
ZÁVEREČNÉ SLOVO 

Milí čitatelia! 

Vianoce spájajú rodinu a priateľov. Pomáhajú nám uctiť si lásku v našich 

životoch tak často, ako je to len možné. Nech pravý zmysel Vianoc naplní 

vaše srdcia a domov mnohými požehnaniami. 

 

K Vianociam si prajeme veľa pokoja, lásky a hlavne veľa darčekov.  

Nezabudnite však, že najkrajší darček nikdy nenájdete schovaný  

pod vianočným stromčekom. Sú nimi totiž vaša rodina, priatelia a blízki, 

ktorých máte radi z celého srdca. 

 

V mene celej redakčnej rady Vám preto želám, aby ste v budúcom roku 

neprestali snívať, aby ste mali okolo seba vždy tých správnych ľudí,   

aby ste pri sadaní k štedrovečernému stolu mali opäť na čo spomínať  

a nech vo vašom príbytku vždy prebývajú verní priatelia:  

„Zdravie, Šťastie a Láska“. 

 

 Krásne Vianoce a šťastlivý nový rok 2016! 

 

  R. Havrilová 

Zodpovednosť za grafickú úpravu: Mgr. R. Havrilová 

Zodpovednosť za jazykovú úpravu: Mgr. D. Polyáková 
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ÚVOD 

Tak predsa prišli, ani sme sa nenazdali.  Vianoce, sviatky pokoja, lásky 

a rodiny  vnímame asi všetci  ako najkrajšie sviatky roka.  Betlehemská 

legenda o narodení  dieťatka  menom Jeţiš rok čo rok obrodzuje a 

dojíma srdcia miliónov ļudí na celom svete návratom k pravým 

ļudským hodnotám.  Tento príbeh je posolstvom i výzvou zároveň, je to 

príbeh odpúšťania, pochopenia, úcty a lásky k ļuďom - aţ do 

sebaobetovania.   

 

Vianoce  sú  predovšetkým  poctou  láske.  Láska totiţ dokáţe zázraky 

a  

v období Vianoc rozhadzuje svoje siete na všetky strany.   My vieme, 

ţe skutočné city vylučujú okázalosť, hlučnosť a zneuţívanie, ony musia 

byť uloţené hlboko v našom srdci a prejavovať sa konkrétnymi 

skutkami, ktoré majú najrozmanitejšiu podobu; od úsmevu, stisku ruky, 

darčeka, aţ po konkrétnu pomoc tým, ktorí ju skutočne potrebujú – 

ļudia starí, chorí a sociálne odkázaní. 

 

Skúsme preto teraz  aj  my vystúpiť zo svojho egoizmu, lebo iba ļudské 

teplo, pochopenie a súcit môţe preraziť bludný kruh zmaterializovania 

citových vzťahov, ich vyhasínanie a nahrádzanie lásky kupovaním 

často zbytočne drahých  darov.  Prirodzene, trochu  inak   preţívajú 

Vianoce deti a inak dospelí;  deti si Vianoce  spájajú najmä s 

ozdobenou jedličkou a prekvapením pod ňou,  dospelí  vnímajú  a 

oceňujú  viac celkovú  atmosféru v rodine a spoločnosti.    

 

Všetkým zo srdca ţelám radostné, na lásku a porozumenie bohaté 

vianočné sviatky a 

 

"Pokoj ļuďom dobrej vôle." 

 

 

p. u.. Dana Polyáková 

 



ADVENT  

Advent - pochádza z latinského slova adventus, čo znamená príchod. 

V kresťanstve je očakávaním narodenia Jeţiša, je časom prípravy na 

cirkevné sviatky - Vianoce. Trvá štyri týţdne. Tento rok pripadá prvá 

adventná nedeļa a začiatok Adventu na 29.11.2015. Symbolom 

adventného obdobia je adventný veniec so štyrmi sviečkami. Tie sa 

postupne zapaļujú počas štyroch adventných nedieļ.  

V prvú adventnú nedeļu sa naša škola  kaţdoročne zúčastňuje 

vianočných trhov v Tomášove, kde so školami a organizáciami obce 

ponúkame rôzny vianočný tovar, adventné vence, vianočné dekorácie, 

ozdoby a tradičné voňavé dobroty. 

