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                      Ročník: XII. 
 

 

Milé “ škovránčatá ” !  

Drţíte v rukách ďalšie, špeciálne číslo nášho časopisu. Ani sme sa nenazdali 

a opäť tu máme krásny čas zimy, s ktorou sa neodmysliteľne spája čaro 

prichádzajúcich Vianoc - najkrajších sviatkov roka, sviatkov pokoja a 

radostného očakávania. Pre nás, ţiakov, je to samozrejme tieţ čas prázdnin, 

strávený v kruhu našich najbliţších a tieţ čas zimných radovánok. Dúfame, 

ţe vás tieto stránky natoľko zaujmú, ţe si nimi spríjemníte moţno práve 

jeden z tých chladných večerov, strávených pri teple radiátora  :) 

-Vaša redakcia - 

 

 

 

 

 

 

Mikuláš 
 

Mikuláš z nás radosť  má,                    

darčeky nám rozdáva. 

Chystá sa on veru k nám, 

Do okna mu čiţmu dám.  

Mikuláš nám radosť  robí, 

keď on našu čiţmu zhodí. 

Čiţmička sa zasmeje, 

vietor silno zaveje.                        

Anička Mašlonková 3. a 

 

 

 

 



Naše literárne talenty 

 
Nonsensy 

 

Ľudia chodia po oblohe, 

vtáci letia po podlahe. 

Ryby ţijú na súši 

a mačky v kaluţi. 

Vlaky chodia po nebi 

a lietadlá  v tuneli. 

Levy spasú  trávičku, 

zajac spapá 

kravičku. 

 Patrícia Kostelanská 5. b 
 

 

Na červenú čiapku, posadil som babku. 

Babka bola nešťastná, preto priadla na krosnách. 

Krosná  sa jej rozbehli, a uţ sedí na knedli. 

Knedľa zrazu zhnila, preto babka pila.  

Lenka Medňanská 5. b 
 

 

 

V búde si ja sedím rád, blchy môţem naháňať.  

Môj pes zasa v kuchyni, číta denne noviny.  

V akváriu si ţijem rád, môţem sa tam člnkovať. 

Ryby zasa na suchu, škrabkajú sa po uchu.  

Michal Bátora 5. b 

 

 
 

 

Predstavujeme našich nových učiteľov 

 

Meno: Michaela Demčáková 

Vek:  23 

Stav: Vydatá 

 

1. Prečo ste sa rozhodli práve pre biológiu? 

Biológia ma vţdy fascinovala. Na rozdiel od niektorých abstraktných 

vedných disciplín, akou je napr. matematika  , biológia vychádza len 

z potvrdených faktov. Poznať ţivé tvory okolo seba, porozumieť stavbe 

vlastného organizmu, uvedomovať si vlastný vplyv na ţivotné prostredie 

povaţujem za samozrejmé. 

 

2. Dozvedeli sme sa, že vediete tanečný krúžok. Aké druhy tancov učíte, 

a ktoré máte najradšej? 

Na škole vediem krúţok ľudového tanca. Folklórny tanec, ale i spev 

a zvyky, patria k neodmysliteľnej súčasti môjho ţivota. Myslím si, ţe by 

sme mali zachovávať tradície našich predkov. Mám pocit, ţe v súčasnej 

dobe skôr kopírujeme zahraničnú (západnú) kultúru, no a naše bohaté 

kultúrne dedičstvo ţije iba v srdciach hŕstky nadšencov. 

 

3. Nepochádzate odtiaľto. Prečo teda práve naša škola? 

Do vášho mesta a školy ma zaviala skutočnosť, ţe manţel získal 

zamestnanie práve tu, v Novom Meste nad Váhom. Keďţe som sa 

nestotoţnila s myšlienkou odlúčenia, samozrejme, ţe som prišla s ním.  

 

4. Čo Vás najviac prekvapilo po príchode na našu školu? 

Myslím, ţe najviac dobre zohraný a ústretový kolektív kolegov, to si veľmi 

váţim. 

 

5.Ako sa tu cítite? 

Na škole sa cítim veľmi dobre, kolegovia sú vynikajúci, ţiaci občas tieţ . 

No niet sa načo sťaţovať. 

 



 

 

6. Vraví sa, že práca má byť koníčkom, nie prácou. Platí to aj u Vás? 

Od strednej školy som bola presvedčená, ţe chcem byť učiteľkou. Táto 

práca ma baví a napĺňa. Dúfam, ţe aj ja bavím ţiakov a študentov... 

