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Milí spolužiaci, malí i tí veľkí!

päť  sa  stretávame  na 
stránkach  nášho 

časopisu.  Školský  rok  už 
nabral svoje obrátky a mnohí 
z nás  majú  vo  svojich 
žiackych 
knižkách 
pestré 
známky.  Je 
načase  si  tie 
horšie  opraviť. 
Veď  keď  sa 
pozriete  do 
kalendára,  na 
ich  opravu 
máme len päť týždňov – a to 
nie je veľmi veľa. 

O

Myslíme si,  že  sa  to  oplatí, 
trochu „zabojovať“  za lepšie 
známky.  Veď  koniec-koncov 
učíme  sa  pre  seba.  A ako 
hovoria  dospelí,  život  je  boj 
a nie  je  to  prechádzka  po 
„ružovej záhrade“. 

Dajme  si 
predsavzat
ie,  že 
dobré 
známky  si 

obhájime  a tie  horšie  si 
opravíme.  Urobíme  tak 
radosť  našim  rodičom, 
učiteľom a na koniec sami na 
seba budeme hrdí, že sme to 
dokázali. 

Tak teda, otvorme svoje „mozgové závity“ a prinúťme 
sa  robiť  to,  čo  sa  nám  veľmi  nechce  –  učiť  sa. 
Odmena bude hrejivá.

Obraciame sa na vás o pomoc, pomoc, pomoc.....

Súčasťou  každého  čísla  nášho  školského 
časopisu je všetkými očakávaný „oslobodzovací  
kupón“. Školský časopis  je  záležitosťou nás – 
školákov  a  bez  vašej  pomoci  sa  nové  čísla 
nášho  školského  časopisu  rodia  veľmi 
ťažko. Preto vás touto cestou prosíme o pomoc. 
Prispejte  článkom  z vlastnej  tvorby,  alebo 
článkom vedeckým, poéziou, prózou, humorom, 
alebo receptom na kuchárske umenie. Všetko je 

vítané.

Tu  sa  chceme  poďakovať  tým  spolužiakom,  ktorí 
ochotne prispievajú článkami do časopisu. Ich mená 
nájdete pod jednotlivými článkami.

PS: 
Aj v tomto čísle nájdete oslobodzovací kupón.

PS2:
 Môžete ho použiť len raz!!!

Redakcia školského časopisu
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Naša nová mena

       Od 1.1.2009 bude  euro zákonným platidlom na 
Slovensku.  Inak  povedané,  už  nebudeme  platiť 
slovenskými korunami ale eurami.
Euro je  jednotná  mena  hospodárskej  a menovej  únie. 
Euro  vzniklo  v roku  1999.  Bankovky  a mince  boli 
zavedené až 1.1.2002.
Oficiálnym  znakom  eura  je  grécke  písmeno  epsilon  €. 
Jeho  inšpiráciou  bol  odkaz  na  kolísku  európskej 
civilizácie.  Vyjadruje  prvé  písmeno 
slova Európa.

Ako  budú  vyzerať  nové  mince 
a bankovky?

Autorom  spoločných  strán mincí je 
Luc  Luycx  z Kráľovskej  belgickej 
mincovne.  Tieto  spoločné strany mincí  zobrazujú mapu 
Európskej únie a symbolizujú jednotu EU. 
Na  zadnej  strane  mincí sú  národné  motívy,  ktoré 
obklopuje 12 hviezd EU. 
Na 1, 2 a 5 centovej minci je tatranský štít Kriváň.
Na 10, 20 a 50 centovej minci je Bratislavský hrad.
Na  1  a 2  eurovej  minci je  štátny  znak  Slovenskej 
republiky - dvojkríž na trojvrší.

Dizajn bankoviek je rovnaký pre 
všetky  zúčastnené  štáty. 
Bankovky navrhol Robert Kalina 
z Rakúska.  Na  prednej  strane 
bankoviek sú  zobrazené  okná 
a brány ako symboly otvorenosti 
a spolupráce v EU. Sú v rôznych 
historických  slohoch,  ktoré  sa 

odzrkadlili v európskom architektonickom dedičstve.
Na zadnej strane bankoviek je vyobrazený most, ktorý 
vyjadruje úzku spoluprácu a komunikáciu medzi národmi 
Európy a medzi Európou a zvyškom sveta.