 

 
 

Ďakujeme všetkým ţiakom a rodičom, ktorí sa zapojili, podporili našu 

školu a spríjemnili atmosféru vianočných trhov v Tomášove. 

V období adventu sa cirkevné tradície prepletajú s pradávnymi 

ľudovými zvykmi.  

Dôleţitou súčasťou adventu je pôst a rôzne zvyky. Neje sa mäso, iba 

ryby. V minulosti sa bielili fasády, upratovalo sa vnútro domu a 

opravovali náradia. Počas adventu sa nesmeli konať svadby a zábavy.  

Na svätého Ondreja 30. novembra sa slobodné dievčatá pýtali, či sa 

budúci rok vydajú a aké povolanie bude mať ich nastávajúci. Zvykom 

bolo spoločné varenie halušiek, hrabanie dna potoka, pýtanie sa kohúta o 

polnoci, počúvanie štekotu psov alebo liatie olova.  

Na svätú Barboru 4. decembra sa trhali vetvičky zo stromov, kríkov. 

Keď do Vianoc pekne rozkvitli, bolo to znamenie, ţe sa dievča do roka 

vydá. Niekde chodili večer po domoch "Barborky", dievčatá alebo ţeny, 

neskôr i muţi, oblečení do bielych šiat so šatkou na tvári, aby ich nebolo 

poznať. Metlou alebo husacím krídlom symbolicky zamietli izbu a odišli 

do ďalšieho domu. 

Mikuláš 6. decembra: Svätý Mikuláš bol skutočný človek, ktorý sa 

narodil v roku 250 v zámoţnej kresťanskej rodine. Pomáhal chudobným, 

rozdal celý svoj majetok a stal sa biskupom. Ráno 6.decembra si deti vo 

vyčistených krpčekoch našli jabĺčka, oriešky, cukríky, niekedy však 

cibuļku, cesnak, uhlie alebo šupky zo zemiakov, ako odmenu za 

správanie. Po dedine chodili na Mikuláša trojčlenné skupiny: Mikuláš, 

čert a anjel. Navštevovali známe domy, aby odovzdali deťom sladkosti, 

ktoré pre ne pripravili rodičia.   

 
Lucia 13. decembra: Na Slovensku sa tradovalo, ţe Lucia bola 

najväčšia zo všetkých bosoriek. Keď ju hodili do plameňov, aby ju 

upálili ako strigu, vraj nezhorela, ale ţila ďalej. V predvečer Lucie 

dospelí i deti jedli cesnak, ktorý ich mal chrániť pred zlými duchmi. 

Niekde urobili z jedļovej vetvičky a obilného kláska metličku a ňou, 

namočenou do svätenej vody, od Lucie do Vianoc kropili celý dom a 

stajne. Nie nadarmo sa hovorievalo, ţe „Od Lucie do Vianoc kaţdá noc 

má svoju moc“.                                                        Zdroj: Internet 



Vianočné zvyky a obyčaje  
 

Vianoce 24. – 26. decembra:  

K najbohatším patria zvyky medzi Vianocami a Novým rokom. Boli to 

zvyky spojené s vítaním znovu sa rodiaceho slnka, neskoršie s Kristovým 

narodením. Vianoce (Hody) trvali od 24. do 26. decembra. Štedrý deň 

mal viacero pomenovaní - Kračún, Vilija (z lat. vigília), Dohviezdny 

večer. 

 

Na Štedrý deň ráno sa pieklo vianočné obradné pečivo. Podļa tradície 

muselo byť do východu slnka z pece vonku. Ním obdarovali neskôr 

vinšovníkov. Chlapi zaplietli do bičov počas pečenia novo spradenú 

šnúru, aby sa darilo statku. Gazdiná si ešte pred východom slnka 

poutierala ruky od cesta o ovocné stromy a popol z pece vysypala pod 

stromy, aby bola dobrá úroda. 

 

Západné Slovensko sa vyznačuje mnoţstvom zvykov a jedným z nich je 

aj ten, ţe pod obrus vianočného stola sa poloţí šupina z kapra, ktorá má 

symbolizovať dostatok financií počas budúceho roka. V mnohých 

rodinách počas štedrej večere svieti svieca, ktorá je symbolom Vianoc. 

