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Zimno–vianočný špeciál   
 

 

 

Zimný, vianočný, adventný 

Školáčik. 

Cez tieto prenádherné sviatky Vám prinášame 

špeciálneho Školáčika s krásnymi článkami. 
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Vianoce a to, o čom by mali byť 
Vianoce sú prekrásne sviatky. Slávime ich od 24. decembra do 26. decembra. 
U nás je zvyk, dávať si pod stromček darčeky. Nezabúdajme však pri všetkých 
týchto „vecných“ veciach na pravý zmysel Vianoc. Pre kresťanov ním je sviatok 
narodenia Ježiša Krista a myslím, že aj pre všetkých ostatných sviatok pokoja, 
radosti a tradične aj toho, keď rodina môže byť spolu. Vianoce si teda užime, 
najlepšie v kruhu blízkych a nasávajme vianočnú atmosféru. 
 

Advent 

Advent je obdobie čakania a prípravy na Vianoce. U nás je zvykom zapaľovať 
sviečky na adventnom venci: na prvú nedeľu prvú, na druhú nedeľu druhú, na 
tretiu nedeľu tretiu a na štvrtú nedeľu štvrtú. Takisto je u nás obyčajom 
adventný kalendár: každý deň otvoriť jedno okienko a pri tom poslednom už sú 
Vianoce. Advent je jednoducho krásnym obdobím. V dnešnej dobe si však ľudia 
chcú už veľmi skoro robiť Vianoce a na advent zabúdajú.  
 

Vianočné zvyky a tradície na Slovensku 
 

Sviatok sv. Mikuláša (6. decembra) majú radi najmä deti, ktoré počítajú dni a noci, kedy od 
neho do svojich vyleštených čižmičiek dostanú množstvo sladkých darčekov. Tie si však 
musia pripraviť už v podvečer predchádzajúceho dňa a dať si ich vyčistené do obloka, aby si 
v nich ráno našli očakávané dobroty či iné milé prekvapenie. U nás je Mikuláš známy ako 
bielovlasý deduško s veľkou bradou v červenom kabáte a zvykne chodiť spolu s anjelom a 
čertom, ktorí mu pomáhajú rozdávať darčeky či „čertovské“ odmeny. 
 
Trinásty december je ďalším zaujímavým dňom v predvianočnom období. Sviatok 
Lucie patrí do série tzv. stridžích dní, ktoré predchádzajú Vianociam. Trvali od 
Kataríny (25. novembra) do Tomáša (21. decembra). Viazali sa tiež na Ondreja (30. 
novembra), Barboru (4. decembra), Mikuláša (6. decembra) a Luciu (13. decembra). Ľudia 
verili, že v tento deň môžu strigy aj uvidieť. Podľa najznámejšej ľúbostnej veštby si na 
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Luciu dievčatá pripravili trinásť lístočkov. Na dvanásť z nich napísali rôzne mužské mená, 
pričom posledný trinásty zostal prázdny. Lístočky poskrúcali a postupne, počas 
nasledujúcich dní ich po jednom zničili (pálili). Predposledný lístok spálili na Štedrý deň 
ráno, a posledný otvorili večer. Meno, ktoré na ňom bolo napísané, malo byť menom 
budúceho manžela. Ak zostal posledný lístok prázdny, budúci rok sa dievčina ešte vydať 
nemala.  
 
Dvadsiateho štvrtého decembra, na Štedrý deň, na Slovensku začíname sláviť Vianoce. Na 
východnom a čiastočne aj na strednom Slovensku sa tento deň nazýva aj “vilija” alebo 
“vigilija”, odvodený od latinského “vigília”, čo znamená predvečer sviatku. Najväčším 
sviatkom Vianoc je 1. sviatok vianočný (25. decembra) – deň Kristovho narodenia, i keď 
história nevie presne určiť, kedy sa naozaj narodil. Na Štedrý deň sa zvykne držať pôst, 
ktorý končí východom prvej hviezdy. Deťom sa vravelo, že ak vydržia do večere nič nejesť, 
uvidia zlatú hviezdu alebo zlaté prasiatko. Kým deti chystajú vianočný stromček, gazdinky 
pečú, varia a chystajú rôzne dobroty na štedrovečerný stôl. Medovníčky či iné koláče majú 
už napečené niekoľko dní dopredu. Jedlá, ktoré sa podávajú sa líšia podľa zvykov a tradícií 
v rôznych regiónoch Slovenska. Spravidla však na bohato prestretom štedrovečernom stole 
nesmie chýbať chlieb, cesnak, med, oblátky, kapustnica, ryba, zemiakový šalát, opekance 
(pupáky, bobaľky), koláče, ovocie. Po večeri sa spievajú koledy, rozbaľujú vianočné darčeky, 
na ktoré sa nielen deti veľmi tešia. Mnoho ľudí sa zúčastňuje polnočnej omše, aby oslávili 
narodenie Ježiša Krista a zaspievali si asi najkrajšiu vianočnú pieseň „Tichá noc, svätá 
noc“. Dvadsiateho piateho decembra a 26. decembra rodiny často zostávajú spolu, idú do 
kostola alebo navštevujú svojich príbuzných a priateľov.  