 

7. Ako si po dlhom čase v škole najlepšie oddýchnete? 

Za najlepší relax povaţujem prechádzku po lese, ale i debatu s ľuďmi, 

s ktorými som naladená na jednej vlnovej dĺţke. 

 

8. Radi cestujete? Aké krajiny ste navštívili a ktorá si Vás najviac získala? 

Na túto otázku mám jedinú odpoveď. Mám rada Slovensko, jeho krásne 

hory s bohatou faunou a flórou. Milujem Veľkú  a Malú Fatru, keďţe 

pochádzam z dedinky, ktorá sa nachádza práve v Turčianskej kotline, 

obklopenej týmito dvoma pohoriami. Rada navštívim  aj Nízke a Vysoké 

Tatry. 

 

9. Trávite voľný čas najradšej doma, v meste alebo v prírode? 

Určite v prírode. 

 

10. Aké zvyky dodržiavate na Vianoce? 

V prvom rade sa snaţím, aby som preţila Vianoce v kruhu rodiny. Pred 

Štedrou večerou sa rozsvietia všetky svetlá v dome, prednostne sa  nakŕmi 

dobytok. Na vianočnom stole sa musí objaviť oplátka s medom, opekance s 

makom, vianočná kapustnica, kapor alebo nejaká nemastnejšia rybka so 

zemiakovým šalátom. Na stole nesmie chýbať modlitebná kniţka, tanier pre 

pocestných, pod obrusom peniaţky, to aby ich aj na rok bolo . Spoločne 

sa modlíme a spievame koledy pri vianočnom stromčeku. Tešíme sa 

z blízkosti blíţneho, ale najmä z blízkosti Pána Boha v našich srdciach. 

 

11. Aký najzvláštnejší darček ste chceli, keď ste boli menšia? 

Asi sestru,...a splnilo sa . 

 

 
 

 

Nonsensy 

Kým si vrkoč  upečiem, 

zatiaľ  buchty učešem. 

Nevlečiem niť  v plnej zbroji 

a odcválam na šijacom stroji. 

Jakub Šimo 5. b 

 

 

Raz som plával v mori, 

zbadal som tam mačku, 

čo niesla na chrbte 

zlú  dopravnú značku. 

Boris Masár 5. b 

 

 

Prasa pláva v akvárku, 

ryba číta čítanku. 

Čierny psíček mňauká, 

biela mačka havká. 

Prasa pláva vo vode, 

ryba sedí  v stodole. 

Mačka beţí  štafetu, 

psíček papá bagetu. 

Beáta Loffayová 5. b 

 

 

Hádanky 
Ako sa pozná  nepravý svätec? 

(má svätoţiaru na baterky) 

 

Prečo sa bezzubí  nemôţu dostať do pekla? 

(lebo v pekle bude plač a škrípanie zubami) 

 

 



 

Predstavujeme našich nových učiteľov 

 

Meno: Martin Sobota  

Vek: 26  

Stav: Ţenatý  

  

 

1. Prečo ste sa rozhodli práve pre cirkevnú školu?  
 

Cítil som potrebu hovoriť mladým ľuďom o Bohu zaujímavým, moderným 

spôsobom.  

 

2. Pred príchodom na našu školu ste učili na ZŠ kapitána Nálepku. Aký je 

podľa vás rozdiel medzi štátnou a cirkevnou školou?  

 

ZŠ kapitána Nálepku nie je zlou školou. Za ten krátky čas, čo som tam 

pôsobil som si stihol vytvoriť pekné vzťahy s učiteľmi i ţiakmi. Oproti 

cirkevnej škole mi tam ale chýbala moţnosť učiť náboţenstvo, a tak nebolo 

ľahké sa priblíţiť deťom na hodinách angličtiny, kde väčšina z nich 

neverila v existenciu Boha a boli prihlásení na etiku.  

 

3. Učíte ANJ a náboženstvo. Prečo ste sa rozhodli pre túto kombináciu?  

 

Kombinácia týchto predmetov je moja srdcovka. Angličtina otvára mne i 

ţiakom brány do sveta, náboţenstvo mi umoţňuje hlbšie spoznať svoju 

vieru a podávať odpovede ţiakom na otázky a témy, ktoré ich trápia, a 

zatiaľ na ne nedostali odpovede. Pred otázkami ţiakov nemám strach, sú pre 

mňa veľkou výzvou.  