V kresťansky zaloţených rodinách si idú členovia rodiny do kostola 

po „betlehemské svetlo“. 

 

  
 

Asi najznámejším zvykom je, ţe sa po jedle rozkrajuje jabĺčko a keď má 

pekný hviezdičkový tvar jaderníka, tak to znamená, ţe bude dobrý rok a 

všetci budú počas neho zdraví. 

 

Vianočný stromček sa u nás udomácnil pomerne neskoro. V polovici 

19. storočia sa táto módna novinka rozšírila z nemeckých oblastí do 

okolitých krajín. Vianočných zvykov je veļmi veļa, v kaţdom regióne 

mali tie svoje. Cez deň sa postilo, ale večer čakala všetkých, podļa 

moţností, bohatá večera. Krájalo sa jabĺčko, šupiny z kapra dávali pod 

obrus, kŕmil dobytok ... a neskôr si deti našli pod stromčekom skromné 

darčeky. Deň sa neodmysliteļne končil Polnočnou omšou. 

 

Božie hody (25.12) - 1. Sviatok vianočný je sviatkom pokoja a pohody. 

Nesmelo sa pracovať, dokonca ani postele ustielať. 

2. sviatok vianočný - Svätý Štefan (26.12.) V tento deň sa konali 

zábavy, vinšovali sa koledy. 

         
Silvester (31.12.) predstavoval koniec starého a začiatok nového. Bolo 

treba poďakovať za staré a prosiť o nové. 

 

Novoročný vinš 

„Dneska je prvý deň v roku, 

prišiel som vám zavinšovať trochu, 

aby ste mali šťastia, zdravia stáleho 

a mešteka nikdy prázdneho.“ 

 

Doba vianočná končí definitívne dňom Troch kráľov (6.12).  

V tento deň chodili chlapci, prezlečení za troch kráļov, koledovať po 

domoch a boli obdarovaní koláčmi, peniazmi. 

 
                                                                                              Zdroj: Internet 



                

Naša „vianočná“  tvorba 

 

 
 

 

Školský parlament  

- vyhodnotenie jesenných násteniek 

Zima je uţ konečne tu, a tak sme sa rozlúčili s jeseňou nástenkami aj 

farebnou výzdobou. Ţiacky parlament vyhodnotil snahu ţiakov, všetci 

členovia sa prešli triedami aj ŠKD. Veļmi prekvapení , ale v dobrom, 

ostali po sčítaní hlasov. Vyhrala totiţ trieda 9.A, ktorá poňala 

nástenku trojrozmerne, pridala aj niečo z tradícií jesenných sviatkov.  

Tí, ktorí majú na tom najväčšiu zásluhu: 

Katka Szemanová, Ninka Rušáková a Lukáš Václav dostali 

sladkú odmenu.    

Všetky práce ale boli na vynikajúcej úrovni, zapojili sa aj pani 

učiteļky aj deti ŠKD. Videli sme netopiere, tekvice, zaváraniny, šišky 

a šarkany, takţe sa veļmi tešíme na ďalšie súťaţe vo výzdobe tried. 

              

Gratulujeme! 

                                                                          p. u. Ivana Hubáčová 



Vianočná Viedeň - dobroty, zábava aj nové vedomosti 
 

A opäť je tu december a s ním pre našu školu vţdy spojený  

výlet do vianočnej Viedne. Tentokrát sme stihli toho naozaj 

veļa.  

Najprv čokoládovňa v Kittsee, so sladkou ochutnávkou a 

malými pomikulášskymi nákupmi, potom Prírodovedné 

múzeum vo Viedni s exponátmi, ktoré inde nenájdete a 

nakoniec aj vianočná radnica s dielňami pre deti, vôňou 

punču a sladkých dobrôt.  

Čokoládovňou nás previedla milá sprievodkyňa, nazreli sme 

do výroby i baliarne, videli po prvý raz skutočné kakaové zrná 

i fotografie prostredia, kde kakao rastie.  

