  im  kúpili 

plyšovú  hračku  z  IKEA,  pretože  časť 

peňazí pôjde   utečencom.     

         

 

 

        Viktória Kováčiková, Veronika Gašparová 7.A 

Emotívny pohľad na utečeneckú krízu s konkrétnou výzvou o pomoc nám priniesli žiačky 

Veronika Gašparová a Viktória Kováčiková. 
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DDDeeeccceeemmmbbbrrrooovvvééé 
ppprrraaannnooossstttiiikkkyyy   
KKKeeeďďď   vvv    dddeeeccceeemmmbbbrrriii    mmmrrrzzznnneee,,,    sssnnneeežžžííí,,,    úúúrrrooodddnnnýýý    rrroookkk    

zzzaaa    tttýýýmmm    bbbeeežžžííí...    

AAAkkkééé     sssúúú     ccceeennncccúúúllleee     vvv    dddeeeccceeemmmbbbrrriii,,,     tttaaakkkééé     dddlllhhhééé    

bbbuuudddúúú    rrrúúúrrrkkkyyy    zzz    kkkuuukkkuuurrriiiccceee...    

NNNaaa     sssvvvääätttéééhhhooo     MMMiiikkkuuulllááášššaaa     jjjeee     uuužžž     ccceeelllááá     zzziiimmmaaa    

nnnaaašššaaa...    

SSSvvvääätttááá    BBBaaarrrbbbooorrraaa    ťťťaaahhhááá    sssaaannneee    dddooo    dddvvvooorrraaa...    

OOOddd     LLLuuuccciiieee     dddooo     VVViiiaaannnoooccc     kkkaaažžždddááá     nnnoooccc    mmmááá     sssvvvooojjjuuu    

mmmoooccc...    

TTTaaakkk    tttoootttooo    sssúúú     llleeennn    nnniiieeekkktttooorrrééé    zzz    dddeeeccceeemmmbbbrrrooovvvýýýccchhh    

ppprrraaannnooossstttíííkkk,,,     kkktttooorrrééé     ooopppiiisssuuujjjúúú     dddeeeccceeemmmbbbeeerrr     aaakkkooo    

mmmeeesssiiiaaaccc     ppplllnnnýýý     ccchhhlllaaaddduuu     aaa    sssnnneeehhhuuu...     VVV    dddeeeccceeemmmbbbrrriii    

jjjeee     vvv    pppooorrrooovvvnnnaaannnííí     sss    iiinnnýýýmmmiii     rrrooočččnnnýýýmmmiii    

ooobbbdddooobbbiiiaaammmiii     nnnaaaooozzzaaajjj     ooo    nnniiieeečččooo         ccchhhlllaaadddnnneeejjjšššiiieee,,,    

nnnooo     sssnnneeehhh     jjjeee     čččooorrraaazzz     zzzrrriiieeedddkkkaaavvveeejjjšššííí...    KKKeeedddyyysssiii    bbbooolll    

sssnnneeehhh    uuužžž    oooddd    zzzaaačččiiiaaatttkkkuuu    dddeeeccceeemmmbbbrrraaa,,,    ttteeerrraaazzz    sssmmmeee    

rrraaadddiii,,,     kkkeeeďďď    nnnaaasssnnneeežžžííí         pppooočččaaasss    

nnnaaajjjccchhhlllaaadddnnneeejjjšššiiieeehhhooo     mmmeeesssiiiaaacccaaa     vvv    rrroookkkuuu‐‐‐    

vvv    jjjaaannnuuuááárrriii,,,    aaa    tttooo    aaassspppoooňňň   vvv    hhhooorrrnnnaaatttýýýccchhh    čččaaassstttiiiaaaccchhh    

SSSlllooovvveeennnssskkkaaa...     NNNaaa     ccceeelllooommm     sssvvveeettteee     ssstttúúúppplllaaa    

ppprrriiieeemmmeeerrrnnnááá    ttteeepppllloootttaaa    aaažžž    ooo                                            jjjeeedddeeennn    ssstttuuu‐‐‐    

   

   

   

   

   

pppeeeňňň ,,,     čččooo     nnneeessskkkôôôrrr     mmmôôôžžžeee     mmmaaaťťť    fffaaatttááálllnnneee    

nnnááásssllleeedddkkkyyy     nnnaaa     ppprrrííírrroooddduuu...     ĽĽĽaaadddooovvvccceee,,,     kkktttooorrrééé    

ooobbbsssaaahhhuuujjjúúú    vvveeeľľľmmmiii    vvveeeľľľaaa    vvvooodddyyy,,,    sssaaa    zzzaaačččaaallliii     tttooopppiiiťťť   

uuužžž     ttteeerrraaazzz     aaa    kkkeeebbbyyy     sssaaa     rrrooozzztttooopppiiillliii     ccceeelllééé,,,     hhhlllaaadddiiinnnaaa    

mmmooorrrííí     aaa    oooccceeeááánnnooovvv    bbbyyy     vvvýýýrrraaazzznnneee     ssstttúúúppplllaaa...    TTTooo    bbbyyy    

ooovvvppplllyyyvvvnnniiilllooo     rrrááázzz    mmmnnnooohhhýýýccchhh     kkkrrraaajjjííínnn...     RRRooozzzľľľaaahhhlllééé    