 

 

 

 

4. Ste na našej škole spokojný? Čo sa vám páči a čo by ste zmenili?  

 

Na tejto škole som spokojný, pretoţe tu môţem slobodne hovoriť o Bohu so 

ţiakmi im blízkym spôsobom. Na škole mi chýbajú koncerty modernej 

gospelovej hudby pre mladých a rozhovory so zaujímavými ľuďmi. Budem 

sa snaţiť, aby sa akcie tohto druhu organizovali pre ţiakov častejšie.  

 

5. Aký ste boli žiak?  

 

Na základnej škole som bol viac-menej nekonfliktný ţiak. Vyvádzať som 

začal aţ na gymnáziu, ale všetko s mierou:) Pred učiteľmi sme mali rešpekt. 

Dnešné deti si viac dovoľujú, sú drzé a mnohokrát hlučné.  

 

6. Aký štýl hudby počúvate?  

 

Mám rád prevaţne gitarovú rockovú hudbu. Najviac ma oslovili kapely ako 

Oasis, Coldplay, U2 alebo REM. Z kresťanských skupín vrele odporúčam 

Delirious, Hillsong, Switchfoot alebo Starfield. 

 

7. Hráte na nejakom hudobnom nástroji? Na akom?  

 

Rodičia ma viedli k hre na klarinet, hoci najradšej spievam a túţim po 

vlastnej kapele. Občas si zahrám na mládeţníckej svätej omši, ale v 

poslednej dobe klarinet zapadá prachom:)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. Aké máte záľuby?  

Najradšej mám asi vysokohorskú turistiku, halový futbal, cestovanie po 

svete, organizovanie koncertov alebo účasť na nich a v  neposlednom rade 

prekladanie kresťanských kníh z angličtiny do slovenčiny.  

 

9. Čím by ste boli keby ste neboli učiteľom?  

Asi by som sa snaţil vyuţiť znalosť angličtiny v inom 

zamestnaní. Momentálne ma však napĺňa práca učiteľa, preto o zmene 

 vôbec neuvaţujem. Pracoval som uţ aj v iných zamestnaniach. Ako študent 

som cez letné prázdniny robil pomocníka na pláţi v USA, 

hotelového portera, v Škótsku som bol na zbere malín a 1,5 roka som strávil 

v Anglicku, kde som sa staral o starých a nevládnych ľudí.  

 

10. Čo by ste odporučili našim žiakom?  

Prajem im, aby ich kresťanský ţivot mal "šťavu". Aby Boh pre nich nebol 

starý deduško s veľkou bradou, ale Niekto atraktívny, ktorého prítomnosť 

môţu pociťovať na kaţdom kroku. 

11. Je známe, že po Vás pokukujú  ako mladé, tak aj staršie žiačky. Čo na 

to hovorí vaša manželka?  

Asi by som mal viac ţiačkam ukazovať moju obrúčku, i keď ich to moţno 

sklame:) Moja manţelka je pre mňa tá najkrajšia a najúţasnejšia ţena pod 

slnkom. Aj všetkým mojim "fanynkám" z našej školy prajem, aby  si raz 

našli chlapcov, ktorým nebude záleţať len na ich fyzickom výzore, ale 

hlavne na srdci. 

 

 

 

 

 

 

Etelkine Vianoce 
 

Prvé vločky dnes zachvátili les. 

Potom prišla fujavica, osvieţila deťom líca. 

Deti tie sa radovali, do lesa hneď pobeţali.  

Guľovačka jak sa patrí, na deti z Veľkej Fatry. 

Hneď tam guľa vyletela, namierila na Joţka, 

Joţko ten sa prikrčil, šups Etele do čela. 

Etelu hneď čelo mrazí, nuţ čo to, sú uţ prvé mrazy. 

Ale zrazu spoza kríka, zablysla sa malá dýka, 

a za dýkou chlap sa zjavil, celkom sa aj pritom bavil.  

Deti tie zutekali hneď, a uţ sa nevrátili späť. 

 „Pomóc, pomóc“, kričali, škoda, ešte ani riadne nezačali. 

Etela prišla domov ako prvá, a hneď sa po posteli gúľa. 

Uţ sa aj prvá slza kotúľa.  