Sára Jakubcová  (7.B) 
Zdroj:Internet 
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Mikuláš na našej škole 

V piatok 4.12.2015 sa na našej škole oslavoval sviatok svätého Mikuláša. Naši deviataci 

(oficiálne ) chodili po škole prezlečení za anjelov, čertov a Mikuláša. Menší aj väčší žiaci 

im spievajú Mikulášske pesničky a Mikuláš im za to rozdá sladkosti . U väčších žiakov 
je obľúbenou súčasťou vystrájanie čertov, ktorý ostatných žiakov čiernia farbou na topánky 

. Mikuláš na našej škole jednoducho skvelou zábavou.     
Michal Drábek (6.B) 

 

Deti škole 
V nedeľu 6. decembra 2015 sa na našej škole uskutočnila každoročná zimná show Deti 
škole. Žiaci jednotlivých tried predviedli svoje čísla, ktoré divákov (zväčša rodičov) pobavili, 
potešili aj dojali. Program uvádzal Jožko Antálek. Okrem vystúpení jednotlivých tried bolo 
aj vystúpenie za predmet slovenský jazyk „Ľudovít Štúr – sen ktorý zostúpil na zem“, kde 
žiaci odohrali scénku k príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra, vystúpenie 
predmetu telesná výchova „Gymnastika“ kde šikovní žiaci predvádzali krkolomné 
gymnastické kúsky a vystúpenie našej žiackej kapely Be Fox s prevzatými pesničkami 

„Wherever will you go“, „Navždy“ a dokonca aj s pesničkou ich vlastnej tvorby „Kúty“.  
Michal Drábek (6.B) 

 

Šaliansky Maťko 

  
Dňa 26. 11. 2015 prebehlo  školské kolo recitačnej súťaže Šaliansky 
Maťko.  Žiaci súťažili v prednese slovenských povestí v troch 
kategóriách – 2. a 3. ročník, 4. a  5. ročník, 6. a 7. ročník. Víťaz 
z každej kategórie postúpil do okresného kola. Porota mala ťažkú 
úlohu pri rozhodovaní, pretože žiaci podali výborný výkon.  
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Výborný výkon podal i moderátor  súťaže Erik Pavlovič. 

V I. kategórii prvé miesto obsadila Andrea Marônková, druhé miesto obsadila Nina 
Libušová a na treťom mieste sa umiestnil Samuel Božík. 

V II.  kategórii sa víťazkou stala Dominika Rencsoková, druhé mieste obsadil Timotej 
Mihál, tretie miesto získala Sharon Gajdošová. 

V III. kategórii zvíťazil Matej Kubina,  na druhom mieste sa umiestnila Sára Jakubcová 
a tretia skončila  Sára Suchovská.  

Zdroj: www.zskuty.edupage.org/news 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.zskuty.edupage.org/news
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Vianoce v iných krajinách  

 Vianoce sú najkrajšie obdobie a podľa mňa vôbec aj najkrajší sviatok v roku. No nie 
v každej krajine sa slávia rovnako. Niekde v iných častiach sveta slávia Vianoce na pláži 
a niekde doma u krbu a pod dekou.  

 
Vianoce vo Fínsku 

Fíni majú tú česť byť hostiteľskou krajinou fínskeho Santa Klausa, ktorého doma volajú 
veľký Ukko. Pochádza z Laponska, kde žije na úpätí hory Korvatunturi so svojou ženou a 
množstvom škriatkov, ktorí mu pomáhajú s balením darčekov pre deti. V tejto krajine 
roznáša na Vianoce veľký Ukko deťom 
darčeky. Má dlhé biele fúzy, ktoré mu 
siahajú až po pás. Na hlave polmetrovú 
červenú čiapku so zvončekom a nosí červený 
kabátik. Vo Fínsku sú Vianoce veľkou 
slávnosťou vianočného stromčeka. Nechýba 
v žiadnom obydlí, v obchodoch, ani na 
námestiach.  
 