Zapamätaj si!
• Peniaze  na  korunových  účtoch  v bankách  sa 

1.1.2009 zmenia  na  eurá automaticky  a bez 
poplatkov, presne podľa stanoveného kurzu. Čísla 
účtov a platobných kariet ostanú nezmenené.

• Od  1.  do  16.1.2009  môžeš  okrem  eur platiť  aj 
v korunách.  Výdavky  v obchodoch  budú  iba 
v eurách.

• Bankomaty  budú 
vydávať  od  1.1.2009 
iba eurové bankovky.
• Štartovacie balíčky 
s eurovými  mincami 
v hodnote  500Sk  si 
vaši  rodičia  budú 
môcť kúpiť v bankách 
a na  poštách 
v decembri 2008.
• Vyhni  sa  výmene 
korún  za  eurá  inde 
ako v banke. Dávaj si 
pozor na špekulantov 
na  ulici  alebo  u vás 
doma.
• Nikomu 
neposkytuj  informácie 
o peniazoch,  ktoré 
máte u vás doma, ani 
o bankových  účtoch 
a platobných kartách.
• Ak  máte  doma 
úspory  v korunách, 
uložte  ich  do  banky. 
Banky  vám  ich 
1.1.2009  premení  na 
eurá  automaticky 
a bez poplatkov.
• Oboznámte  sa 
s eurovými 
bankovkami 
a mincami  aj  s ich 
ochrannými prvkami.
• Eurokalkulačka, 
ktorú  máte  doma 
poslúži  vám  i vašim 
rodičom  na 
jednoduché 
prepočítanie korún na 
eurá a naopak.
• Viac  informácií  sa 
dozviete  na  webovej 
stránke 
www.euromena.sk

http://www.euromena.sk/


Záškoláctvo

Záškoláctvo  môžeme 
zaradiť do porúch správania 
rovnako,  ako  napríklad 
nedisciplinovanosť  či 
túlanie.  Je  to  úmyselné 
zameškávanie  školského 
vyučovania,  keď  žiak  z 
vlastnej  vôle,  zväčša  bez 
vedomia  rodičov,  nechodí 
do školy.  Tieto vymeškané 
hodiny  nie  sú 
ospravedlnené  ani  rodičmi 
ani lekármi. Je to tradičný a 
možno  jeden  z 
najbežnejších  problémov, 
ktorý  sa  objavuje  na 
základných  i  stredných 
školách  a  počet 
neospravedlnených hodín z 
roka na rok rastie. 
Záškoláctvo je rozšírené 
najmä  u  žiakov  v  období 
puberty.  Medzi  kritickú 
skupinu  patria  hlavne  žiaci 
II.  stupňa  ZŠ  a  deti  zo 
sociálne  slabších  rodín. 
Príčinou,  prečo  sa  dieťa 
vyhýba  škole  môže  byť 
viacero,  pričom 
neprítomnosť  v  škole  si 
plánuje  cielene  a  účelovo 
alebo reaguje impulzívne a 
odchod 
zo  školy  je  náhly,  vopred 
nepremyslený. Takýto náhly 
impulz môže viesť k ďalším 
nepríjemnostiam,  kedy 
dieťa  pokračuje  v  chodení 
poza školu práve zo strachu 
z  následkov  náhleho 
odchodu zo školy. V takom 
prípade nevie,  čo má robiť 
a ako sa má správať ďalej. 
Chýbaním  v  škole  sa  mu 
zhoršuje  prospech  a  môžu 
sa u  neho objaviť  poruchy 
správania.  V  mnohých 
prípadoch sa môže stať, že 
žiak, ktorý má problémy so 
záškoláctvom,  musí  v 
dôsledku  zlého  prospechu 
opakovať  ročník  a  končí 

základnú školu skôr, teda nie v deviatom ročníku, ale niekedy 
už dokonca v šiestom. V takom prípade majú tieto deti výrazne 
zníženú možnosť ďalšieho uplatnenia v živote.