V múzeu na ţiakov čakal malý test z biológie, postrehu a 

nemčiny zároveň. Mali sme nájsť presne určené preparáty, ich 

vek či zistiť krajinu pôvodu, porovnať zvieratá ţijúce aj na 

Slovensku. Videli sme najväčšieho kraba na svete, vývoj 

človeka od počiatku, príbytok polárnej expedície aj najkrajšie 

diamanty sveta.  

Víťazmi testu sú : Vanesa Fülöpová  9.A 

 Rebeka Fülöpová 9.A 

 Hanka Holišová  9.A 

 Viki Szabóová  9.A   
 Simonka Gavajdová  7.A.   

 

Druhá časť súťaţného dňa patrila dobrým nápadom a umeniu 

zároveň. Pani učiteļky vyhlásili súťaţ o najlepšiu fotku z tohto 

úţasného dňa, téma bola ļubovoļná. Hlasovalo sa do piatka na 

facebooku a Instagrame a presne o 10.00 hodine bola 

vyhlásená  

víťazka - Lucka Koláriková zo 7.A  s fotografiou vianočného 

stromčeka pred radnicou, ktorý bol tento rok vo farbách 

francúzskej vlajky. 

Prejedení aj odmenení za výkon i snahu, ale hlavne plní 

záţitkov sa tešíme na ďalšie podobné exkurzie a výlety. 

 

                      
          Lucka Koláriková 7.A – 1.miesto     Lukáš Both a Adam Skokánek 7.A a 8.A 

                2. a 3. miesto 

 

                     
          Simona Lászlóová 9.A  - 4.miesto                   pani učiteľky – 5.miesto 
 

GRATULUJEME! 

 
                                                                              p.u. Ivana Hubáčová 

  



Vianočný program  
16. decembra sme otvorili brány školy nielen našim ţiakom, ale aj ich 

rodičom, starým rodičom a priateļom. Všade sa šírila atmosféra 

ozajstných Vianoc – vôňa škorice, jabĺk, medu a pomarančov. Po milom 

privítaní ich čakalo malé pohostenie vo vianočnom bufete plnom 

chlebíčkov natretých rôznymi nátierkami, mohli si vybrať z rôznych 

čajov, kávy, vianočného punču. Naši rodičia nás podporili mnoţstvom 

vianočného pečiva, za čo patrí veļká vďaka, boli veļmi chutné. Po 

občerstvení sa všetci mohli nielen inšpirovať, ale si mohli aj kúpiť rôzne 

vianočné dekorácie, prekrásne šperky, či ručne vyrobené hračky. 

Mnohých zaujal aj „Tomášovský dráčik“ plný pouţitých hračiek, 

skladačiek, detských kníh, detských hudobných nástrojov a v nemalom 

mnoţstve krásnych plyšových hračiek. 

Najväčší úspech mal však prekrásny vianočný program ţiakov, ktorý bol 

odmenený skalným potleskom divákov. Na kaţdého účinkujúceho 

ţiačika sme právom veļmi hrdí, ich prekrásne vystúpenie bolo 

vyvrcholením viactýţdňového nácviku.  

Nesmieme zabudnúť vysloviť veļké ĎAKUJEME všetkým zapojeným 

deťom, či uţ pri vchode a vítaní rodičov zapojených do obsluhovania v 

bufete, pri stánkoch s vianočnými dekoráciami, alebo v Tomášovskom 

dráčiku, či technikov pri obsluhovaní techniky a aparatúry pri programe. 

Sme na vás veľmi pyšní!  

Samozrejme, pre tých, ktorí sa nemohli zúčastniť na našom vianočnom 

programe, máme aspoň zopár fotiek pribliţujúcich perfektnú vianočnú 

atmosféru na našej škole. 

 

                  

                        
 

                      



Čo prajú zamestnanci školy deťom pod stromček ?  

Mgr. Zuzana Sarková – Každému prajem, aby boli Vianoce 

naozaj pokojné, plné radosti a úsmevov a okrem krásnych darčekov 

prajem veľa príjemných zážitkov s rodinou. 

RNDr. Imrich Bogár – Veľa času v kruhu rodiny a veľa 

užitočných kníh. 

Mgr. Marta Kaszonyiová  - Veľa lásky od najbližších, veľa 

zdravia a samozrejme tie vytúžené krásne darčeky od Ježiška. 