Mama klope na dvierka: „Otvor, otvor Etelka!“  

Etelka hneď zanarieka: „Nie, nie mamulienka!“ 

„Ale prosím, pekne prosím, ocko uţ stromček nosí.  

Postaví ho hneď, kým dolíţem med. 

Tak uţ vyjdi von, lebo nám spadne strom!“ 

Ako sa pomaly vlečie, napadlo jej, ţe koláče napečie.  

Pomaličky kľučku stlačí, pred maminou celá červená kľačí.  

„Čo sa stalo Etelka?“ 

„Naľakal ma ujko s dýkou, ktorý vyšiel spoza kríkov.“ 

„Uţ je dobre, Etelka. Stromček uţ za tebou narieka, noţe choď ho rýchlo 

ozdobiť.“ 

„Idem, idem mamička. Noţe pozri, uţ je tam jedna gulička.“  

Etelke to celkom ide, o chvíľku to všetko bude.  

Ešte na vrch hviezdička, mame spadla slzička.  

Ocko kapra pripravil, na polievku postavil.  

Mama, tá zas ozdobila stôl, aspoň si zaţehnala všetok bôľ.  

„Hurá, hurá, uţ je to, no čo, pomaly pôjdeme na to?“  

         

 

 

 



 

 

„Áno, áno, poďme na to, nech to stojí zato.“  

A tak rýchlo papáme, a pritom si mľaskáme.  

Hoci by sa nemalo, trochu ryby ostalo.  

Nakoniec to najkrajšie predsa len prišlo, k stromčeku sa podišlo. 

Kopa,  kopa radosti, ozvalo sa hurá, mamka vykríkla, dostala malého 

kolibríka.  

Potom prišiel na rad ocko, toho zas potešil malý macko.  

No a potom samozrejme ešte ja som prišla na rad, dom zachvátil divný 

smrad.  

Vypadol malý panáčik, a za ním krásny zajačik.  

„Hurá, hurá“, kričala som a mama potiahla nosom.  

Takto sa skončili moje krásne Vianoce, budem na ne spomínať a prosiť, aby 

prišli aj nabudúce... 

 

Stanislava Dubcová 9. b 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reportáž 
Arbeit... 

...macht frei... 

Mlčky čítam nápis nad bránou...pri ostnatom drôte. V tábore. No nie 

v letnom. Tu umierali ľudia...tu chodili väzni, ktorí nemali čo stratiť. 

Odsúdenci na smrť. Ţidia,  Rómovia, rasovo nespoľahliví... 

V októbri 2009 išla „zmiešanina“ z rôznych tried nášho gymnázia na 

exkurziu do neslávne známeho mestečka – Osvienčimu. Miest v autobuse 

bolo viac voľných, preto učitelia „zabrúsili“ do deviatackych radov, a tak 

som sa v autobuse ocitol aj ja. Cestu nebudem popisovať...veď skoro kaţdý 

cestoval v autobuse. Do Osvienčimu sme dorazili okolo 11.00 hod. Stretli sa 

so sprievodkyňou a exkurzia sa mohla začať... Kaţdý dostal prijímač 

a slúchadlá, naladili sme si kanál, ktorý nám povedala pani sprievodkyňa 

(mimochodom staršia Poľka hovoriaca po česky) a výklad kaţdý počul 

vo svojich slúchadlách. 

Prešli sme bránou a išli okolo barakov ( budov z tehál s obrovskými 

miestnosťami)...kaţdý označený číslom. Prehliadka prebiehala v 5 blokoch. 

Všade fotky, listiny, dokumenty...všade mená ľudí...ktorí sa moţno niekedy 

usmievali, mali radosť, či len vybavovali všedné veci... a teraz po nich ostali 

len nejaké papiere... Bol to dosť silný záţitok. 

Videli sme okuliare, protézy, kufre, oblečenie...všetko, čo väzňom zobrali, 

ale čo bolo najhoršie...jedna celá vitrína bola plná ľudských vlasov. 

Následne sme išli okolo väzenského bloku, kde bol v podzemnej cele 

väznený kňaz Maximilián Kolbe, okolo Múru smrti, kde bolo zastrelených 

mnoho politických väzňov, okolo šibenice a hneď do strediska týchto 

neľudských vráţd, do plynovej komory. Malá budova zahádzaná 

zeminou...svedok holokaustu... 

