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ŽIACI, KTORÍ NIE SÚ 
SÚČASŤOU 

REDAKČNEJ RADY A 
PRICHÁDZAJÚ SO 
SVOJIMI TÉMAMI. 

 
MÔŽEŠ TO BYŤ AJ TY! 



Úvodník

      Blížia sa najkrajšie sviatky v roku - Vianoce. 
      Obdobie, ktoré teraz prežívame, ADVENT, je čas čakania, 
pečenia, nakupovania alebo zhotovovania darčekov. 
Obchodníci nám čím ďalej tým viac približujú Vianoce už takmer 
k septembru. Je len na nás, aby sme si zachovali tradície a 
nepodľahli tlaku reklamy. 
      Šťastie je všade  tam, kde je pohoda, láska, spolupatričnosť 
a úcta k tradíciám. 
Nemá to nič so sumou peňazí, ktorú na Vianoce minieme. 
Učme sa nielen brať, ale aj dávať. 
Rozdávať nielen materiálne darčeky, ale aj pomoc v rodine, 
ochotu a úsmev. 

PRÍJEMNÉ A VESELÉ VIANOCE 
 

VÁM PRAJE 
REDAKČNÁ RADA



NOVEMBER DECEMBER

POZNÁMKY

A

B

C

KALENDÁR PODUJATÍ

  Strašidelné učenie

Festival vedy a techniky 

Exkurzia Atlantis

KOMPARO

Burza šatstva

Basketbal žiačok

Olympiády

Svetový deň tolerancie

Korčuliarsky výcvik 1. roč.

Mikuláš

Beseda o pyramídach

Olympiády

Streľba zo vzduchovky

Mikulášsky minibasketbal

Vianočné besiedky

Akcia ZÁCHRANA SOM JA

Veselé Vianoce!  



Nielen pre najmenších

Adam Čižmárik, 4. C

Nájdi cestu von z bludiska:



Pomocou jednoduchých operácií totiž nielenže dostaneš číslo, ktoré určuje tvoj 
aktuálny vek, ale aj číslo, ktoré si si na začiatku zvolil. Odporúčame však použiť 

kalkulačku, aby si pri počtoch nechybil. 
Takže: 

- zvoľ si ľubovoľné číslo od 1 do 10, 
- vynásob ho číslom 2, 

- pripočítaj 5, 
- výsledok vynásob číslom 50, 

- pokiaľ si už tento rok oslávil narodeniny, k výsledku pripočítaj číslo 1767, ak nie, 
pripočítaj 1766, 

- nakoniec odpočítaj štvorciferné číslo, ktoré predstavuje rok tvojho narodenia 

Pokiaľ ste sa nedopustili žiadnej chyby, prvá číslica výsledku odhaľuje číslo, ktoré 
ste si zvolili na začiatku, a zvyšné číslice určujú váš vek. Dobré, však? 

Matematický príklad: 
Vypočíta tvoj vek a prečíta tvoje myšlienky



Napísali sme

MAČA 

Na písíčku v mojej izbe, 
som v poslednom leveli, 
hry mi idú v plnom prúde, 

mača trhá záclony. 

Počujem krik mojej mamy: 
,,Záclony mám deravé! 

Boli nové, už sú v keli!, " 
mača celé meravé. 

Beriem rýchlo niť a ihlu, 
ale už je neskoro. 

Nedokážem to už spichnúť, 
bude ako nebolo. 

Zrazu mama schytí mača, 
vyhodí ho von! 

A v tej zime chúďa malé, 
hľadá nový dom. 

,,Ak ono- tak idem aj ja!" 
oznámil som rodičom. 
Na ulici už sme dvaja, 

počasie je o ničom. 

S mačaťom nás láska spája,
beriem rýchlo telefón, 

zavolal som poisťovňu, 
poistili celý dom. 

Zľutoval sa otec, mama, 
už sme všetci pod strechou. 

Mača lozí po záclonách, 
hladkáme ho varechou. 

Šimon Šesták, 6. A 

DECEMBER 
 

My sme deti, 
sviatok je náš, 

keď zavíta Mikuláš. 
 

Na Vianoce príde Dedo Mráz, 
tešíme sa, 

že s ním príde 
aj silný mráz. 