Vianoce na Floride 
Horúce Vianoce prežívajú Austrálčania. 
Na Štedrý deň nie sú zvláštnosťou teploty 
okolo 30 stupňov Celzia. Santa Claus 
často chodí na pláže, kde sa vozí na surfe 
alebo na záchranárskej lodi a rozdáva 
deťom darčeky. Niektorí Austrálčania sa 
na Vianoce vyvezú k moru, iní idú na 
výlety do prírody. Ak ostanú doma, kúpu 
sa v bazénoch, hrajú kriket alebo robia 
jednoduché domáce práce. Tradičným jedlom je morka, šunka a bravčovina. Ako dezert sa 
podáva slivkový puding. Počas zlatej horúčky v Austrálii často dávali do pudingu aj kúsky 
zlata. Dnes doňho zapekajú nejakú drobnosť - kto ju nájde, bude mať veľa šťastia. V 
krajine klokanov obľubujú na Vianoce aj koláč plnený mletým mäsom.     Erik Pvlovič (7.B) 
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V Európe (takmer) rovnako 

Vianočné sviatky síce prebiehajú v európskych 

krajinách na prvý pohľad rovnako, zvyky a 

tradície sa menia s každou krajinou. Oslava 

Ježišovho narodenia je síce spojená so 

štedrovečernou večerou, darčekmi a 

stromčekom, no kým u nás nosí darčeky 

spomínaný Ježiško, v Anglicku Santa Claus, vo 

Fínsku veľký Ukko a dokonca v Taliansku 

žena- trojkráľová čarodejnica La Befana. 

Feliz Navidad! (Španielsko) 

Španielske Vianoce sú vášnivé a živé ako obyvatelia tejto juhoeurópskej krajiny. Okrem 

živých betlehemov si Španieli užívajú tance a hudbu, a to dokonca aj počas dlhej 

štedrovečernej hostiny. Na stole nesmie chýbať typický vianočný mandel turón a kvalitné 

červené víno. Deti si však na darčeky počkajú až do 6.januára, kedy im ich donesú traja 

králi. 

Pozdrevlyayu s prazdnikom Rozhdestva (Rusko) 

Rusi síce typické Vianoce neoslavujú, ale spájajú 

ich s oslavou Nového roka. Darčeky nosí bradatý 

a dobre živený Dedo Mráz, ktorý spolu so 

Snehulienkou putujú až z ďalekého Sibíru, aby 

deťom urobili radosť. No európske Vianoce sa 

udomácňujú aj tu a hlavné mesto Moskva je 

každoročne vyzdobené tisíckami malých svetielok a vianočnými stromčekmi. 

Chuc Mung Giang Sinh! (Vietnam) 

Vianoce sa slávia aj v takej netradičnej krajine ako je 
azijský Vietnam. Po francúzskych kolonistoch 
zostali prívrženci katolíckej viery a tí si oslavu 
vianočných sviatkov nenechávajú ujsť. Tradičná 
omša aj štedrovečerná večera v podobe kuracej 
polievky a plnenej morky je v tejto exotickej krajine 
súčasťou Vianoc.                        
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Merry Christmas! (Veľká Británia) 

Vo Veľkej Británii by ste napríklad márne hľadali darčeky pod stromčekom. Nadeľuje sa do 

veľkých ponožiek. K britským Vianociam neodmysliteľne patrí špeciálny viacnočný program 

kráľovskej rodiny. Patrí zaručene k najsledovanejším programom v tejto krajine a 

peoplemetre pri ňom doslova praskajú. Na vianočnej tabuli vo Veľkej Británii nesmie 

chýbať pečená morka a slivkový puding. Len o kúsok vedľa - v Írsku - sa na Štedrý deň 

dávajú do okien zapálené sviečky. Írsko týmto zvykom víta svätú rodinu. Vo Francúzsku 

zasa nosí deťom darčeky Pere Noel. Ten ich najčastejšie necháva v topánkach, ktoré sú 

starostlivo pripravené pred kozubom.  

Denisa Havranová (7.B) 

Zdroj: diva.aktuality.sk 
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Prichádza nové číslo Školáčika a s ním aj nový diel MÓDY 

. Zatiaľ ešte nesnežilo takže ani my si ešte neobliekame 
otepľovačky ,snehule... Tu je pár typov ako sa obliecť: 

Sára Jakubcová (7.B) 

Zdroj: Dolce &Gabbana 
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Snehová kráľovná 2 
Gerde sa s pomocou škriatka Orma podarilo poraziť 
Snehovú kráľovnú a vyslobodiť bračeka Kaya. Ostatným 
škriatkom sa zapáčila sloboda, ktorú dovtedy nepoznali 
a Orm sa stal ich hrdinom a vzorom. Z ľadu a snehu 
však povstali nové temné sily, ktorým 
dokáže čeliť len po boku svojich verných 
priateľov. Orma tak čaká napínavé 
dobrodružstvo plné nebezpečenstva a 
nástrah, na ktorého konci zistí, že 
priateľstvo, šťastie a pravá láska prekoná 
všetky prekážky a zvíťazí aj nad tým 
najväčším zlom! 