Potom sme sa prepravili do druhého koncentračného tábora Auschwitz II – 

Birkenau, najväčšieho koncentračného tábora v Európe vôbec. 

Plno barakov z dreva...300...no väčšina bola na konci druhej svetovej vojny 

zapálená, aby sa nestali nemými svedkami hovoriacimi o hrôze holokaustu. 

V pozadí ruiny plynových komôr a krematória.  

 
 

 

 



Nasledovala cesta do Krakova, plná dojmov z Osvienčimu. V meste sme na 

kriţovatke zastavili... smer Wawel, zámok, ktorý je veľmi známy svojou 

katedrálou a hrobkami. A nepochybne je tam veľmi krásne...aspoň pre mňa. 

Na zámku bol daný rozchod. Tak sa rozutekali „rôzni rôzne“.  

V dohodnutý čas sme sa opäť stretli na zmieňovanej kriţovatke...zavolali 

autobusárovi... „nalodili“ sa a naspäť domov. Šofér nám cestu spestril 

komédiou o Garfieldovi. Cestou si viacerí pospali (ja som nebol výnimka). 

Prišli sme ku stanici okolo pol jedenástej riadne vyšťavení. Ale ten záţitok 

stál za to. 

 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

Marek Kolesár 9. b 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyfarbi si obrázok 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Vianočný recept 

 

Čokoládový srnčí chrbát (nepečený)  

Potrebujeme: 

- 3 celé vajcia 

- 25 dkg cukru 

- 3 kopcovité polievkové lyţice kakaa 

- 25 dkg Cery 

- 10 dkg orechov  

- 10 dkg hrozienok alebo iného sušeného ovocia 

- 10 dkg ţelé cukríkov  

- 4 tortové oplátky 

 

Toto všetko nad parou varíme na hustý krém (cca 30 min.). Ešte za horúca 

vmiešame do masy pokrájané orechy, hrozienka, ţelé cukríky, tortové 

oplátky (polámané 1-2 cm). Všetko dobre premiešame. 

Do formy dáme mastný papier, potom nalejeme krém a dobre postláčame 

varechou. Dáme do chladničky (najlepšie na noc, prípadne na jeden deň). 

Potom spapáme ;)  

Prajeme dobrú chuť! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dávame Vám do pozornosti 

KNIHA 

Bruno Ferrero: PASTIEROVA FLAUTA- táto 

kniţočka je síce veľkosťou malá, no napriek tomu 

obsahovo veľmi bohatá. Nájdete v nej mnoţstvo 

príbehov s malou myšlienkou práve na Advent a 

Vianoce. Kaţdý z nich je ako malý darček duchovnej 

múdrosti a môţe priniesť veľkú radosť. S týmito 

príbehmi budú všetky vaše dni sviatočné... ;)  

 

FILM 

 

VIANOČNÁ  KOLEDA /A Christmas Carol/ - 3D!!!  

USA, 2009, animovaný, dráma, rodinný, fantasy,  

 97 minút 

Réžia: Robert Zemeckis /Forrest Gump, A Polar 

Express/    

Hudba: Alan Silvestri  

Obsah: Ebenezer Scrooge (Jim Carrey) začína svoje vianočné sviatky 

mizerne ako zvyčajne, štekajúc na svojho oddaného úradníka (Gary 

Oldman) a veselého synovca (Colin Firth). Ale keď ho duchovia Vianoc 

minulých, prítomných a tých, ktoré ešte len prídu, vezmú na cestu, ktorá mu 

otvorí oči, starý Scrooge síce neochotne, ale predsa priznáva, ţe je načase 

otvoriť si srdce a napraviť chyby minulosti, kým nie je príliš 

neskoro…Vianočná koleda je klasickým príbehom s vianočnou a 

rozprávkovou tematikou z pera anglického spisovateľa Charlesa Dickensa, 

najnovšie spracovaná do animovanej podoby...  
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Sedeli v školských laviciach 

Spomína stará mama Košnárová 

Bolo pred hodinou slovenského jazyka. Spoluţiak, ktorý sa obával 

päťminútovky, chcel, aby sa skrátila vyučovacia hodina. Vymyslel, ţe sa 

zabaví na účet pani učiteľky tým spôsobom, ţe ju naľaká. Myslel, ţe sa nám 

skráti vyučovacia hodina ak pani učiteľka bude riešiť priestupok, ktorý 

urobil. 

A čo sa odohralo? 