ooobbblllaaassstttiii     sssvvveeetttaaadddiiieeelllooovvv     bbbyyy     sssaaa     oooccciiitttllliii     pppoooddd    

vvvooodddooouuu...    MMMnnnooohhhééé     žžžiiivvvoooččč íííccchhhyyy     aaa    rrraaassstttllliiinnnyyy     bbbyyy     sssaaa    

mmmuuussseeellliii     ppprrriiissspppôôôsssooobbbiiiťťť    ttteeejjjtttooo     nnnooovvvooovvvzzznnniiikkknnnuuuttteeejjj    

sssiiitttuuuáááccciiiiii     aaa    pppoookkkiiiaaaľľľ    bbbyyy     sssaaa     nnneeevvveeedddeeellliii    

zzzaaadddaaappptttooovvvaaaťťť,,,    vvvyyyhhhyyynnnuuullliii         bbbyyy...        

VVV    kkkooonnneeečččnnnooommm     dddôôôsssllleeedddkkkuuu     bbbyyy     ssseeevvveeerrrssskkkééé    

kkkrrraaajjjiiinnnyyy     mmmooohhhllliii     ppprrrííísssťťť    ooo    nnniiieeekkktttooorrrééé     rrrooočččnnnééé    

ooobbbdddooobbbiiieee,,,    čččooo    bbbyyy    mmmooohhhlllooo    mmmaaaťťť   zzzaaa    nnnááásssllleeedddoookkk    aaajjj    

tttooo,,,     žžžeee     bbbyyy     sssaaa     iiiccchhh     kkklllííímmmaaa     zzzaaačččaaalllaaa     pppooodddooobbbaaaťťť   

kkklllííímmmeee     rrrooovvvnnníííkkkooovvvýýýccchhh     kkkrrraaajjjííínnn...     EEExxxoootttiiiccckkkééé    

ooovvvoooccciiieee,,,     aaakkkooo     sssúúú     bbbaaannnááánnnyyy,,,     pppooommmaaarrraaannnčččeee    

aaa    mmmaaannndddaaarrrííínnnkkkyyy,,,     bbbyyy     sssaaa     mmmooohhhllliii     dddooopppeeessstttooovvvaaaťťť   

dddoookkkooonnncccaaa     aaajjj    nnnaaa     ssseeevvveeerrreee    KKKaaannnaaadddyyy     aaa    tttooo    nnniiieeellleeennn    

vvv    uuummmeeelllýýýccchhh     ssskkkllleeennníííkkkooovvvýýýccchhh     pppooodddmmmiiieeennnkkkaaaccchhh...    

PPPrrreeedddssstttaaavvvaaa    nnneeerrreeeááálllnnnaaa???         KKKtttooohhhooovvviiieee!!!        

PPPrrrííírrroooddduuu     nnniiieeekkkeeedddyyy     nnneeemmmôôôžžžeeemmmeee     ooovvvppplllyyyvvvnnniiiťťť ,,,    

nnnooo     tttrrreeebbbaaa     sssiii     jjjuuu    ccchhhrrrááánnniiiťťť,,,    aaakkkooo    nnnaaajjjvvviiiaaaccc    vvviiieeemmmeee...    

AAAjjj     mmmyyy     bbbyyy     sssmmmeee     sssaaa     mmmooohhhllliii     zzzaaammmyyysssllliiieeeťťť    nnnaaaddd    

tttýýýmmm,,,     aaakkkooo     mmmôôôžžžeeemmmeee     ppprrrííírrrooodddeee     ppprrriii     nnnaaašššiiiccchhh    

sssúúúčččaaasssnnnýýýccchhh    mmmooožžžnnnooossstttiiiaaaccchhh     aaakkktttííívvvnnneee    pppooommmôôôcccťťť ...    

MMMooohhhllliii     bbbyyy     sssmmmeee     uuuvvvaaažžžooovvvaaaťťť    nnnaaaddd     tttýýýmmm     ččč iii     bbbyyy    

sssmmmeee     vvv    rrrooodddiiinnneee     nnneeezzzaaačččaaallliii     vvviiiaaaccc     ssseeepppaaarrrooovvvaaaťťť 

V tomto  článku  nám  jeho  autorka  Natália  Harenčárová  približuje  úvahu  o  zmene  klímy  na 

našej Zemi, čo vhodne prepojila s pranostikami viažucimi sa k zimnému obdobiu. Podáva nám 

prognózu,  ako  sa  klimatické  zmeny  odrazia  v prírode  v podobe  globálneho  otepľovania,  čo 

bude mať vplyv nielen na človeka, ale aj zvieratá a rastliny. Úvaha nemá len ekologický, ale aj 

spoločenský charakter. Píše aj o tom, že nie  je dôležité  či nám na Vianoce vŕzga pod nohami 

sneh alebo cŕka spod nôh blato, ale  to  či si vieme do našich domovov vniesť ducha pravých 

Vianoc. 
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odpad,  alebo  prestali  všade  chodiť 

autom a začali viac využívať alternatívny 

spôsob   dopravy....  

Ľudia  oddávna  pozorovali  prírodu. 