Formy záškoláctva:

- predstieranie choroby
- predstieraná návšteva u lekára 
- predstierané rodinné dôvody 

Ako trávia záškoláci získaný voľný čas: 

- doma (sledovanie televízie či videa, „surfovanie“ po internete, 
hranie počítačových hier, čítanie kníh alebo inou činnosťou, 
ktorá dieťa zaujíma) 
- túlaním sa (osamote alebo s partiou)
- hrou na hracích automatoch
- fajčením cigariet a pitím alkoholu 
- skúšaním a užívaním drog
- menšou či väčšou kriminalitou
 
Následky zanedbania povinnej 
školskej dochádzky

Podľa zákona je povinná školská 
dochádzka desaťročná a trvá 
najdlhšie do konca školského roku, 
v ktorom žiak dovŕši 16 rokov. 
Zanedbaním povinnej školskej dochádzky sa myslí stav, keď 
dieťa má neospravedlnených viac ako 15 vyučovacích hodín v 
jednom kalendárnom mesiaci. V takom prípade je možné 
zastaviť rodičom prídavky na dieťa pre zanedbanie a neplnenie 
si povinností a bude vyplácaný obci.
Za riadne plnenie povinnej školskej dochádzky a školských 
povinností sú zodpovední obaja rodičia, respektívne osoby, 
ktorým je dieťa zverené do náhradnej starostlivosti. Rodič je 
povinný informovať triedneho učiteľa bez zbytočného odkladu o 
neprítomnosti svojho dieťaťa v škole. 

Ospravedlniť možno žiaka na základnej škole z týchto 
dôvodov: 

- choroba
- lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy
- mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky
- náhle prerušenie premávky hromadných dopravných 
prostriedkov
- mimoriadne udalosti v rodine
- účasť žiaka na organizovanej športovej príprave, na 
súťažiach prípadne v štátnej reprezentácii- iné závažné 
udalosti, ktoré znemožňujú jeho účasť v škole na základe 
posúdenia riaditeľa školy 



Na  našej  škole  je  dobrým  zvykom,  že  v jesenných  mesiacoch  október-november 
a v jarných  mesiacoch  marec-apríl  sa  koná  zber  papiera.  Jesenný  zber  je  za  nami  a 
veríme,  že  ste  „vymietli“  všetky  kúty  v pivnici,  na  balkóne,  v šope.  Istotne  netrpezlivo 
čakáte na vyhodnotenie tejto jesennej akcie. Výsledky zberu sú nasledovné:

Počas zberového týždňa sa nazbieralo spolu    22.260,5 kg papiera.
Celkový zisk pre školu bolo     16.950 Sk.

Jednotlivé triedy sa umiestnili nasledovne:
1. miesto    3.A trieda, nazbierala 3071 kg
2. miesto    7.A trieda, nazbierala 2771 kg
3. miesto    2.B trieda, nazbierala 2353 kg
4. miesto 2.A trieda s 1846 kg
5. miesto 3.C trieda s 1843 kg
6. miesto 1.C trieda s 1726 kg
7. miesto 5.B trieda s 1494 kg
8. miesto 2.C trieda s 1132 kg
9. miesto 1.A trieda s 1012 kg
10.miesto 1.B trieda s   812,5 kg
11.miesto 6.B trieda s   792 kg
12.miesto 4.B trieda s   776 kg
13.miesto 4.C trieda s   634 kg
14.miesto 6.A trieda s   609 kg
15.miesto 8.B trieda s   607 kg
16.miesto 4.A trieda s   396 kg
17.miesto 1.D trieda s   358 kg
18.miesto 3.B trieda s   310 kg
19.miesto 7.B trieda s   266 kg
20.miesto 9.A trieda s   175 kg
21.miesto 9.B trieda s   132 kg
22.miesto 5.A trieda s   105 kg
23.miesto           8.A          trieda s                   40       kg  
Spolu:          22.260,5   kg

Osobitne boli vyhodnotení jednotlivci. 
Umiestnenie jednotlivcov je nasledovné:
1. miesto    Dávid Iván                7.A          1752 kg
2. miesto    Viktória Antal           1.C          1293 kg
3. miesto    Lea Neszmériová     2.B          1160 kg 
4. miesto     Tamara Antal             2.B          1000 kg
5. miesto     Radka Gajdošová      5.B   631 kg
6. miesto     Karin Buchtová          3.A            620 kg
7. miesto     Viktor Hodosi             3.A            534 kg
8. miesto     Jana Antalová            8.B            518    kg
9. miesto     Kitty Bernáth              1.B            512,5kg
10.miesto    Tamara Véghová       4.B            508 kg

Všetkým zberačom ďakujeme za aktivitu. Získané finančné prostriedky budú použité pre 
vás žiakov.

Víťazným triedam a jednotlivcom gratulujeme!!