Malý princ 
V centre príbehu je dievčatko, ktoré už od detstva vychováva a pripravuje na seriózny a 
dospelý svet jej ambiciózna mama. Jej každodenné úsilie bez povolenia naruší excentrický a 
dobrosrdečný sused, letec. Ten predstaví svojej novej malej priateľke doteraz nepoznaný 
svet, v ktorom nie je nič nemožné. 
Malá dievčatko, ktoré doteraz poznalo iba prísny 
každodenný režim a nepoznalo spontánnosť a priateľstvo 
sa vydáva so svojim sprievodcom na magickú cestu do 
fantázie, do vesmíru za Malým princom. Tu nachádza svoje 
stratené detstvo a zisťuje, že priateľstvo je vzťah na ktorom 
v živote veľmi záleží, je pre človeka veľmi dôležité a 
rozpoznať ho je možné iba srdcom.  

Zdroj: www.cine-max.sk 
 
 
 
, 

http://www.cine-max.sk/
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Nech sneží 

(John Green) 
Na Štedrý večer sa na mestečko Gracetown zosype bohatá 
snehová nádielka. Zasnežená vianočná krajina je síce hotová 
idylka, ale všetko s mierou. Pre nezjazdné cesty a metrové záveje 
kolabuje doprava a kalamita je na svete. Trom mladým ľuďom a 
ich priateľom v okamihu prekazí sviatočné plány a zdá sa, že ich 
čaká najhoršia noc v živote. Veď kto by chcel namiesto 
rozbaľovania darčekov uviaznuť vo vlaku bez elektriny, riskovať 
život kvôli štrnástim upišťaným roztlieskavačkám či zháňať 
miniprasiatko v skolabovanom meste? Iba ak by sa katastrofa 
zmenila na skutočné čaro Vianoc...  
Dojímavé, zábavné, čarovné – tri skvelé príbehy od trojice 
najpredávanejších autorov pre mládež! 

 

Kamoši z vypáraného svetra 
(Kristína Baluchová, Broňa Plešková) 
Kto a čo všetko nemusí skončiť na smetisku? 
Ako vznikla knižka o postavičkách z vypáraného svetra? 
Arteterapeutka Broňa Plešková uháčkovala zo zbytkových 
priadzí 15 unikátnych postavičiek. Ich osudy vytvorila 
básničkami spisovateľka Kristína Baluchová, ktorá je autorkou 
3 kníh a tiež zakladateľkou občianskeho združenia P(L)UTO. 
Básne sú ilustrované farebnými obrazmi Ondreja Sovu, ktorý 
veselo premenil ,,smetisko,, na výstavisko. 

 

HRAvo čítame S OSMIJANKOM o školských záhadách 
(Krista Bendová)    
Milí kamaráti, čitatelia, nezisková organizácia Osmijanko 
pripravila druhú knižku v edícií HRAvo čítame S 
OSMIJANKOM. Z OSMIČKY školských rozprávok Kristy 
Bendovej sme vybrali štyri - Rozprávku o vševedúcej ruke, 
Rozprávku o začarovanej triede, Rozprávku o zlomyseľnej 
gume a Rozprávku o neviditeľnom žiakovi. Pri čítaní tejto 
knižky sa môžete zahrať na vynálezcov, ilustrátorov, ale i 
redaktorov a vyplniť si aj preukaz malého literárneho 
detektíva :) . 

Denisa Havranová (7.B) 
 

http://www.martinus.sk/edicia/hravo-citame-s-osmijankom/
http://www.martinus.sk/edicia/hravo-citame-s-osmijankom/
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VÍŤAZKA SUPERSTAR 
Emma Drobná sa  stala víťazkou Superstar  Po vypadnutí Dalibora Slepčíka som fandila 
Emmke a aj som jej poslala 2 hlasy. Som veľmi spokojná s víťazkou. Zaslúžila si byť 
víťazka lebo jej hlas je fakt super! Držím jej palce aby sa jej darilo aj naďalej v jej kariére. 
Určite to dotiahne veľmi ďaleko. Prezradila, že spieva odmalička. Emma chodila aj do 
folklórneho súboru, no prvý koncert mala len pred dvomi rokmi. Inak zvykne spievať na 

opekačke alebo v garáži.  

 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sára Jakubcová (7.B) 
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Našich žiakov, učiteľov aj nepedagogicých zamestnancov školy sme sa pýtali otázky do 
našej vianočnej ankety. Mali sme aj veľmi zaujímavé odpovede: 
 
Šiestaci, siedmaci: 
Čo by si chcel/-a dostať na ianoce pod stromček? 