Zapisovali  si opakujúce  sa prírodné  javy 

a neskôr  na  základe  toho  vznikli 

pranostiky.  V súčasnosti  pranostiky 

naším  pričinením  nevychádzajú  a to 

najmä  pranostiky  v zimnom  období, 

keďže  snehu  už  býva  veľmi  málo 

a tešíme sa na každú vločku.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Biele  Vianoce“  sú  snom  každého 

dieťaťa,  ale  aj  dospelého.  Pamätám  si 

veľa  Vianoc  a viem,  že  väčšinou  na 

Vianoce  skôr  prší,  ako  sneží.  No  či  sú 

Vianoce  biele  alebo  nie,  mali  by  byť 

hlavne  o pokoji  v duši,  o spoločných 

chvíľach strávených s rodinou, priateľmi, 

teda ľuďmi, na ktorých nám záleží. Vtedy 

sú  každé  či  už  zablatené,  alebo 

zasnežené Vianoce sviatočne krásne.                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

                                Natália Harenčárová, 7.A 
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Milí žiaci a návštevníci školy, 

 Opäť sa k vám prihovárame za program 
Zelená škola, ktorému sa venujeme už 
dlhodobo. Pomocou rôznych aktivít sa 
snažíme vniesť do povedomia žiakov 
dôležitosť triedenia odpadu a šetrenia 
energie. Stále hľadáme cestu ako energiu 
šetriť a tým chrániť životné prostredie. 
Preto sme vám ako členovia kolégia 
Zelenej školy vypísali niekoľko zásad 
šetrenia energie, ktoré by sme mohli všetci 
spoločne a veľmi ľahko dodržiavať. 
1. Medzi dôležité zásady patrí triedenie 
odpadu - plastov a papiera. Zber papiera sa 
na škole koná 2x do roka. Jesenný zber 
papiera prebehol v októbri 2015, pričom 
sme spoločne vyzbierali 16 432 kg papiera. 
Na zber plastových fliaš slúžia na škole žlté 
kontajnery rozmiestnené na jednotlivých 
chodbách. 
2. Ďalšou zásadou je efektívne vetranie. 
Počas vyučovania by sme mali vetrať 3-5-
krát po dobu 5-10  minút. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Okrem zhasínania svetla by sme mali 
viac využívať prirodzený zdroj svetla a 
odostierať  žalúzie. 
4. Mnohí z vás možno o tom nevedia, ale 
zapnutý monitor počítača berie veľa 
energie, preto ho vždy na konci vyučovania 
nezabudnite  vypnúť. 
 
Milí žiaci, pevne veríme, že tieto zásady 
budete dodržiavať, a tak prispejete k 
šetreniu energie. Zásady nájdete 
umiestnené aj na dverách jednotlivých 
tried. 

     

 

 

 
                                kolégium Zelenej školy 

Za zelenú školu sa vám prihovára  jeho kolégium, aby vysvetlilo, ako aj vy môžete ušetriť energiu v triede  či na

chodbách našej školy. Ak by sme sa všetci riadili  jej návrhmi, určite by sa nám podarilo okrem energie spoločne

ušetriť aj nejaké peniaze pre školu, ktoré by mohli byť použité napríklad na nákup nových kníh alebo pomôcok do

učební, vybavenia školy atď. 
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 VVVIIIAAANNNOOOCCCEEE   
ssúú  kkrreessťťaannsskkéé  ssvviiaattkkyy  nnaarrooddeenniiaa  JJeežžiiššaa  

KKrriissttaa..   VViiaannooččnnéé   oobbddoobbiiee   nnaa   SSlloovveennsskkuu  

ssaa   ppooddľľaa   nnaaššiicchh   pprreeddkkoovv   zzaaččíínnaa  

aaddvveennttoomm,,   mmeessiiaacc  pprreedd   ŠŠtteeddrrýýmm   ddňňoomm,,  

kkeeddyy   ssaa   ppoossttuuppnnee   rroozzhhoorriiaa   ššttyyrrii   ssvviieeččkkyy  

nnaa   aaddvveennttnnoomm   vveennccii..  NNiieekkooľľkkoo   ddnníí   pprreedd  

VViiaannooccaammii   aalleebboo   vv  pprriieebbeehhuu   šštteeddrrééhhoo  

ddňňaa   ssii   ľľuuddiiaa   zzddoobbiiaa   ssvvoojjee   pprrííbbyyttkkyy  

ttrrbblliieettaavvýýmmii   ddeekkoorráácciiaammii,,   vvooňňaavvoouu  

ččeeččiinnoouu,,  mmnnoožžssttvvoomm  ffaarreebbnnýýcchh  ssvveettiieellookk  

nnoo  aa  ssaammoozzrreejjmmee    vviiaannooččnnýýmm    ssttrroommččee‐‐

kkoomm..   TTeenn   ttrróónnii   uupprroossttrreedd   oobbýývvaaččkkyy  

kkaažžddeejj   ddoommááccnnoossttii..   JJee   ttoo   lliiggoottaavváá  

ddoommiinnaannttaa,,  pprrii  vvýýzzddoobbee  kkttoorreejj  mmáá  kkaažžddýý  

mmoožžnnoossťť   vvyybbiiťť   ssaa   ppooddľľaa   vvllaassttnneejj  

ffaannttáázziiee..   AAllee  kkeeďďžžee   iiddee   oo  oobblliieekkaanniiee  

ssttrroommččeekkaa   aajj   ttuu   nnáámm   mmóóddnnii   ttvvoorrccoovviiaa  

rraaddii   ddiikkttuujjúú,,   ččoo   jjee   ttrreennddoovvéé,,   ččoo   jjee   iinn..   JJee  