 
Sánkovačka, guľovačka, 

nesieme kus koláčika 
do vašeho domčeka. 

 
Snehuliaci na ulici, 

úsmevom zdravia na palici, 
z okien hrejú sviece, 
a pod stromčekom 

každým rokom, 
darčeky vždy mám. 

 
December, tento mesiac, 
výnimočne rád ja mám. 

 
Adam Čižmárik, 4. C 



                                        Exkurzia do Levíc 

      Dňa 9. novembra 2017 sa žiaci našej školy zúčastnili exkurzie do 
mesta Levice. 
      Po hodine cesty autobusom sme vystúpili pri Levickom hrade. 
Nachádza sa tu Tekovské múzeum a výstava bábik.  Pani 
sprievodkyňa nám porozprávala o histórii hradu, ktorý bol postavený 
v druhej polovici 13. storočia. Poslednými majiteľmi hradu boli 
Esterházyovci a v súčasnosti je hrad pre verejnosť neprístupný. 
Okrem zachovaných exponátov sa v Tekovskom múzeu nachádza aj 
zbierka bábik z celého sveta. Z múzea naše ďalšie kroky smerovali 
do zábavného centra Atlantis. Je tu vystavených viac ako 70 
exponátov z rôznych oblastí, ako napríklad vesmír, ľudské telo, 
Titanic a iné. Súčasťou interaktívnej výstavy boli vynálezy 
21.storočia. Dozvedeli sme sa viac informácií o objavení kolesa, 
internetu a zoznámili sa s pravým vynálezcom žiarovky Edisonom. 
Na vlastnej koži sme si vyskúšali rôzne merania s najmodernejšími 
zariadeniami ako aj ovládanie dronu a hoverboardu. Najväčší záujem 
prejavili žiaci našej školy o svet virtuálnej reality. 
       Na záver za dobré správanie sme išli do nákupného centra, kde 
sme sa naobedovali a vydali sa na cestu domov. Škoda, že pre 
nedostatok času sme nestihli navštíviť hvezdáreň v Leviciach, ktorá 
ako prvá na svete objasnila existenciu oblaku prachu okolo planéty 
Zem a ktorá ako jediná v strednej Európe vlastní prenosné digitálne 
planetárium. Exkurzia sa všetkým páčila a návštevu oboch výstav 
odporúčam. 

 Adam Wolt, 6.C 



Horúce kreslo
Dnes sa sem posadila: 

Mgr. Katarína MÚKOVÁ, 

výchovná poradkyňa školy 1. Ako dlho učíte na našej škole? 
Na našej škole učím od septembra 1989, je to moje prvé a zatiaľ jediné zamestnanie. Aj keď sú 

niektoré dni náročné, do práce stále chodím s radosťou vďaka žiakom a mojim blízkym kolegom. 
2. Páči sa vám vaša práca, chceli ste sa stať učiteľkou ? 

Svoju prácu mám veľmi rada, páči sa mi. Snažím sa žiakom odovzdať nielen poznatky z fyziky, ale 
pôsobiť na nich ako na formujúcich sa mladých ľudí. Pochádzam z učiteľskej rodiny, mala som skvelú 

pani učiteľku na 1. stupni, a preto som vždy chcela byť učiteľkou. 
3. Ktoré povolanie by ste si zvolili ak by ste neboli učiteľka? 

Ja som naozaj o inom povolaní nikdy neuvažovala. 
4. Boli ste dobrou žiačkou a na ktorých školách ste študovali? 

Na základnej škole som mala vždy na vysvedčení samé jednotky. Na gymnáziu ( t.č. GAS) som sa 
snažila o pestrejšie hodnotenie a Pedagogickú fakultu v B. Bystrici som tiež úspešne ukončila s 

priemerom 1,5 na štátnej záverečnej skúške. 
5. Cestujete rada, kde ste boli na dovolenke? 

Veľmi rada chodím s manželom na poznávacie zájazdy. Navštívili sme veľa zaujímavých miest, 
mnohé z nich sú aj fyzikálnou exkurziou. Napr. Niagarské vodopády a prvá hydroelektráreň N. Teslu 

alebo Island s jeho geotermálnou energiou, Atómium v Bruseli a pod. 
6. Ktoré domáce práce vykonávate nerada a ktoré naopak rada? 