Mgr. Otília Lipková  - Pokoj, lásku, hojnosť v kruhu rodiny. 

Mgr. Marta Mészárosová   - Veľkým a malým deťom prajem 

veľa radosti, pokoja a pohody v kruhu najdrahších. 

Mgr. Lucia Tvarušková – Želám im veľa zdravia, šťastia, 

spokojnosti v kruhu rodiny a veľa darčekov pre radosť. 

Mgr. Ivona Pilinská – Prajem všetkým deťom veľa, veľa 

rodičovskej lásky a ich vysnívané darčeky pod stromčekom. 

Mgr. Eva Košútová – Všetkým deťom prajem veľa zdravia, 

lásky, spokojnosti a úsmev na tvári. 

Mgr. František Mészáros  - Veľa zaujímavých hlavolamov, 

pokoj v rodine, veľa chuti do učenia.a dobré zdravie. 

Mgr. Dana Polyáková  - Prajem všetkým deťom, aby sa ich 

rodičia na chvíľu zastavili, odložili svoje starosti a vzácne vianočné 

chvíle využili na spoločné rozhovory a utužovanie rodinných 

vzťahov. 

Mgr. Sergej Minčík – Veľa športových darčekov a veľa pohybu 

v kruhu celej rodiny. „Stiahnite“ rodičov na spoločné športovanie. 

Mgr. Ivana Hubáčová  - Našim deťom prajem, aby bola rodina 

pokope, aby si veľa užili hlavne snehu a prázdnin. 

Mgr. Zuzana Čižmárová – Prajem im veľa zdravia, lásky a 

pohody.        

Mgr. Alena Baková – Všetkým deťom prajem, nech sa im 

splní všetko, čo si želajú. Veľa zdravia, šťastia, lásky pre nich 

a pre všetkých ich blízkych.                      

Mgr. Renáta Havrilová   -  Každému prajem radosť, úsmev, 

veľa darčekov, pohody a príjemných chvíľ v kruhu svojej rodiny. 

Mgr. Viera Seidlová – Želám všetkým deťom, aby prežili 

Vianoce so svojimi najbližšími v láske, radosti a pokoji. Nech sa 

chvíľa zastaví a vaše srdiečka sa potešia -  a samozrejme prajem 

vysnívané darčeky  pod vianočným stromčekom. 

Bc. Zdenka Fülöpová  - Prajem všetkým deťom, aby nikdy 

netrpeli, aby sa nezabudli smiať a zažili mnoho pekných chvíľ 

s tými, ktorí ich majú úprimne radi.                  

Alexandra Lengyelová – Želám im, aby zdravie, šťastie, 

pokoj a lásku mali  a stále sa na seba pekne usmievali. Aby všetky 

ich sny sa stali skutočnosťou. 

Antónia Pivarčeková – Želám deťom úsmev na perách 

a prajem im veľa rozhovorov v kruhu rodiny. 

Mária Sedláková  – Pokojné Vianoce, zdravie, vysnívané 

darčeky a pekné chvíle v kruhu rodiny. 

 

               



HUDOBNÉ  OKIENKO         

HITY, KTORÉ NEODMYSLITEĽNE PATRIA K VIANOCIAM 

PIESNÍ O VIANOCIACH JE NESKUTOČNE VEĻA, ASI NAJZNÁMEJŠIE 

A NAJHRÁVENEJŠIE V NAŠICH RÁDIÁCH SÚ: 

 Tichá Noc 

 Wham: Last Christmas  

 Mariah Carey: All I Want For  Christmas Is You 

 White Christmas 

 John Lennon: Happy Xmas (War is Over) – (prvotný význam piesne 

bol bojovať proti vojne vo Vietname)  

 Chris Rea: Driving Home For Christmas 

 Bobby Helms: Jingle Bell Rock 

 Tublatanka: Poďme bratia do Betlema 

 Lojzo a Miro Ţbirka: Kaţdý deň budú vraj Vianoce 

 Iveta Bartošová: Tri oriešky pre Popelku 

 P.Habera, P.Dvorský. K.Gott: Svet lásku má 

 Band Aid 30: Do They Know It´s Christmas? 