Pre väčšiu motiváciu zberačov sa 
Žiacky parlament spolu 
s vedením školy dohodli, že 
okrem odmien pre jednotlivcov 
budú odmenené triedy, ktoré sa 
umiestnia na prvých troch 
miestach a to tým, že budú mať 
jeden deň bez učenia. Záleží na 
ich aktivite, čo v ten deň 
podniknú.



Rozhovor s...
   
    Mgr. Lenkou Belešovou

V septembri tohto školského roka k nám do našej  školy 
prišla  nová pani  učiteľka  Mgr.  Lenka Belešová. Dostala 
malých  prváčikov.  My  sme  boli  na  ňu  zvedaví  a za  
vás sme sa jej opýtali...

Pani  učiteľka,  prezraďte  našim  čitateľom,  kde  ste 
študovali?
- Študovala som na Pedagogickej fakulte v Nitre.

Kedy ste sa rozhodli, že sa stanete učiteľkou?
- To, že chcem byť učiteľkou som vedela už na základnej 
škole. Mojim vzorom boli aj obaja moji rodičia, ktorí ako 
viete sú tiež učitelia. 

Keby  ste  neboli  učiteľkou,  aké  povolanie  by  ste  si 
vybrali ako druhé?
-  Mám  veľmi  rada  zvieratá  a preto  mojim  druhým 
povolaním by bola práca so zvieratami.

Pani učiteľka, učíte prváčikov.  Je to náročná práca, 
naučiť také malé deti čítať a písať. Akí sú títo prváci, 
poslúchajú?
- Malí prváčikovia sú zlatí. Snažia sa mnohému sa naučiť, 
no ešte sa musia veľa,  veľa učiť.

Aký krúžok by ste chceli v budúcnosti viesť? Čo vás 
zaujíma?
- Rada tancujem a preto by to bol asi tanečný krúžok.

Vieme,  že  ste  niekoľko  rokov  po  štúdiách  boli 
v Amerike. Čomu ste sa tam venovali?
-  Venovala  som  sa  hlavne  angličtine.  Chodila  som  do 
školy a súčasne som sa venovala aj deťom, ktoré mám 
veľmi rada.

Stretli ste v Amerike nejakú známu osobnosť?
 -  Amerika  je  veľká  krajina,  no  stretla  som tam  zopár 
športovcov.

Ako dlho vám trvalo, kým ste sa výborne naučili po 
anglicky  a poraďte  našim  spolužiakom,  čo  by  mali 
robiť,  aby sa naučili  po anglicky tak,  aby sa mohli 
dobre dorozumievať?
-  Dobre  sa  naučíte  cudzí  jazyk  len  vtedy,  keď  budete 
v tom príslušnom jazyku rozprávať. Preto je veľmi dôležitá 
komunikácia  s osobou,  ktorá  príslušný  jazyk  ovláda. 

Nemenej  dôležitá  je  aj 
slovná  zásoba.  Preto 
vám  odporúčam  učiť  sa 
slovíčka  a komunikovať 
v tom  jazyku,  ktorý 
chcete ovládať.

Ste  mladá  pani 
učiteľka,  no  istotne 
školské časy v rokoch, 
kedy  ste  chodili  do 
školy  vy  sa  zmenili. 
Skúste  porovnať  školu 
za  vašich  čias  a školu 
dnes.  Ako  vnímate 
tento rozdiel?
- Samozrejme je to úplne 
iné za mojich čias a dnes 
i keď môžem povedať, že 
to  nie  je  tak  dávno,  čo 
som ja chodila do školy. 
Dnes sa všetko odohráva 
akosi rýchlejšie a dnešné 
deti  sú  vplyvom 
„zrýchleného“  života 
aktívnejšie.

Pani  učiteľke  prajeme 
veľa  úspechov 
v učiteľskom  povolaní 
a veľa  trpezlivosti 
s malými  i tými  väčšími 
deťmi.

Ďakujeme za rozhovor

Dominika Čierna a
Csilla Szabóová, 6.B



Nekonečné čakanie na brata    
Asi  pred  rokom  sme  sa  dozvedeli,  že  budeme  mať 
ďalšieho  člena  rodiny.  Posledné  týždne  sme 
netrpezlivo očakávali príchod môjho malého bračeka, 
ktorý nie a nie prísť na svet medzi nás. Mama sa ledva 
„kotúľala“,  preto  s nami  nikam  nechodila.  Všetky 
domáce práce sa rozdeľovali medzi ostatných členov 
rodiny.  Ale  najviac  práce  som  spravil  ja,  lebo  ako 
mamina tvrdí, som najšikovnejší z rodiny a varenie ma 
baví.