 Mininotebook 

 Slúchadlá 

 Fotoaparát 

 X-box 

 Mobil 

 Spoločenské hry 

 Waveboard 

 Barbie 

 Bicykel 

 Mobil 

 Oblečenie 

 Plyšová hračka – kocúr v čižmách 
 
Aké rozprávky najradšej pozeráš cez Vianočné obdobie? Ktoré je tvoje najobľúbenejšia? 

 Sám doma (1. miesto) 

 Tri oriešky pre popolušku (2. miesto) 

 Mrázik (3. miesto) 

 Perinbaba 

 Ľadové kráľovsvto 

 Doba ľadová 
 
Prváci 
Čo si myslíš, kto nosí darčeky na Vianoce pod stromček? 

 Ježiško (10-krát) 
 
Čo by si chcel/–a dostať naVianoce pod stromček? 

 Playstation 

 Tablet 

 Lego dom 

 Lego 

 Telefón 
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 Husle 

 Fialový kočiar 

 Teblet 

 Počítač 

 Bábiku 

 Hru „Tik, tak, bum!“ 

 Lego stajňa pre koňov 

 Psa 

 Novú posteľ 

 Slona 

 Puzzle 

 Zlatého retrievera 

 Kočík 
 
Aké rozprávky najradšej pozeráš cez Vianočné obdobie? Ktorá je tvoja najobľúbenejšia? 

 Shrek 

 Šípková ruženka 

 Sám doma 

 Snehulienka 

 Tri oriešky pre popolušku 
 
Učiteľský zbor a nepedagogický zamestnanci 
Čo by si chceli dostať naVianoce pod stromček? 

 Úsmev 

 Pokoj 

 Žiadny stres 

 Zdravie 

 Láska 

 Krásne prežitie štedrého večera 

 Prekvapenie 

 Kniha 

 Pokoj 

 Voľno 

 Peňaženka (plná peňazí) 

 Dobrú knihu 

 Zdravie pre celú rodinu 

 Veľa lásky 

 Milé prekvapenie 
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 Dovolenku do teplých krajín 

 Zdravie pre všetkých svojich blízkych 

 Auto 
 
Čo by si chceli dostať naVianoce pod stromček? 

 Tri oriešky pre Popolušku 

 Popoluška 

 Mrázik 

 Princezná so zlatou hviedou na čele 

 Ľadové kráľovstvo (Frozen) 

 Nič (nemám telvízor) 

 Zo starých rozprávok a filmov, ktoré som už mnohokrát videla si pozriem len obľúbenú 
časť, občas si pozriem aj nové rozprávky a filmy, či sa takisto nestanú mojimi obľúbenými 

 S tebou mně baví svět 

 Doba ľadová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 16 

 
 

Jeden večer išla starenka so svojím vnukom chytiť do rybníka kapra. Keďže bývali na kopci 
museli ísť dlhú trasu dolu.  Keď išli naspäť, uvideli pekný stromček, ktorý by mohol byť na 
Vianoce. No keď ho zrezali, uvideli za ním veľkého medveďa, ktorý ich začal naháňať. 
Zahnal ich až domov. Na Vianoce ozdobili stromček a keď sa navečerali išli ku stromčeku, 
kde si našiel jej vnuk sánky. Keďže padal vonku sneh tak ich išiel vyskúšať. No keď sa rútil 
plnou rýchlosťou dolu kopcom nevidel kameň a tak oň ho zavadil a spadol. Nestačilo že si 
roztrhol rukavice ale si aj zlomil nohu. Starenka sa zľakla a bežala dolu kopcom. Zobrala 
vnuka domov a zavolala sanitku. Sanitka okamžite prišla a zobrala chlapca do nemocnice. 
Chlapec sa vrátil na druhý deň domov a rozbalil si ostatné darčeky, ktoré mu tam ešte 
zostali. Nakoniec všetko dobre dopadlo a chlapec so starenkou mali vždy krásne a veselé 
Vianoce. 

 Magdaléna Pribilová (7.B) 

Super Vianoce 
Bol deň v predvianočnom čase a ja a kamoška Maťka sme sa rozhodli piecť medovníky. Po 
upečení medovníkov sme sa ja s Maťkou rozhodli ísť von. Obuli sme si snehule a išli sme si 
na horúcu čokoládu. Kamoška si po ceste utrhla cencúle a začala ich lízať. Keď sme prišli do 
obchodu v rohu bol svietiaci stromček s darčekmi. 
Kúpili sme si horúcu čokoládu a išli sme domov . Deň pred Vianocami sme odohrali svoje 
školské vystúpenie Tri oriešky pre Popolušku. Na Vianoce sme sedeli pri štedrovečernom 
stole a jedli kapra a pili vianočný punč. V tom zazvonili rolničky a my sme sa vrhli na 
darčeky. Dostala so veľa krásnych darčekov a boli to moje najlepšie Vianoce. 