Snažím sa o domácu pohodu, rada upratujem, tematicky prispôsobujem výzdobu v byte. Varenie, 
pečenie považujem skôr za relax. Naozaj nerada žehlím, hlavne pánske košele.... 

7. Akú hudbu počúvate vo voľnom čase? 
Čo je to voľný čas? Ale vážne. Mojim spoločníkom je Slovenský rozhlas, a teda hudba, ktorú tam 

hrajú. A večer pozeráme filmy s titulkami a popri tom počúvame platne. Mám rada Rogera Watersa, 
ale aj skupiny Judas Priest, AC/DC, Rammstein, Metallicu.... 

8. Ste skôr letný alebo zimný typ? 
Milujem jar, primerané leto, jeseň. Zimu mám rada len spoza okna, nemám rada neupravené a 

zľadovatelé chodníky. 
9. Koľko druhov koláčov pečiete na Vianoce? 

Každý rok si dám záväzok, že to nebudem preháňať s pečením. 
A každý rok pripravím 10 až 12 druhov drobného pečiva, 

vrátane nepečených koláčikov. 
10. Aká kniha leží na vašom nočnom stolíku? 

Momentálne kniha Magický advent, 
plná inšpirácií na predvianočné obdobie. 

Ďakujem za rozhovor :-)

Soňa ĎURIANOVÁ, 8. C



Víťazná 
trieda 
s pani 

učiteľkou: 
2. D a 

PaedDr. 
Miroslava 

KOMOROVÁ 
  

Záchrana som 
JA 

112

155



začína vždy najbližšou nedeľou ku dňu Ondreja (30. novembra)  
a končí po západe slnka na Štedrý večer. 

  

ADVENT

Adventné nedele: 
Prvá adventná nedeľa 
Druhá adventná nedeľa 
Tretia adventná nedeľa 
Štvrtá adventná nedeľa 

Adventná svieca 

Adventný veniec 
Adventný kalendár 

Blahoželania a 
pohľadnice.  

Recepty 

Vianočné trhy 

Štyri adventné nedele symbolizujú 
mýtický čas 

4 000 rokov od biblického stvorenia sveta.

Plamienky horiacich sviečok symbolizujú blížiaci 
sa príchod Krista, pretože on rozptyľuje temnotu 

a strach, je „Svetlom sveta“.

Adventný veniec i kalendár vznikli v 19. storočí v 
germánskych krajinách a odtiaľ sa dostali k nám. 

V súčasnosti je adventný veniec moderným doplnkom 
domácností, vešia sa na vchodové dvere alebo pokladá 

na stôl ako symbol prichádzajúcich Vianoc.

Vianočný čas si spájame so všelijakými dobrotami. Či je to už 
klasická kapustnica, vianočný kapor, či filé a vianočné koláče.

Filip WOLT, 4. C



Vianočné zvyky a tradície v krajinách okolo SR

Ivana GAŠPAROVÁ, 4. A

Česká republika 
Vianočné sviatky sú sviatkami detí a rodiny. Štedrý deň je dňom splnených želaní. Tým, 
ktorí sa po celý deň pôstili, sa zjaví zlaté prasiatko. Darčeky pod vianočný stromček nosí 

Ježiško, rozbaľujú sa po štedrovečernej večeri. 

 Maďarsko 
Medzi Maďarmi patria Vianoce po stáročia k najvýznamnejším sviatkom v roku. Je to aj 

preto, že v druhý sviatok vianočný si pripomínajú Svätého Štefana, patróna a zakladateľa 
Maďarska. Preto sú Vianoce nielen cirkevným, ale i celonárodným sviatkom. Oslava Vianoc 
v Maďarsku sa veľmi nelíši od našej. Darčeky nosí Ježiško pod vianočný stromček. Ale na 

rozdiel od nás si ich rozbaľujú už pred Štedrou večerou. 

Poľsko 
Oslava Vianoc je prakticky rovnaká ako u nás. Na Štedrý deň dopoludnia ešte gazdiné 

dokupujú posledné nákupy. Pečú vianočné sladkosti a varia dvanásť tradičných pokrmov. 
Obľúbenou úlohou detí na Štedrý deň je vyzeranie prvej hviezdičky na oblohe – biblickej 
betlehemskej hviezdy (Gwiazdky). Keď sa objaví, prichádza s ňou znamenie, že rodina si 
môže zasadnúť k štedrovečernému stolu. Niektorí veria, že hviezda prináša i darčeky, ale 

väčšina verí, že ich pod stromček nosí Ježiško. 