lleenn   nnaa   nnááss   ččii   cchhcceemmee   mmaaťť   ssttrroommččeekk  

zzddoobbeennýý  nnaa  mmooddeerrnneejj  vvllnnee,,  tteeddaa  ss  bbiieellyymm  

ččii   rruužžoovvýýmm   iihhlliiččíímm   llaaddeennýý   vv  ppaasstteelloovvýýcchh  

ttóónnoocchh,,   aalleebboo   oossttaanneemmee   pprrii   oovveerreenneejj  

kkllaassiikkee   ffaarreebbnneejj  vvššeehhoocchhuuttii..     VV  mmiinnuulloossttii  

bbooll   ssttrroommččeekk   zzddoobbeennýý   ttýýmm,,   ččoo   ssii   ľľuuddiiaa  

ddooppeessttoovvaallii   ‐‐   jjaabbĺĺččkkaammii,,   oorreecchhmmii,,   ddoo  

aalloobbaalluu   vviiaazzaallii   kkoocckkyy   rreeppyy,,   zzeemmiiaakkyy,,  

kkttoorréé   pprriippoommíínnaallii   ddnneeššnnéé   ssaallóónnkkyy   aalleebboo  

ssii   uupplliieettllii   rrôôzznnee   ssllaammeennéé   oozzddoobbyy   aa  ttiiee  

nnaaňň   vveeššaallii..   SSttrroommččeekk   bbooll   zzaavveesseennýý   hhoorree  

nnoohhaammii   nnaa   ssttrrooppee   nnaadd   ssttoolloomm..   VVääččššiinnoouu  

kkeeďď  ssii  ččlloovveekk  pprreeddssttaavvíí  VViiaannooccee  vvyybbaavviiaa   

  

  

  

ssaa   mmuu   ddaarrččeekkyy..   NNaa   šštteeddrrýý   ddeeňň   mmnnoohhíí  

ddooddrržžiiaavvaajjúú   ppôôsstt   aa  ttoo   nniieelleenn   pprreettoo,,   aabbyy  

vviiddeellii   zzllaattéé   pprraassiiaattkkoo..   CCeellýý   ddeeňň   jjee  

vveennoovvaannýý   pprríípprraavváámm,,   aabbyy   šštteeddrráá   vveeččeerraa  

bboollaa  ččoo  nnaajjšštteeddrreejjššiiaa..  PPoo  nneejj  ssaa  rroozzddáávvaajjúú  

ddaarrččeekkyy..   AAllee   VViiaannooccee   nniiee   ssúú   lleenn  

oo  ddaarrččeekkoocchh..  SSúú  hhllaavvnnee  oo  ttoomm,,   žžee   rrooddiinnaa  

jjee   ssppoolluu..   PPrrii   vveeččeerrii   ppooččúúvvaajjúú   vviiaannooččnnéé  

kkoolleeddyy   aalleebboo   ppoozzeerraajjúú   vviiaannooččnnéé  

rroozzpprráávvkkyy..   UUrrččiittee   vvääččššiinnaa   zz  vvááss   ppoozznnáá  

kkoolleeddyy::   TTiicchháá   nnoocc,,   BBúúvvaajj   DDiieeťťaa   kkrráássnnee,,  

PPooďďmmee   bbrraattiiaa   ddoo   BBeettlléémmaa,,   NNaarrooddiill   ssaa  

KKrriissttuuss  PPáánn  aa  mmnnoohhoo     ďďaallššíícchh   ččii  

rroozzpprráávvkkyy   VViiaannooččnnýý   eexxpprreess,,   TTřřii   oořřííšškkyy  

pprroo   PPooppeellkkuu,,   PPeerriinnbbaabbuu..   TTiieettoo   ppaattrriiaa  

nneeooddmmyysslliitteeľľnnee  kk    VViiaannoocciiaamm   aa  ččaarroovvnnee  

iicchh     ddoottvváárraajjúú..    

DDrruuhhýý   ddeeňň   jjee   pprree   kkrreessťťaannsskkéé  

nnáábboožžeennssttvváá   vveeľľkkýýmm   ssvviiaattkkoomm..   MMnnoohhéé  

ddoommááccnnoossttii   oossllaavvuujjúú   nnaarrooddeenniiee   mmaallééhhoo  

JJeežžiišškkaa   vv  kkrruuhhuu  nnaajjbblliižžššíícchh..   2266..1122..   jjee   zzaassaa  

ddňňoomm  nnáávvšštteevv     aa  zzáábbaavvyy..    