Viktória Sobolová (7.B) 
 

Nevydarená sánkovačka 
Jedného pekného dňa spala u nás moja sesternica. Pozerali sme dokument o ľadových 
medveďoch. Keď sme dopozerali, nemali sme čo robiť, tak sme chceli ozdobovať vianočný 
stromček. Spýtala som sa mamičky, či by sme mohli, lenže sme doma nemali žiadny. Tak sme 
šli kúpiť. Keď sme sa vrátili, napadlo nás, že sa pôjdeme sánkovať, lenže ani sánky sme 
doma nemali. Tak sme sa šli pozrieť ku starkej. Obliekli sme sa a šli sme. Než sme vyšli von 
ma napadlo, že budem potrebovať aj rukavice. Navliekla som si ich na ruky a zistila som, že 
ich mám celé roztrhané. Nezostávalo mi nič iné, než si požičať otcove. Keď už sme vyšli von 
bolo veľa snehu. Po ceste sme sa guľovali, až kým sme neprišli ku starkej. Tá nám požičala 
sánky a šli sme na kopec. Keď sme už boli hore, videli sme na druhej strane rybník. Šli sme 
sa tam pozrieť. Bol to malý rybník a v ňom plával kapor. Myslela som si, že ľad bude 
pevný, ale mýlila som sa. Stúpila som na ľad a v tom sa to prasklo. V ľade bola diera  a v tej 
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diere bola moja noha. Veľmi ma to bolelo. Vytiahla som ju von a radšej sme rýchlo šli 
domov. Rodičia ma odviezli na pohotovosť. V nemocnici mi povedali, že mám zlomenú 
nohu. Na druhý deň mi ju operovali a za tri dni som šla domov. Všetko dopadlo tak ako 
malo. 

Chiara Knapová (7.A) 
 

Krásne Vianočné ráno sa naskytlo aj u rodinu Gruberrovcov. No aj keď až také krásne 
nebolo, pretože bolo teplo a pršalo. Na Vianoce v dnešnej dobe to bolo úplne normálne. Ale 
malý Ferko sa počasím nedal odradiť. Utekal z jeho malej detskej izbičky rovno za 
mamičkou do kuchyne. Na stole ho už cakali raňajky. Rodičom opísal svoje pocity ako veľmi 
sa teší na Vianoce. Ferko si želal nový tablet a kolobežku. A ak by dostal ešte niečo iné bol 
by za to veľmi rád. Pomaly sa čas do Vianočnej večere krátil a aby si ho Ferko skrátil ešte 
viac utekal von. Vonku už nepršalo ale stále bolo päť stupňov, a to je veru na sneh priveľa. 
Vonku behal so psíkom a hral sa s loptou. Ani sa nenazdal a bolo o dve hodiny neskôr. Tak 
Ferko utekal za mamičkou a opýtal sa jej: "Mami? Koľko ešte budeme čakať na Ježiška?" A 
mamička mu na to: "Až si poupratuješ izbičku a spravíš si poriadok v šatníku, lebo Ježisko 
by to takého neporiadku darčeky nepriniesol. Vieš?" Mamka to povedala iba z toho dôvodu 
aby sa znova zabavil a prešiel nejaký ten čas, lebo Ferko je veľmi nedočkavý a potom už je 
aj dosť nepríjemný. Ferko všetko pouratoval, dokonca si aj nachystal čo si oblečie k večeri. A 
vybral sa za tatkom, ktorý práve pozeral Mrázika. "Tatko?" opýtal sa Ferko. "Áno Ferko?" 
odpovedal tatko. "Ešte ako dlho budeme čakať?" "Ale Ferko nebuď nedočkavý, inak ti 
Ježiško neprinesie to čo si si želal." "Dobre, dobre. Už vydržím." Tak a nastal ten slávnostný 
moment kedy mamička dovarila, tatko nachystal taniere a mohli ísť večerať. Ako každý rok 
mali rybu a zemiakový šalát.  Dovečerali. A potom sa z obývačky ozval zvonček. Ferko sa 
rýchlo rozbehol a zostal v úžase. "WOW! Toľko darčekov!" A pustil sa do rozbalovania. 
Dlho rozbaloval. Dostal peračník, knihu, autíčko a dokonca aj kolobežku. Ale to po čom 
najviac túžil nedostal. Pod stromčekom nenašiel tablet. A tak sa rozplakal. Mamička a 
tatko neverili svojim očiam. Kvôli darčekom plakať. A tak mu vysvetlili: "Ferko počúvaj 
nás. Vianoce nie sú o darčekoch. Ale o tom že sme všetci spolu. A plakať kvôli darčekom je 
veľká hlúposť." "Ale keď mami, ja som si ten tablet veľmi želal." "No Ferko kľud. Si predca 
ešte malý na také veci. A byť na tvojom mieste, by som bola rada za to čo máš ty. Pretože 
keď tatko a ja sme boli malí, tak sme nemali ani len polovicu tvojich darčekov." Ferko 
nakoniec všetko pochopil a už mu nebolo smutno za tabletom. Uvedomil si že má najkrajší 
darček aký si može želať. Má zdravú, štastnú a lásky plniacu rodinu, ktorá ho naplňuje 
každý jeden deň. Od vtedy si už také veľké darčeky neželal a pochopil čaro Vianoc. A 
dokonca žacalo aj snežiť.  