Rakúsko 
Rakúšania milujú Vianoce a už niekoľko týždňov pred nimi pripravujú ručne vyrábané 
ozdoby na stromček – slamienky, orechy, sušené ovocie. Pečie sa niekoľko druhov 

vianočného pečiva. Populárne sú malé perníčky, sladkosti s čokoládovými polevami, ktoré 
sú rovnako populárne i v susednom Nemecku. Každý z členov rodiny sa snaží aspoň jeden 

darček zhotoviť vlastnými rukami. 

Ukrajina 
Okrem štandardných pozlátok a ozdôb bývajú vianočné stromčeky na Ukrajine ozdobené aj 

pavúkom a pavučinou. 
Tradícia sa odvoláva na príbeh chudobnej ženy, ktorá si nemohla dovoliť ozdobiť vianočný 

stromček pre svoje deti. 
Na druhý deň bol pokrytý pavučinami, ktoré v slnečnom svetle krásne žiarili. 

Kellemes Karácsonyi Unnepeket!

VESELÉ VÁNOCE!

Wesolych Swiat 

Bozego Narodzenia!

Froehliche Weihnachten!

Веселе 
Різдво!



rozkrojené jablko do hviezdy - znamená  zdravie 

usporiadané semienka v jablku - šťastie 

cesnak - zdravie 

strukoviny - bohatá úroda 

šupiny z ryby - bohatstvo 

reťaz - súdržnosť rodiny 

chren - má dodať ľuďom odvahu 

rovný plameň sviečky - zdravie rodiny 

ak sviečka zhasla počas večere - úmrtie v rodine

Viete, že...

Nový rok - 1. január – prvý deň v mesiaci píšeme s veľkým N, 
nový rok – celý nasledujúci nový rok – píšeme s malým n, 

Vianoce - píšeme s veľkým V, 
vianočné sviatky – píšeme s malým v, 

Štedrý deň - píšeme s veľkým Š, 
silvester - píšeme s malým s, ak je to posledný deň v roku, 

Silvester - píšeme s veľkým S, ak je to meno 
 

Pozor! V listoch a na pohľadniciach píšeme zámená s veľkým 
začiatočným písmenom na znak úcty, 

napríklad: Ty, Teba, Tebe, Ti, Ťa, Tvoj, Tvoja, Vy, Vás, Vám, Váš, Vaša 

Jazykové okienko



Vianočné recepty

Suroviny: 
3 dkg mak mletý 
1 ks banán 
2 PL ovsené vločky 
2 PL strúhaný kokos 
1 PL sušené brusnice 
sirup agáve 

Makové RAW guličky s brusnicami

Postup: 
1. Mak zomelieme. Banán popučíme. Sušené brusnice 
namočíme vopred do vody aspoň na 30 minút. 

2.Všetky ingrediencie zmiešame a vytvoríme hustú hmotu Kto 
chce, môže pridať trošku agáve sirupu. Formujeme malé 
guličky, do ktorých vložíme brusnicu. Guľky ukladáme do 
košíčkov a necháme vychladiť. 

Čokoládové oblátky

Suroviny: 
1 balíček tortové oplátky 
250 g maslo 
250 g práškový cukor 
100 ml mlieko 
2 ČL kakao 
1 ks BB puding Dr.Oetker 

Postup: 
1. Pripravíme si suroviny. 
2. Nad parou rozpustíme maslo, pridáme cukor, za stáleho 
miešania mlieko, kakao, BB puding. 
3. Necháme trochu vychladnúť a plníme oplátky. 
4. Po naplnení oplátky zaťažíme a necháme stuhnúť. 
5. Najlepšie sa oplátky krájajú na druhý deň.

Dobrú chuť!



Vianočné 
omaľovánky



Ďakujeme za pomoc 
pri tlači časopisu 

firme R COPY, s.r.o. 
Banská Bystrica

Veselé Vianoce a šťastný nový rok!