Vymyslel, ţe dá metlu ku dverám ako nástrahu. Keď pani učiteľka otvorila 

dvere, metla spadla na ňu a on vzápätí zoskočil zo skrine, ktorá bola tesne 

pri dverách. Pani učiteľke to spôsobilo veľký šok. A namiesto 

päťminútoviek boli desaťminútovky.   

Spomína stará mama Karabová 

Našu triedu prišli očkovať, ako sa to robievalo. Keď sa uţ rad blíţil ku mne, 

ja som sa zľakla, schytila som tašku a z triedy som utiekla. Spoluţiaci to na 

mňa povedali a dostala som aj odmenu. A akú? Pár faciek!      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zasmejme sa  

 

Čo je RAFT? Podľa istej pani učiteľky splavovanie rieky na nafukovacej 

lopte. /o dobrodruţstvo máte postarané, no my by sme predsa len radšej 

zostali pri starých dobrých a najmä stabilných člnoch :D/ 

Otázka pri odpovedi: Kto napísal Winnetoua? 

Odpoveď ţiačika: Old Shatterhand. /hm, doteraz bol autorom Karl May... 

kedy sa to zmenilo?/ 

 

Nasledujúca otázka: A aký je to ţáner? 

Odpoveď ţiačika, teraz uţ totálne zmäteného =): Robinzonáda. /nevieme 

o tom, ţe by Indiáni obľubovali ţivot na opustenom ostrove, ich domovom 

bol svetoznámy Divoký Západ, kolíska westernu.../  

Istá pani učiteľka pochválila farbu ţiakových očí. Prirovnala ich 

k nezábudkám. Keďţe ţiak zjavne nevedel, o akú rastlinku ide, začala 

vysvetľovať: Nezábudka je malý kvietok, ktorý má krásne modré oči... /a 

nás na prírodopise predsa učili, ţe lupene :o).../ 

Zadanie od učiteľa: Vymysli prirovnanie. 

Odpoveď ţiaka: Človek chutný ako chlieb. 

Následná otázka: A to je aký? 

Odpoveď z triedy: No, dobre pripečený! /vynašiel sa.../  

Čo získavame z oviec? Bavlnu. /zaujímavá predstava, ovce ako výrobne na 

bavlnu :o)... Na salašoch by sa tomu moţno potešili, zatiaľ sa však musia 

uspokojiť s vlnou.../  

Otázka učiteľa: Čo nájdeme v múzeu? 

Odpoveď ţiaka: Hm, tie... no... mŕtvoly! /a nie tak náhodou múmie?.../  

Samo Chalúpka údajne v starobe stratil oko… /v tomto prípade asi neplatí, 

ţe by si ho stráţil ako oko v hlave! Ostatní strácajú len zrak/  

  

Na hodine dejepisu: ...Nad Ríšskym snemom povesili sovietsku armádu. 

/Chudáci chlapci, určite tam viali ako zástava/  

 

 



 

Vianoce v rôznych kútoch sveta 

Vo Francúzsku je dobrým vianočným duchom Pére Noel (Otec Vianoc), 

ktorý cestuje po krajine so svojím spoločníkom Pére Fouettardom. Práve ten 

Péremu Noelovi rozpráva o jednotlivých deťoch a o tom, ako sa v priebehu 

celého roka správali a či poslúchali. V niektorých častiach Francúzska Pére 

Noel nosí menšie darčeky uţ 6.decembra, na Mikuláša, a potom sa vráti 

opäť na Vianoce, kedy deťom zanechá darčeky okolo stromčeka, za 

kachľami či pri kozube v rozvešaných pančuchách alebo topánkach. V iných 

regiónoch nosí darčeky Jeţiško. Dospelí si zvyčajne vymieňajú darčeky na 

Nový rok.   

V menších mestách sú  obľúbené "ţivé" jasličky, v ktorých sa hrajú  mladé i 

staré "vianočné hry", ktoré organizuje väčšinou miestna farnosť. Vianoce 

charakterizujú vianočné predstavenia prostredníctvom drevených či 

terakotových figúrok, odohrávajúce sa takmer v kaţdej rodine. Tieto figúrky 

si Francúzi kupujú v decembri na predvianočných trhoch. 

Francúzi hromadne chodia na polnočnú svätú omšu. Po návrate domov 

majú neskorú  večeru, tzv. "le réveillon". Jednotlivé chody sa líšia podľa 

regiónov. V Alsace je to hus, v Bretónsku koláč z pohánky servírovaný s 

kyslou smotanou, v Burgundsku moriak s gaštanmi. 