 Peter Nagy: Vianoce, Vianoce 

 Igor Kmeťo  ft. Rebecca Kmeťová: Vianočný song 

 

SÚŤAŢ:     

Napíš, kto naspieval prekrásnu vianočnú pieseň s názvom ŠŤASTNÉ A VESELÉ  (v roku 2014) 

Ako pomôcka - refrén piesne:  

„Šťastné a veselé dnes prajem vám, 

nech nikto pri stole nesedí sám. 

Šťastné a veselé nech všetci máme, 

nech máte celý rok len šťastie samé.“ 

Svoje odpovede vhoď do škatule   „JUNIOR – súťaţe“ vedļa  BREJKOMATU do 29.januára.  

Do súťaţe budú zaradené len kupóny so správnou odpoveďou.    

Traja  vyţrebovaní získajú sladkú odmenu, výsledky – v novom čísle: JUNIOR č.3 

 

Nezabudni uviesť svoje meno a triedu! 

„Vianočné“  rekordy  

Vedeli ste, že ... 

 Najväčšiu vianočnú sušienku vyrobili rodičia pre svoje deti vo 

Veļkej Británii a ich rekord doposiaļ nik neprekonal. Mala priemer 4 

metre a dĺţku 63 metrov. 

 Najväčší vianočný obchod môţete navštíviť v štáte Michigan. 

Jeho 

rozloha je totoţná ako rozloha šiestich futbalových ihrísk a kaţdoročne 

ho zaplní 50 000 rôznych vianočných darčekov. 

 Za pribliţne 22 500 Eur bol vydraţený najcennejší vianočný 

pozdrav. Vzácnu pohļadnicu napísal Sir Henry Cole pre svoju babičku 

v roku 1843. 

 Najmenší betlehem sa vmestil do škrupinky pistácie a bol 

vymodelovaný z perníkového cesta. 

 Najmenším darčekom sveta je maličký opál s rozmerom 1 x 1 

mm pre ktorý bola na mieru vyrobená i škatuļka zabalená do 

hodvábneho papiera s ozdobnými stuţkami. 

 Rekord v najväčšej skupine koledníkov drţí Juţná Karolína. 

Predmiestnu univerzitu si prišlo zaspievať aţ 7 514 ļudí. 

 Najväčší počet „Santa Clausov“ bol evidovaný v roku 2007 v 

Severnom Írsku, kedy sem v kostýme prišlo aţ 13 tisíc ļudí. 

 Najväčší vianočný stromček bol postavený v Brazílii. Tento 85 

metrov vysoký strom bolo vidno uţ zo vzdialenosti 52 kilometrov, a to 

najmä vďaka 1600 kusom blikajúcich svetielok. 

 Najväčší adventný kalendár postavili na londýnskej stanici 

Pancras 

station. Jeho rozmery boli skutočne obrovské: výška 71 metrov a dĺţka 

23 metrov. 

 Najstarší vianočný stromček má istý Angličan. Kúpila ho ešte 

chlapíkova prateta v roku 1886. 

 Najväčšia vianočka na svete váţila neuveriteļných 2502,4 kg a 

merala úctyhodných 22 metrov. Pochutilo si na nej aţ 3500 

dobrovoļníkov. 

 Najväčší adventný veniec bol z plastových téglikov, mal 

v priemere 

päť a trištvrte metrov a vytvoril ho Mexičan Sergio Rodriguez Villareal. 
                                                                                                                                                  Zdroj:Internet 

 



Relax – Pre najmenších  

1. HÁDANKY – vyber z troch moţností, čo znamená: 

1. Reťaz na stromčeku 

A: Zasnúbite sa  

B: Súdrţnosť rodiny 

C: Dostanete pod stromček zlatú retiazku 

2. Adventný veniec 

A: Narodenie dieťaťa  

B: Svadba v rodine  

C: Štyri adventné nedele 

3. Ak vydržíte nejesť do večere 

A: Schudnete pol kila 

B: Uvidíte zlaté prasiatko  

C: Vyhráte súťaţ modeliek 

4. Šupiny z ryby znamenajú 

A: Bohatstvo 

B: Chudobu  

C: Udicu pod stromčekom 

5. Oblátka s medom a cesnakom 

A: Medové motúzy pod fúzy 

B: Tešte sa na dobré zdravie po celý rok  

C: Všetko zlo vyţeniete z domu 

 

2. RÝMOVAČKA – doplň slová, aby sa báseň rýmovala: 

Padá  s              k , vietor fúka,  

M              š nám dary  n         a.  