Erik Pavlovič (7.B) 
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Najlepšie Vianoce 

Ráno ma zobudila vôňa medovníkov. Všetko bolo pokryté bielou perinou a z okna som 
videla cencúle ktoré viseli zo striech domov. Stále som si neuvedomovala, že sú Vianoce. 
Konečne deň, na ktorý som čakala celý rok. Keď som sa blížila do kuchyne, videla som 
mamu ako pripravovala kapra a počúvala pri tom známu pieseň Rolničky. „Dobré ránko! 
A veselé Vianoce Ema. Práve dávajú televízii Tri oriešky pre popolušku!“ oznámila mi 
mama. „Ďakujem! Tuž ma predsa nebaví! Je to strašne starý a nudný film!“ rýchlo som 
oznámila mame a ponáhľala som sa späť do mojej izby, aby mi nedávala kázanie že keď je 
niečo staré, neznamená to  že je to nudné. „Cŕŕŕn!“ počula som zvonenie môjho telefónu. 
„Ahoj Ema! Nejdeš sa so mnou pozrieť na vianočné trhy?“ opýtala sa ma Lucia. „Áno idem! 
Ale iba na chvíľku. Stretneme sa tam o dvanástej. Dobre?“ „Dobre. Tak ahoj.“ povedala 
a zložila. Mama mi dala pár eur a vyrazila som. Keď som tam prišla, nevedela som tam 
Luciu nájsť. Zavolala som jej ale mala vypnutý mobil. Zozadu sa ku mne blížili kroky, 
ktoré som nespoznávala. Otočila som sa. „Lucia! Ahoj! Tak tu si! Ideme si kúpiť punč 
a horúcu čokoládu?“ opýtala sa. „No, môžeme!“  Kúpila som pár darčekov pre mamu a otca, 
rozlúčila som sa s Luciou a ponáhľala som sa domov. „Som doma!“ zakričala som, keď som 
otvorila vchodové dvere. Nikto sa neozýval, lebo mama bola zavretá v kuchyni a otec  
odhŕňal sneh. Bežala som do izby. Zvyšok dňa som pozerala vianočné filmy a išli sme na 
cintorín. Nastala šiesta hodina a už sme sedeli pri vianočnom  stole. Dala som si kapra so 
zemiakmi. „Mami, bolo to výborné!“ oznámila som, keď sme dojedli. Bola som zvedavá čo 
dostanem pod stromček. „Wááu! Koľko darčekov!“ povedala som keď som uvidela kopu 
darček pod stromčekom. Pod stromčekom som si našla nový notebook, knihy, nové snehule 
a oblečenie. Bola som šťastná, že som tieto Vianoce mohla znova prežiť s mojou rodinou. 

Tieto 
Vianoce boli 

výnimočné, 
lebo sme boli 
všetci spolu. 
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Vianoce má každý rád, 
Vianoce sú každého kamarát. 

Sniežik všade naokolo, 
to tu už dlho nebolo. 

Ale my myslíme pozitívne, 
a preto krásne Vianoce želáme. 

Erik Pavlovič (7.B) 
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Najlepšie mäkké medovníčky 
Potrebujeme: 

 750 g hladkej múky 

 350 g práškového cukru 

 4 ks vajec 

 125 g masla 

 5 polievkových lyžíc medu 

 1 kávová lyžička sódy bikarbóny 

 1 ks korenia na medovníky 

 1 vajce na potretie medovníčkov 

 
Postup: 
1. Múku, práškový cukor, sódu bikarbónu, korenie na perníčky preosejeme cez sitko. 