UU  nnááss   nnoossíí   ddaarrččeekkyy   SSvväättýý   MMiikkuulláášš  

aa  JJeežžiisskkoo..   VV  UUSSAA   aa  vv  KKaannaaddee   iicchh   nnoossíí  

SSaannttaa     CCllaauuss..  LLiieettaa  nnaa  ssaanniiaacchh,,  kkttoorréé  ťťaahháá  

oosseemm   ssoobboovv..   VV  AAnngglliicckkuu   ssaa   vvoolláá   FFaatthheerr  

CChhrriissttmmaass..   SSaammoozzrreejjmmee   sskkoorroo   vvššaaddee   ttoo  

mmaajjúú   iinnaakk..   TTýýmmttoo   VVáámm   cchhcceemm   ppoopprriiaaťť  

VVeesseelléé  VViiaannooccee,,  aabbyy   ssttee   iicchh  pprreežžiillii  ss  ttýýmmii            

kkttoorrýýcchh  mmááttee     rraaddii..                  

                                                                      ZZuuzzaannaa  CCiibbuullččííkkoovváá  66..BB  
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ANKETA 

Myslíte si, že výlov rýb je na Vianoce v poriadku 

vzhľadom  na  to,  že  kapor  je  živočíchom? 

Schvaľujete  kúpu  kapra  a jeho  neskoršie 

vypúšťanie do riek? 

Tento rok boli v lete veľmi vysoké teploty a málo 

vody,  takže  produkcia  rýb  bola  slabá.  Preto  sa 

pre  nedostatok  vody  nesmie  loviť  vo  všetkých 

rybníkoch. Sú rybníky určené na chov kaprov pre 

vianočný trh.  

Rybník v prírode  je životným prostredím kapra. 

Živia sa ním vodné vtáky  či vodné cicavce, teda 

je  súčasťou  potravového  reťazca.  V prírode 

existuje  biologická  rovnováha,  ktorú  by  človek 

svojou činnosťou nemal narušiť. 

Kúpiť  kapra  a neskoršie  ho  pustiť?  Nevidím 

v tom zmysel! Predpokladám, že to robia rodičia 

kvôli deťom. 

Je  výlov  rýb  nebezpečný  pre  biologickú 

rovnováhu ? 

Výlov rýb sa začína v jeseni a lovia sa ryby, ktoré 

sú  určené  pre  vianočný  trh.  Ryby  sa  potom 

triedia  a dávajú  do  sádok,  kde  sa  ryba  v čistej 

vode zbaví pachu a bahna. Ide o to, kde sa výlov 

rýb koná. Ak v rybníkoch, ktoré nie sú na  tento 

účel určené a rýb sa vyloví veľa, tak potom áno, 

rovnováha sa môže narušiť.  

Prečo je zdravé konzumovať  ryby ? 

Ryby  by  mali  byť    jednoznačne    súčasťou 

zdravého  jedálneho  lístka,  pretože  sú  dobre 

stráviteľné. Obsahujú Omega 3 mastné kyseliny 

a bielkoviny. Ryby  sú vhodné aj pre diabetikov. 

Je  to  vysokohodnotná  potravina,  ktorá 

poskytuje organizmu stavebný materiál, energiu  

 

 

 

a obsahuje  aj minerálne  látky.  Veľmi  vhodný  je 

napr. losos, pstruh alebo tuniak. Na Slovensku je 

vianočnou rybou číslo jeden stále kapor.  

Máte na Vianoce kapra alebo rybie filé ?  

Mávame  aj  kapra  aj  rybie  filé.  Kapor  je  určite 

chutnejší, ale častejšie si dám rybie filé, ktoré  je 

bez kostí, lebo sa obávam toho, že sa mi nejaká 

kosť zapichne v krku. 

Myslíte si, že vyrúb stromčekov na Vianoce je v 

poriadku? 

Pokiaľ sa nemýlim, kvôli Vianociam sa špeciálne 

vysádzajú stromčeky. Pestujú sa, aby sa  len  tak 

všade nevyrubovali.  Je veľa pestovateľov, ktorí 

ich potom predávajú. Kto  chce  živý  strom, mal 

by  ísť do obchodu a kúpiť si ho. Zakúpiť sa dajú 

aj na lesných správach. Sú však aj takí ľudia, ktorí 

idú do  lesa a zotnú si strom sami. To v poriadku 

určite  nie  je.  Les  je  ohrozený  necitlivým 

a neodborným  zásahom  do  ekosystému. 

A navyše,  krádež  ihličnanu môže  byť  priestupkom 

i trestným  činom  v závislosti  od miesta,  kde  strom 

rástol, i výšky spôsobenej škody.  

Ukázalo  sa,  že  živý  stromček  z plantáží  alebo 

prerezávok  (úmyselné  výchovné  zásahy)  je 

ekologickejší.  Umelé  stromčeky  zaťažujú  životné 

prostredie pri výrobe, ale aj pri neskoršej likvidácii. 

Strom  je  živým  organizmom,  na ktorý  sú 

napojené mnohé živočíchy. Aký je jeho význam?  