Môj zážitok 
z podmorského sveta

V lete  sme sa chystali  do Chorvátska.  Už 
doma  som  sa  veľmi  tešil,  kedy  tam 
pôjdeme. Keď nastal ten deň, chystali sme 
sa  od  rána  do  večera.  Ja  som  si  nabalil 
plutvy,  potápačské  okuliare,  plaveckú 
dosku a sieťku.
Cestovali sme 7 hodín a verte mi, nebolo to 
vôbec príjemné, nespať celú noc!
Ale  keď  sme  tam  docestovali,  vôbec  na 
mňa  neútočila  únava.  Ba  práve  naopak, 
skôr som sa chcel ísť hneď potápať. Bolo 
asi osem hodín ráno, keď sme sa išli kúpať. 
V mori som s otcom hľadal mušle, ustrice 
a perlovky.  Na  druhý 
deň  som  tiež  narazil 
na  perlovku.  Veľká 
škoda, že v nej nebola 

perla. Ale keď sme išli do mesta, ktoré sa volalo Novi Vinodolski, videli sme 
tam vo výklade perlovku s perlou. 
Pri  ďalšom kúpaní v mori  so objavoval nádherné mušle.  Keď som sa ponoril,  videl  som niečo 
neobyčajné. Bola to chobotnica. Mala tvar morskej hviezdice a prísavky. Keď ma zbadala, schovala 
sa pod skalu. Len čo som odplával, opäť vyliezla.
Okrem podmorského sveta  sme  videli  Plitvické  jazerá  a navštívili  sme  nádherné mesto  menom 
Crikvenica. A keď hovorím nádherné, vôbec nepreháňam. Vyzeralo to, ako keby som sa ocitol na 
kráľovskom dvore. Obchody vyzerali ako zámky, domy ako kaštiele a múzeum ako veľký hrad. 

Ako to  už  býva,  všetko  sa  raz  skončí.  A tak  sa  skončila  aj  naša pekná 
dovolenka.
Som rád,  že  som mohol  byť  na takých  krásnych miestach  a vidieť  veľa 
zaujímavostí.

 Peter Kelemen, 4.B

Už-už  sa  zdalo,  že  dlhoočakávaná  chvíľa 
narodenia  malého  súrodenca  prichádza. 
Doma  nastal  úplný  chaos.  Všetci  sme 
počítali  intervaly,  po  ktorých  sa  náš 
súrodenec ohlasoval. Keď sme sa zhodli na 
tom, že už je najvyšší čas ísť do pôrodnice, 
náš  drobček  si  to  rozmyslel.  A tak  mama 
navštívila doktora. Domov prišla s tým, že je 
objedaná na pôrod o 15.00 hod. Všetci sme 
ju  odprevadili  do  nemocnice  a v čakárni 
sme čakali. 
Konečne nastal  ten  okamih.  Náš Lukáško 
prišiel na svet 4.7.2008 o 19.10 hod. Mal 51 
centimetrov  a 4350  gramov.  Keď  nám  ho 
prišli  ukázať  všetci  sme  sa  tešili  a zhodli 
sme sa na tom, že sa podobá na otca. 
Na druhý deň sme odcestovali k babke do 
Nitry. Keď sme sa vrátili od babky, mamina 
a Lukáško už čakali doma.
Dnes je z neho päťmesačný chlap s troma 
zubami a robí nám všetkým radosť.