Všetky suroviny spolu zmiešame na hladké cesto a necháme aspoň 24 hodín v chladničke 

odstáť. Ja si cesto vždy večer vytiahnem a nechám ho, aby malo izbovú teplotu, potom si 

ho ešte dobre spracujem. Vyvaľkám cesto na 0,5 mm. Vykrojím ľubovoľnými formičkami 

uložím na plech s papierom a pečiem pri 180°C. 

 

2. Ihneď po vytiahnutí z rúry potriem rozšľahaným vajíčkom. Alebo ak chcete medovníčky 

ozdobovať bielkovou polevou, použijem na potretie žĺtok rozšľahaný s troškou vody, a 

bielok vyšľahám so 150 g práškového cukru (aspoň 3x preosiať) a trochu citrónovej šťavy. 

Medovníčky mám uložené v dóze a sú stále mäkké ako čerstvo upečené. 

 

Viktória Sobolová (7.B) 

Zdroj : dobruchut.sk 
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Jednoduchý krémeš z BB keksov 
 

Potrebujeme: 

 3 – 4 balíčky mliečnych alebo jemných BB keksov 

 2 šľahačkové smotany  
 

Plnka: 

 1 l mlieka 

 3 balíčky Zlatého klasu 

 10 dkg mletého cukru  

 10 dkg masla a 10 dkg Here 
 

Postup: 
Z mlieka, cukru a zlatých klasov uvaríme klasickým spôsobom hustý puding, 
dáme trocha vychladnúť a potom vmiešame maslo a Heru.  
Na plech poukladáme  BB keksy a natrieme na ne našu plnku, ušľaháme šľahačky  
a natrieme na plnku. Nakoniec na to poukladáme zvyšok BB keksov a náš krémeš dáme  
do chladničke stuhnúť. 

Zuzana Ryšková (vedúca krúžku) 
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Škoricové sviečky:  
Potrebujeme: 
Obyčajné sviečky, celú škoricu, lepidlo, 
dekoratívne prvky 
Postup: Celú škoricu si nalepíme na sviečku, 
dozdobíme stužkami, gombíkmi, alebo 
niečím iným  
 
Sovičky zo šišiek: 

 
Potrebujeme: Šišky, farebný filc, lepidlo 
Postup: Povystrihujeme si časti sovy z farebného filcu, nalepíme na šišky. Môžeme si ešte 
dotvoriť podľa vlastného vkusu 

Michal Drábek (6.B) 
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1. Vysoké topánky 
2. Boží posol 
3. Dostávame ich na Vianoce 
4. Bozkáva sa pod ním 
5. Jedlo z kapusty 
6. Tradičná vianočná ryba 
7. Máme ju rozširovať okolo seba 
8. Jazdíme na tom po snehu 
9. Pečú sa na Vianoce 
10. Zazvoní nám 

(medzera) 
11. Kruhová ozdoba z čečiny na dvere 
12. Narodí sa na Vianoce 
13. Zamrznutá voda 
14. Menšie oranžové ovocie, ktoré sa je na Vianoce 
15. Jedia sa z medom 
16. Nosíme ju v zime na hlave 
17. Na Vianoce ho zdobíme 
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Šťastné a veselé Vianoce Vám 

želá 

Redakčná rada Školáčika . 

 
 

Časopis Školáčik je školský časopis Základnej školy Andreja Radlinského Kúty. Jeho redakčnú 

radu tvoria žiaci, ktorí sa prihlásili na záujmový krúžok Tvoríme školský časopis a vedúca 

záujmového krúžku Tvoríme školský časopis, ktorý organizuje Základná škola Andreja 

Radlinského Kúty. Sú to: Žiaci: Šéfredaktor: Michal Drábek, Redaktori s členstvom v redakčnej 

rade: Denisa Havranová, Sára Jakubcová, Chiara Knapová, Erik Pavlovič, Magdaléna Pribilová, 

Viktória Sobolová, Soňa Suchovská, Michal Palkovič, Frederik Šimek, Redaktori bez členstva 

v redakčnej rade: Ján Mlčúch, Ondrej Polák, Terézia Antálková, Kristína Mlčúchová, a Vedúca 

záujmového krúžku Tvoríme školský časopis: Zuzana Ryšková 

 
Napísali: Vyššie uvedení členovia redakčnej rady a do rubriky Listáreň prispeli ostatný žiaci 

Základnej školy Andreja Radlinského Kúty, zostavil: Michal Drábek, pomáhala: Zuzana 

Ryšková, zdroj obrázku na prvej a poslednej strane: Internet, vytlačila: Základná škola Andreja 

Radlinského Kúty, krúžok zorganizovala: Základná škola Andreja Radlinského Kúty v školskom 

roku 2015/2016. 