Vytínaním  stromov  v lese  sa  ničí  životné 

prostredie najmä vtákov a hmyzu. Stromy majú 

v prírode veľký význam. Sú domovom pre vtáky, 

ale aj cicavce  či drobné bezstavovce, poskytujú 

úkryt,  vrhajú  tieň,  plody  stromov  sú  potravou 

pre množstvo  živočíchov,  z opadaného  lístia  sa 

V nasledujúcej  ankete  naši  redaktori  Bruno  Kormanovič  a Samuel  Jošt  položili  zopár  ekologicky 

ladených otázok týkajúcich sa výlovu rýb a výrubu stromčekov pani učiteľke Nine Vallovej. 
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tvorí  humus,  no  a samozrejme  produkujú  nám 

kyslík. 

Aký druh stromčekov sa vyrúbava najviac ? 

Najčastejšie  sa  na  Vianoce  ozdobuje  borovica, 

smrek a jedľa.  

Máte na Vianoce živý alebo umelý stromček ? 

Ako  dieťa  sme mali  vždy  živý  stromček,  no  už 

pár rokov máme umelý. 

Čo z Vianoc máte najradšej ? 

Všetko.  Vianočnú  atmosféru  a  výzdobu, 

stromček,  stretnutie  s  celou  rodinou  a 

kamarátmi.  Samozrejme  nemôžu  chýbať 

darčeky  pod  stromčekom  a  pekné  vianočné 

rozprávky či   film.  
                                                                                                                                                                  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Bruno Kormanovič, Samuel Jošt, 7.B 
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VVVIIIAAANNNOOOČČČNNNÉÉÉ   PPPEEEČČČEEENNNIIIEEE   

K prípravám  na  Vianoce  patrí  okrem  upratovania  domácností,  zdobenia  našich  domovov,  nákupov  aj 

vianočné pečenie. Žiaci piateho ročníka pre vás pripravili tip na výrobu jednoduchých nepečených guliek. 

Zvládnete ich aj úplne sami a môžete tak trošku odbremeniť svoju mamu a urobiť jej radosť. 

SUROVINY:  1 balík okrúhlych piškót, celé maslo 250 g,  šťava  z 1 pohára  čerešní, 2 balíčky pudingového 

prášku s vanilkovou príchuťou, kokos na obaľovanie 

POSTUP:  Piškóty  si  rozložíme  v jednej  vrstve  na  dosku,  prekryjeme  papierom  na  pečenie  (aby  spod 

valčeka nevyskakovali) a valčekom na cesto vaľkaním najemno rozmrvíme. Môžete poprosiť aj ocka, aby 

sa zapojil a trošku vám s tým pomohol. Piškóty preložíme do hlbšej nádoby a pridáme puding, čerešňovú 

šťavu  a na  záver  zmäknuté  maslo.  Vypracujeme  cesto,  z ktorého  odoberáme  guličky  (radšej  menšie 

množstvo, aby vyšlo viac guliek). Tí zručnejší môžu do nich vložiť aj   kompótovú čerešňu pre vylepšenie 

chuti. Nakoniec ich ešte obalíme v kokose a vložíme do pripravených papierových košíčkov. 
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‐Mami ja by som chcela na Vianoce psa..... 

‐Nevymýšľaj! Bude kapor ako každý rok!!! 

 

Rozprávajú  si  Američan,  Rus  a  Slovák. 

Američan  hovorí:  „Vidíte  to  červené 

Ferrari?" 

Ostatní: „Hmm, dobré." 

„No, tak také som dostal na Vianoce." 

Rus  hovorí: 

„A  vidíte  to 

zelené 

Porsche?" 

Ostatní:  „Tiež 

dobré." 

Rus:  „Tak 

také  som  pre 

zmenu  dostal 

na  Vianoce 

ja." 

A   Slovák: 

„Vidíte to     

Infiniti G35 GTO?" 

Ostatní: „Nádhera!" 

„Tak takej farby som   dostal 

menčestráky." 

 

Pani  Marienka  sa  pritúli  k  manželovi  a 

pýta  sa:  „Miláčik,  čože  mi  dáš  na 

Vianoce?"    „Budúci  rok  zlaté  náušnice," 

hovorí muž  rozvážne.  "A  tento  rok  dve 

dierky na ne!" 

 

 

 

 

 

„Oci,  naozaj  mi  ten  iPad  priniesol 

Ježiško?" Pýta sa Jožko otca. 

„Ale samozrejme, čo ti to napadlo?" 

„No,  že  celý  deň  stojí  nejaký  chlapík  pri 

domových dverách a chce tretiu splátku." 

 

Policajt  sa  rozhodne,  že  si  uloví 

vianočného kapra. Zobral náradie a začal 

sekať  dieru  do 

ľadu. 

Odrazu príde za 

ním jeden pán a 

kričí: „Okamžite 

prestaňte sekať 

do toho ľadu!“ 

„Akým  právom 

mi   to  zaka‐

zujete!?“ 

         „Právom   

          správcu   

          zimného     

                        štadióna!“ 

 

Hovorí jedna Havajčanka druhej: „Manžel 

mi pod stromčekom sľúbil, že v budúcom 

roku budeme mať exotickú dovolenku." 

„Na  mužské  sľuby  nedaj.  Ten  môj  už 

desať  rokov  sľubuje  Senecké  jazero  a 

stále sme tu na Havaji! " 

 

V o výbere vtipov od Patrika Homolu si určite nájdete také, na ktorých sa dobre zasmejete. 
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O  Vianociach  hovorí  mamička  Jožkovi: 

„Jožko, zapáľ vianočný stromček." 