Dávid Bábics, 7.A

Crikvenica



Nono a Ja
Pýtate sa, kto je NONO???
Nono, je náš nový člen rodiny – štvornohý. Je to psík, po ktorom som veľmi túžila. A môj brat tiež. 
Rodičia so psíkom dĺĺĺĺĺho nesúhlasili, ale nakoniec privolili. 
Prišiel k nám cez prázdniny, vlastne sme si boli po neho v jednej dedinke pri Topoľčanoch. Nono 
mal aj bračeka, ale hneď sme vedeli, ktorý bude náš. Mal vtedy len 7 týždňov.
Cestu domov zvládol statočne. Síce sa raz pokakal, ale keďže bol ešte malé „baby“, tak to mal 
prepáčené.
Doma si všetko oňuchával a zoznamoval sa s prostredím. Kúpili sme mu všetko, čo také šteniatko 
potrebuje: košík na spinkanie, misky na papanie, kostičky, loptičky, ...
Mali sme z neho veľkú radosť, „hlavne tatinko a maminka“, lebo kade chodil, tade cikal a kakal.
Jedného dňa, sme spozorovali, že je okolo nás akési podozrivé ticho. Začali sme hľadať Nona. 
Hľadali sme všade. Na balkóne, v izbách, jednoducho všade. Nakoniec sme ho našli pod posteľou 
v perinách, ako spinká a pritom si chrápe.
Ďalšiu príhodu sme zažili raz cez víkend, keď sme trávili veľa času vonku, takže Nono sa veľmi 
nevyspal, lebo stále behal, hrabal, skákal a na spanie nebol čas. Večer, keď sme sa vrátili domov 
a všetci sme večerali, Nono si sadol k našim nohám a sedel, a sedel, a sedel... Zrazu mu začali od 
únavy klipkať  očká,  klesla  mu hlavička,  až zrazu počujeme...  tresk...  Nono zaspal  posediačky 
a spadol do papierovej tašky, ktorá bola vedľa neho. Našťastie mal mäkké pristátie.
Nono má dnes štyri mesiace a má z neho radosť celá naša rodina.

Natália Nagyová, 4.A

Ako Danka a Zuzka vytiahli  vtáčika 
z  močiara

V jeden horúci letný deň vybrala sa raz rodina Danky a Zuzky do prírody. Danka roztiahla 
deku a Zuzka otvorila košík. Vtom Danka začula akýsi hlások. Danka oslovila Zuzku: „Poď, 
pozrieme sa do krovia!“  Keď odhrnuli  kríky zbadali,  že stoja na brehu močiara.  Zuzka 
zbadala, že niečo sa v ňom hmýri. 
Danka sa pre istotu pozrela bližšie a v močiari uvidela vtáčika. Poobzerali sa dookola, vzali 
tenkú halúzku, pritiahli vtáčika k sebe a zavolali otecka. Otecko pokrútil hlavou a povedal: 

„Je  to  malá  sýkorka.“  Zabalili  ju  do  Dankinej  bundičky  a zobrali 
domov. 
Celý týždeň ju opatrovali, kŕmili až úplne vyzdravela. Potom ju pustili 
na  slobodu.  Pár  dní  boli  smutné,  ale  pochopili,  že  urobili  dobrú 
a správnu vec.



Nikolka Bíró, 3.A



Karin Popovičová, 3.A

Teliatko

Teliatko má veľké oči, ono také musí mať,
aby mohlo už od rána všetkému sa čudovať.

Zelená je predsa tráva čo jedáva mama.
Tak prečo je biele mlieko, ktoré mi piť dáva?

                                                                                     
       

Veverička

Malé očká, malé ušká, ale dlhý chvost.
Celý deň oriešky lúska, nikdy nemá dosť.

Čo nezje hneď, to odloží si, v zime sa to hodí,
tak v domčeku lúska ďalej, keď iným zle sa vodí.

Svoj domček má v diere stromu, tam dobroty skrýva,
v lesnom strome, to vie každý, veverička býva.

Sova

Kto to v nočnom lese straší? Kto to do tmy robí 
„Hú“?

Kto budí sa, keď slnko zájde? Kto stráži nočnú 
oblohu?

Strašidlo to veru nie je, je to iba sova.
A keď na ňu zakričíte, od strachu sa schová.



Advent
tú obné o akávanie Vianocž č

Slovo advent pochádza z latinského adventus a znamená príchod.
Celý  advent  je  obdobím  štyroch  týždňov,  týždňov,  v ktorých  sa  hlbšie 
pripravujeme na slávenie vianočných sviatkov, ktoré sú sviatkami pokoja 
a radosti.

Prvou  adventnou  nedeľou  sa  pre  kresťanov  začína  obdobie  prípravy  na  slávenie 
narodenia Ježiša. Symbolom adventného obdobia, ktoré trvá štyri týždne, je adventný 
veniec so štyrmi sviecami - tie sa postupne zapaľujú počas štyroch adventných nedieľ. 
Prvú zo štyroch adventných sviečok na tradičnom adventnom venci treba zapáliť v prvú 
adventnú nedeľu. Postupne do Vianoc sa v nedeľu zapaľuje jedna sviečka za druhou. 
Najčastejšie sú sviečky tmavomodré alebo fialové.