Obľúbeným vianočným jedlom v Paríţi sú ustrice a husacia pečeň, vyberané 

vína ako napr. Muscadet, Anjou, Sauterne a Champagne. Neodmysliteľnou 

súčasťou menu je tradičný koláč v tvare polena "bûche de Noël". Je to 

piškótový koláč s plnkou, poliaty čokoládovou polevou. Pálenie polien 

patrilo vo Francúzsku k pohanským zvykom, no mnohí Francúzi ho 

dodrţiavajú dodnes. 

 

 

 

 

 

 

 

V Nemecku sa vianočné prípravy začínajú uţ začiatkom decembra pečením 

drobného vianočného pečiva. Pečú sa tieţ rôzne medovníkové chalúpky a 

iné vykrajované pečivo z medovníkového cesta. Darčeky na Štedrý deň nosí 

Christkind - Jeţiškov posol - anjel odetý do bieleho rúcha. V iných 

oblastiach zasa darčeky nosí Weihnachtsmann oblečený do červeného 

plášťa rovnako ako Santa Claus. Nemci si domovy zdobia okrem tradičných 

stromčekov i cezmínovým vencom so štyrmi červenými sviečkami. Kaţdú 

adventnú nedeľu zapália jednu sviečku a poslednú na Štedrý večer. Deti 

počas celého adventu otvárajú adventný kalendár plný drobných prekvapení. 

Na Štedrú večeru sa tradične podáva kapor pečený v pivovej omáčke, 

pečená  hus či kačica alebo morka plnená jablkami. K tomu sú servírované  

"klösse", teda zemiakové knedle, zemiaky a červená kapusta s rascou. Z 

dezertov nesmie chýbať mandľová štóla posypaná cukrom a poliata 

roztopeným maslom. 

Vianoce v Kanade po roku 1875 stratili náboţenský podtext a dnes sa 

väčšinou slávia uţ iba ako festival a čas kedy sa stretávajú rodiny a priatelia 

a poriada sa reveillon - vianočný banket. Zdobenie vianočného stromčeka a 

rozdávanie darčekov zostalo. Darčeky nosí Santa Claus letiaci oblohou, 

ťahaný na saniach deviatimi sobmi. Zvyky sa však líšia v rôznych oblastiach 

kvôli kultúrnemu pozadiu. 

Štedrá večera (niekde je to obed) pozostáva z pečeného moriaka 

podávaného so zeleninou a šťavou. Ako dezert sa podáva vianočný puding s 

brandy. Koláčiky plnené sušeným ovocím "mince pies" tieţ nesmú chýbať 

na vianočnom stole. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zvyk obdarúvania sa navzájom na Britských ostrovoch pramení z 

Viktoriánskej éry. Pred týmto obdobím sa ľudia obdarúvali na Nový rok, či 

na Tri krále. Dnes nosí v Británii darčeky Father Christmas, teda "Otec 

Vianoc", ktorý prichádza do domov cez komín. Darčeky sa rozbaľujú 25. 

decembra ráno. 

Poznáte zvyk Britov vešať  si na krbovú rímsu vianočné pančuchy? Podľa 

legendy raz Father Christmas pustil dolu komínom zopár zlatiek. Tie by 

zaiste prepadli cez krbovú mrieţku a skončili v nenávratne, keby na 

kozubovej rímse práve vtedy neviselo niekoľko pančúch a ponoţiek, ktoré 

sa sušili. Odvtedy sa táto tradícia zachováva. 

Medzi ďalšie, rýdzo anglické zvyky patrí koledovanie, vešanie imela a 

cezmíny. Zdobenie vianočných stromčekov, čo je pôvodne nemecký zvyk, 

sa v Anglicku stalo populárnym v roku 1841, keď ako prvý vyzdobil 

vianočný stromček vo Windsorskom zámku Princ Albert pre svoju ţenu 

Viktóriu a ich deti. 