Za  chvíľu  príde  Jožko  a  hovorí:  „Aj 

sviečky?" 

 

Jožko sa pýta na Štedrý deň rodičov: 

„Určite  mi 

toto všetko 

priniesol 

Ježiško?" 

Mamička 

na  to: 

„Áno, a kto 

iný?" 

Jožko  sa 

zamračí: „A 

čo  ste  mi 

teda 

priniesli vy?" 

 

Bavia  sa  tri  ženy,  čo  dali  manželom  k 

Vianociam. 

„Kúpila  som  manželovi  vec,  čo  urobí 

stovku za 10 sekúnd ‐ je to Honda." 

„Ja som mu kúpila vec, čo urobí stovku za 

5 sekúnd ‐ je to Porsche!" 

Tretia  je  triumfuje:  „Ja  som  mu  kúpila 

vec,  čo  urobí  200  za  sekundu  ‐  je  to 

osobná váha!" 

 

V  správach hovorili,  že  každý,  kto  vyrazí 

na  cesty  v  tomto počasí, by mal mať  so 

sebou reťaze, lopatu, deku, rozmrazovač, 

ťažné  lano,  baterku,  hever  a  náhradné 

koleso…  No,  vyzeral  som  ráno  v 

autobuse ako hlupák… 

Na Vianoce kričí malý Jožko cez celý byt 

na mamičku  pri  sporáku:  "Mami, mami, 

stromček horí!" 

„Hovorí  sa,  svieti  a  nie  horí,"  poučí  ho 

matka. 

Chlapček  za  chvíľu  zase  začne  kričať: 

„Mami, 

záclony   už 

tiež svietia!" 

 

Dva  kapre 

plávajú vo vani 

a jeden sa pýta 

druhého: „Ešte 

stále  si  mys         

líš, že nás chcú 

iba okúpať?“ 

 

Malý Miško píše Ježiškovi, čo by chcel na 

Vianoce pod stromček. 

Chcel by som: sánky, nové značkové  lyže 

a  lyžiarky, bicykel, kolobežku, kolieskové 

korčule,  tablet, nový  LCD  televízor, mp3 

prehrávač,  snowboard  s  výbavou, 

notebook,  playstation,  nové  hodinky, 

autíčko  na  diaľkové  ovládanie,  štyri  3D 

hry  do  počítača...  a  veľa  iných  vecí,  ale 

keďže som veľmi skromný,  tak  tie ďalšie 

už nemusia byť. 

 

‐ Prežil som Vianoce v bielom. 

‐ Ty si bol na horách?  

‐ Nie, v sadre. 

 

 

                                                    Patrik Homola 7.B 
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Asi  najznámejšou  vianočnou  rozprávkou  sú 

Tri  oriešky  pre  Popolušku.  Je  to  príbeh 

dievčaťa  ‐  Popolušky,  ktorej  zomrel  otec 

a zostala  jej  už  iba  macocha  a nevlastná 

sestra.  Tie  však  nemajú  Popolušku  rady, 

neustále jej dávajú veľa roboty a zakazujú jej 

ísť na ples, kde  si má princ vybrať nevestu. 

Osud  jej  však  praje  viac  ako  jej  macoche 

a nevlastnej  sestre,  a tak  sa  jej  nakoniec  aj 

vďaka  trom  čarovným orieškom podarí stať 

sa  princovou  ženou.  Táto  rozprávka  bola 

okrem iného vyhlásená aj za najlepšiu česko‐ 

slovenskú rozprávku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veľmi  úspešnou  rozprávkou  je  aj  Mrázik. 

Táto  legendárna  ruská  rozprávka  je 

o pracovitej  Nastenke,  statočnom  ale 

sebeckom  Ivanovi  a o láske. Nastenka mala 

otca,  zlú macochu  a rozmaznanú  nevlastnú 

sestru  Marfušu.  Keďže  Marfuša  bola 

škaredá,  macocha  ešte  viac  nenávidela 

krásnu  Nastenku,  a tak  ju  jedného  dňa 

vyženie do  lesa dúfajúc, že zmrzne alebo  ju 

zožerú  vlky.  Zachráni  ju  ale Mrázik,  strážca 

zimného  lesa.  Pretože  je  spravodlivý, 

postará  sa  o  ňu  a ochráni  ju.  Zatiaľ  sa  do 

sveta vydá  Ivan, ktorý však urazí kúzelného 

starčeka a ten ho potrestá tým, že bude mať 

medvediu  tvár.  Aby  Ivan  získal  späť  svoju 

tvár,  musí  konať  dobré  skutky.  Určite  to 

poznáte,  s touto  rozprávkou  sa  na 

televíznych obrazovkách  stretávame  rok  čo 

rok už viac ako tridsať rokov.  