Legenda adventného venca hovorí toto:
Začiatkom 19. storočia, v roku 1808 sa narodil v Hamburgu Johann Henrich Wichern. 
Bol  najstarším synom a mal  ešte 7 súrodencov.  Neskôr  sa stal  vychovávateľom a 
študoval teológiu, aby sa mohol stať evanjelickým pastorom. Johann H. Wichern potom 
pôsobil ako učiteľ v hamburskej nedeľnej škole. V túžbe postarať sa o chudobných ľudí 
sa rozhodol, zriadiť predovšetkým pre chudobné a opustené deti útulok. Neskôr sa mu 

vďaka milodarom a tvrdej  práci  podarilo  jeho plán 
zrealizovať. 

Dom nazval Drsný dom, v ktorom opustené deti pod 
jeho  opaterou  boli  nielen  ubytované,  ale  sa  aj 
priúčali  remeslu.  Na  základe  neustálych  otázok 
týchto  detí,  koľko  dní  ešte  zostáva  do  Vianoc,  sa 
rozhodol vyrobiť drevený veniec s 24 sviečkami - 20 
tenšími, ktoré predstavovali všedné dni a 4 hrubšími 
sviečkami, symbolizujúcimi štyri adventné nedele.

Štvortýždňové obdobie adventu je pre veriacich najmä 
časom  duchovnej  prípravy  a  pokánia  pred  slávením 
Vianoc,  radostnej  spomienky  na  Narodenie  Pána.  V 

tomto období sa veriaci  v katolíckych,  evanjelických a ďalších kresťanských chrámoch 
schádzajú k modlitbám a zamysleniam, konajú sa v nich aj mnohé adventné koncerty. 
Chrámové rúcho v advente je fialové. Prvá adventná nedeľa je súčasne v katolíckej cirkvi 
začiatkom nového liturgického roka. 

Adventná predvianočná príprava sa spomína v Ríme už za pápeža Leva I. Veľkého (440-
461). Iný záznam o advente pochádza z Francúzska, kde koncil v meste Macon v r. 582 
nariadil,  aby  sa  príprava  na  slávenie  vianočných  sviatkov  začala  od  prvej  nedele  po 
sviatku sv. Martina. Adventné obdobie v tejto forme zahŕňalo šesť nedieľ a malo pôstno – 
kajúcny charakter.  Pápež Gregor  I.  Veľký  (590-604)  skrátil  adventné  obdobie  na  štyri 
nedele. 
Svoju definitívnu formu nadobudol advent v 8. – 9. storočí. 

V r.  1362 pápež Urban V. (1362-1370),  ktorý aj  po svojom zvolení za pápeža žil  ako 
benediktínsky mních, zaviedol pôstne pravidlá pre adventné obdobie.



Vianoce v zhone
 alebo
Vianoce bez náhlenia?

Pred jednými Vianocami som stála pri vchode do obchodného domu 

a pozerala na lákavý betlehem vo výklade, keď šla okolo ponáhľajúca sa matka s malou 

dcérkou. Keď dieťa uvidelo tento utešený betlehem, chytilo mamu za ruku a zvolalo: 

„Mama! Mama! Prosím počkaj a dovoľ mi pozrieť sa na Ježiška!“

Matka unavene odvetila, že nemajú ešte ani polovicu z nákupného zoznamu a že nemajú 

čas sa zdržiavať – a išla ďalej ťahajúc svoju sklamanú dcéru za sebou.

Ešte dlhý čas doznievali v mojom srdci slová dieťaťa. 

„Prosím počkaj a dovoľ mi pozrieť sa na Ježiška!“

Myslela som na všetky tie minúty, ktoré letia v tomto čulom 

vianočnom čase, vo víre života, urýchlenom ešte touto hlavnou nákupnou sezónou. Koľko 

minút  som  strávila  návštevou  obchodov,  nakupovaním  darčekov,  výzdobou  domu 

a pečením vo  veľkom zhone okolo Vianoc? A koľko  minút  som strávila  s tým,  ktorého 

narodenie a život je skutočným zmyslom tohto vianočného obdobia?

Najpodstatnejšie  na Vianociach je  Jeho narodenie.  Jeho 

dary pre všetkých – pokoj,  láska, radosť srdca – dávajú 

Vianociam naozajstné čaro.