V dávnych dobách bola tradičným vianočným jedlom pečená diviačia hlava, 

neskôr hovädzina a hus. Hlavným chodom dňa je obed 25. decembra, 

ktorý pozostáva z pečeného moriaka s plnkou podávaného s opekanými 

zemiakmi a varenou zeleninou, chlebovou a brusnicovou omáčkou a šťavou, 

po ktorom nasleduje vianočný puding a brandy. Popoludní sa podáva čaj a 

"mince pies", koláčiky plnené kandizovaným a sušeným ovocím. Pred 

týmto jedlom sa otvárajú tzv. "Christmas Crackers". Sú to veľké papierové 

cukríky, ktoré skrývajú nejakú maličkosť. 

Vianoce v Írsku sprevádzajú aj "pantomime plays", teda rozprávkové revue 

napr. Popoluška, Spiaca krásavica, Kocúr v čiţmách a iné, ktoré sahrajú v 

divadlách po celej krajine.  

 

 

 

 

 

 

 

Úspechy našich žiakov 

 
  
Recitačná  súťaž "A Slovo bolo u Boha" - krajské kolo   I. kategória- poézia  

                                       - 3. miesto - Laura Bezáková /IX.B/ 
  
Súťaž  žiakov ZŠ  v šachu  :  -  Silvia Stavinovhová /8.A/ 

 - okresné kolo :  1. miesto   

 - krajské kolo :   5. - 8. miesto 
 

Olympiáda z AJ - školské kolo:    

1. miesto - Ladislav Zemko /8.r./  

2. miesto - Kristína Markechová /9.B/, Terézia Bieliková /9.B/  

3. miesto - Martina Volárová /9.B/ 
 

Olympiáda zo SJ a literatúry - okresné kolo    

- 2. miesto - Anna Pasminková /9.B/ 
 

Súťaž  zručnosti žiakov ZŠ   

- kategória strojárstvo :  - 1. miesto - Juraj Kadlec /9.A/  

- kategória informatika: - 1. miesto - Gabriela Krauszová /9.B/ 
 

Letné  športové hry mládeže  

- 4. miesto medzi  školami  

- 1. miesta získali jednotlivci : Adam Dlhý /beh na 60 m/,  

Kamila Vallášová /skok do diaľky/, Alexandra Zámečníková /beh na 60 m/ 
 

Obvodné  kolo futbal - starší žiaci -   vyhrali, postup do okresného finále:  

Kubán, Trebatický, Gono, Macho, Uhlík, Vlado, Jantošovič, Bošanský 
 

Okresné  kolo Cezpoľný beh  

Súťaţilo navzájom 15 škôl. Naše výsledky :   

- chlapci - 7. miesto   / Adam Krchňavý, Juraj Kadlec, Andrej Trebatický /  

- dievčatá - 3. miesto / Lucia Beláková, Karolína Veselá, Sandra Tulisová / 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tipy na darčeky 
 

Určite kaţdý z nás chce na Vianoce obdarovať svojho blízkeho niečím, čo 

by ho skutočne potešilo. Mnohokrát je asi ťaţké rozhodnúť sa, či dokonca 

vôbec niečo vhodné nájsť. Preto vám v tejto rubrike ponúkame zopár tipov, 

ktoré vám snáď pomôţu nájsť odpoveď na otázku čo by mohlo byť to 

„pravé orechové“ práve pre... 

RODIČOV- mamu vţdy poteší niečo vlastnej výroby, kozmetika, magnetka 

alebo iná drobnosť, napr. do kuchyne; otec neodolá dobrej knihe a radosť 

mu určite spraví aj drogéria (sprchový gél a pod.) 

SESTRU- pri staršej sestre nič nepokazí CD s pesničkami, obal na viac 

CD-čiek, kalendár, alebo rámik na fotku, mladšia vám bude iste vďačná za 

potreby na kreslenie- napríklad farbičky, a tieţ niečo do vlasov 

BRATA- film na DVD, PC hra či kľúčenka osloví skôr staršieho brata, 

mladšiemu bratovi môţete podarovať napríklad futbalovú loptu alebo model 

jeho obľúbeného auta 

STARÝCH RODIČOV- hodí sa nejaká  pekná maličkosť (trpaslík, pekný 

kvetináč, obraz, papuče... ) 

PRIATEĽOV- plyšák, originálne pero, kniţka venovaná práve Priateľom, 

vtipný hrnček alebo niečo podobné určite rozţiari oči vašich priateľov 

radosťou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čo nás čaká 
 

December– Vianoce (24.12.2009) 

       – Silvester (31.12.2009-1.1.2010)  

       – Vianočné prázdniny (23.12.2009-11.1.2010) 
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