Blížia  sa Vianoce,  sviatky pokoja a lásky. Neodmysliteľne k nim patrí  rodina, priatelia, dobré 

jedlo ale aj filmy a rozprávky. Bez mnohých týchto televíznych hitov si niektorí z nás nevedia 

blížiace  sa  sviatky  alebo  zimu  vôbec  predstaviť.  Určite  poznáte  aspoň  jeden  z týchto 

legendárnych filmov. 
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Keď píšem o  filmoch,  ktoré neodmysliteľne 

patria  k Vianociam  a k zime,  nesmiem 

zabudnúť  na  rozprávku  Perinbaba.  Na 

začiatku  zachráni  Pani  Zima  –  Perinbaba  ‐‐ 

malého  Jakuba  z pazúrov  smrti,  pretože  sa 

jej páči, že sa nebál ani Zubatej. Vezme si ho 

k  sebe,  aby  jej  pomáhal  triasť  veľkou 

perinou, ktorá robí na zemi sneh. Veľmi si ho 

obľúbi  aj  napriek  neplechám,  ktoré  Jakub 

spôsobí, napríklad chumelicu na púšti. Má ho 

rada a pomáha mu aj po tom, ako opustí  jej 

sídlo. Jakub sa vydá medzi ľudí, kam ide kvôli 

svojej  láske  ku  krásnej  Alžbetke.  Než  však 

budú môcť  vystrojiť  svadbu,  čaká  Jakuba  i 

Alžbetku  ešte  nejedno  trápenie  so  zlou 

macochou  a  jej  dcérou  Dorou  a  tiež  so 

Zubatou, ktorá má na Jakuba zálusk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A k najsledovanejším  vianočným  filmom 

patrí  aj  americká  komédia  Sám  doma. 

Rodinka  odchádza  na  dovolenku  do  Paríža, 

ale  zabudne  doma  Kevina,  najmladšieho 

člena  ich mnohopočetnej  rodiny. Tak začína 

najúspešnejší  film  roku  1990.  Kevin  vôbec 

neprepadne panike, práve naopak. Konečne 

môže robiť všetko to, čo  inak nemôže. Jeho 

šťastie  však  netrvá  dlho.  Objavia  sa  totiž 

dvaja  nešikovní  zlodeji,  ktorí  chcú  vylúpiť 

dom McCallisterovcov.  Ani  tento  krát  však 

Kevin  nestratí  rozvahu  a  poriadne  lupičom 

ublíži.  Nastraží  do  domu  veľa  pascí.  Aj 

napriek voľnosti a zábave s  lupičmi mu však 

pomaly začína byť smutno za rodinou. Kvôli 

obrovskému  úspechu  sa  natočili  aj 

pokračovania. Teraz má Sám doma 5 dielov. 

 

                                                            Natália Čerňanová 7.A 
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Recenzia knihy 

AAAppprrrííílllooovvvééé   dddiiieeevvvčččaaa‐‐‐   

MMMaaarrrtttiiinnnaaa   SSSooolllčččaaannnssskkkááá   

Kniha  Aprílové  dievča  je  určená  do  rúk 

všetkým  dievčatám,  ktoré  majú  rady 

príbehy  o láske  a chcú  sa  cez  knižku  aj 

trošku zaľúbiť. Tento dievčenský  román 

napísala  slovenská  autorka,  ktorá  píše 

knihy  venované 

teenagerom.  Celý  príbeh 

prežívame  s dievčaťom 

menom Bibiána. 

Bibiána  nikdy  nezažila 

niečo,  prečo  by  sa 

dokázala  obetovať 

a bojovať,  pokým  do  jej 

života  neprišiel  Andrej 

Princ.    Bol  to  tajomný 

a zvláštny  chlapec 

s veľkým,  ale  skrytým 

nadaním... 

Keď   Bibiána 

(štrnásťročné  dievča)  nastúpila  na 

strednú  školu  netušila,  že  sa  zaľúbi. 

Zdalo  sa  jej,  že  „ho“  odkiaľsi  pozná 

a potom  jej  došlo,  že  je  to    ten  istý 

chalan, čo do nej narazil 

 

 

 

 

 

 

a zašpinil  jej  tričko  zmrzlinou  pri  ich 

prvom   stretnutí. 
Vedela, že nemá  šancu,  lebo po  ňom už 

pokukovala  Alica,  najkrajšie  dievča 

z celej   triedy. 

Všetko  sa  ale  zmenilo  v jeden  večer... 

Táto knižka patrí medzi moje 

najobľúbenejšie,  pretože 

Bibiána  sa  počas  celého 

príbehu  postupne  vyvíja 

a stáva  sa  z  nej  zodpovedná 

a silná  dáma  v pravom 

zmysle slova. Je ale škoda, že 

autorka  nechala  koniec 

otvorený  a čitateľ  si  ho 

musel  domyslieť.  Rok  od 

vydania  knihy  Aprílové 

dievča  autorka  vydala  voľné 

pokračovanie   knihy 

s názvom  Očistec  bláznov.  

Už  sa  teším,  ako  si  túto  knihu  budem 

môcť opäť prečítať. Určite ju odporúčam 

všetkým romantickým dušiam!  

                           Alexandra Polakovičová 7.B 

Pre  tých,  ktorí  radi  čítajú  si  pripravila  Alexandra  Polakovičová  tip  na  dievčenský  román. 

Krátka recenzia so stručným obsahom určite osloví všetky romantické duše. 
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