Nikdy ich ale nedostaneme, ak pôjdeme do toho s nákupným 

zoznamom a poznámkami v rukách o tom, čo všetko sa musí urobiť. 

Zastavme sa a uvedomme si – sú Vianoce. Veď na Vianoce sa dá 

vidieť tak veľa krásneho a tak veľa očarujúceho.



Vianočné SMSky

Vôňa medu, ihličia, dobrôt plný stôl,
atmosféra vianočná, liek na každý bôľ. 
Je to čas vianočný, keď stromček sa ligoce,
zo srdca prajem Ti prekrásne Vianoce

                     

Na okno nám mrázik kreslí,
Vianoce k nám pokoj vniesli,

pod stromčekom darček malý,
nech Vám úsmev stále žiari.

                                   

Oheň v krbe tíško praská,
v srdciach vládne pokoj, láska.
Už sa stromček ligoce,
prajem Ti krásne a šťastné Vianoce.

               

Keď príde v noci za tebou veľký chlap
 s bielou bradou v červenom kabáte
a bude ťa pchať do vreca, neboj sa,

možno len niekto písal Ježiškovi,
      že ťa chce pod stromček.

                 

Veselé sviatky vianočné, pekné cesty 
polnočné, pod stromčekom pekný darček, 
na Silvestra rezký tanček, zo zábavy 
rovný krok a potom šťastný Nový rok!

                       

Maličký snehuliak vonku stál
a krásne Vianoce prial.
Aby ste v Novom roku
zdravie, šťastie mali

a stále sa usmievali. 

                                      

Kopec darčekov čo srdce pohladia,
rodinu a priateľov čo nikdy nezradia.
K bohatstvu krôčika a ku šťastiu skok.
Prajem pekné Vianoce a šťastný Nový rok!

                     



Zrnká vtipu

       

* Učiteľka v škole hovorí 
žiakom: 

- Utvorte vetu so slovom Yeti. 
Marienka: 

- Yeti je veľký snežný muž. 
Janko: 

- Yeti žije v horách. 
Móric: 

- Yeti zima?

    * Úvaha učiteľa na hodine fyziky: 
      Keby žiaci, ktorí sedia v zadných
      laviciach, boli tak ticho ako žiaci v
      stredných laviciach, ktorí si čítajú 
      časopisy, mohli by žiaci v predných
       laviciach ďalej nerušene spať.

* Pýta sa učiteľ v 
triede školy 
technického 
zamerania:

- Žiaci, ako by ste 
pomocou vody vyrobili 

svetlo?
Kdesi vzadu sa ozve:
- A čo tak umyť okná?

* Hádajú sa tri sliepky - česká, slovenská a 
nemecká - ktorá z nich znesie viac vajec.
- Ja znesiem denne 5 vajec - chváli sa česká 
sliepka.
- Ja znesiem denne 10 vajec - chváli sa 
nemecká sliepka. Slovenská vraví:
- Cha! Načo by som si namáhala prdelku, keď 
sa dajú kúpiť v obchode!

* Mladý komár hovorí matke:
- Mami, chcem ísť dnes do 

opery. Pusť ma.
- V žiadnom prípade.

- Ale ja chcem! Ináč ujdem z 
domu!

- No dobre, ty nešťastník, len ťa 
prosím dávaj si strašný pozor pri 

potlesku.

* Stonožka - samička 
a stonožka - samček si 
dohodnú rande v 
parku. Stretnú sa, on 
ju pobozká a potom ju 
chytí za ruku, za ruku, 
za ruku, za ruku, za 
ruku...



Optické klamy

Zahlaďte sa do jednotlivých obrázkov. Čo vidíte?

Celá rodina – otec s matkou a ich dcéra

 
                               Celá príroda v ľudskej tvári

                            

           Zajac a kačka



Pozerajte sa na bod v strede a zároveň približujte a vzďaľujte od papiera.
Kruhy sa začnú pohybovať.

    
   Sú diagonálne čiary paralelné? Stavte sa, že sú.

                                                                            

Ktorý zo stredových kruhov je väčší?
Ten naľavo alebo ten napravo? Ste si istí?

                        

Tejto ilúzii sa hovorí tancujúci slon.
Skúste spočítať, koľko nôh má slon?

                                                                         



Oslobodzovací kupón
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