Poďte, deti, detičky,  

rozbaļte si  b             y. 

3. VIANOČNÁ  DVOJSMEROVKA 

Pohļadaj a vyškrtaj slová v dvoch smeroch: (                ,                ) 

- stromček, darčeky, Betlehem, ozdoby, kapor, Vianoce, 

medovníčky, orechovník, štedrák, kapustnica, jablko 

 

Á B Y B O D Z O A  Ú 

Ť  J  Š T  E D R Á K W 

V A O K Č Ĺ B  A J  A 

O R E  C H O V N Í  K 

J  L  B E  T L E  H E M 

S T  R O M Č E  K Ý Ť 

F V  D A R Č E  K Y E 

R É  R O P  A K V Y C 

A C  I  N T  S U  P A K 

M E D O V N Í  Č  K Y 
 

Ktoré slovo sa v dvojsmerovke nenachádza?  ________________ 

 

Ak máš chuť súťaţiť a vyhrať sladkú odmenu, vyplň, vystrihni  

a hoď do škatule   „JUNIOR – súťaţe“ vedļa  BREJKOMATU  

do 29. januára.   Do súťaţe budú zaradené len kupóny so všetkými 

správnymi odpoveďami. 

 

MENO: ______________________________   TRIEDA: _________ 

            Riešenia       JUNIOR č.2  –  RELAX  pre najmenších 

1. Hádanky:  1 / ____       2 / ____     3 /  ____    4 / ____   5 / ____ 

2. Rýmovačka: ______________________,  ___________________, 

  ______________________,  ___________________. 

3. Dvojsmerovka:    ______________________ 



Pečieme na Vianoce  

Čarovný čas Vianoc sa blíţi. Aj ty môţeš priloţiť ruku k dielu   -  upiecť 

dobroty spolu s mamou alebo babkou. Tu je zopár tipov na recepty, ktoré 

určite prevoňajú vašu kuchyňu Vianocami. Fakt úţasne chutia! 

Vianočné pečivo pre najmenších 

 

      
 

Pri tomto recepte potrebuješ pomoc mamky alebo babičky. 

 

Čo potrebujeme: 

 350 g hladkej múky, 

 350 g hrubej múky, 

 250 g práškového cukru, 

 5 vajec, 

 1 balíček kypriaceho prášku, 

 1 veļké maslo, 

 lekvár, semienka, mandle na ozdobu 

 

Postup receptu: 

Zmiešame preosiatu múku najprv s práškom do pečiva a postupne 

pridávame ostatné suroviny. Vypracujeme hladké cesto, z ktorého potom 

formičkami vykrajujeme rôzne tvary. Môţeme ich ozdobiť, cukríkmi, 

mandļami alebo semienkami. Pečieme na 180°C doruţova.  

Vychladnuté nezdobené pečivo pospájame lekvárom.   

 

 

Kokosové guļky 

 

 

  Čo potrebujeme: 

 1 konzerva Salko  

 100 g práškového cukru,  

 1 balíček vanilínového cukru,  

 250 g kokosovej múčky,  

 kokosová múčka na obalenie guliek 

 

Postup receptu: 

Po otvorení konzervy so Salkom uţ prípravu receptu zvládneš aj 

sám/a. 

Salko a cukor dobre vymiešame, pridáme kokos a zmiešame.  

Z vytvorenej hmoty tvarujeme guļky, ktoré obalíme v kokosovej 

múčke. Necháme odstáť v chladničke, najlepšie do druhého dňa. 

 

Dobrú chuť! 

 

                                                                                   Zdroj: Internet   

 

http://dobruchut.aktuality.sk/recept/1769/vianocne-pecivo-pre-najmensich/
http://dobruchut.aktuality.sk/recept/3488/kokosove-gulky/


Vianočné omaľovky  

           

           

Veselé Vianoce v Európe  
 

Viete,  

ako si jednotliví ľudia v krajinách Európskej únie  želajú Veselé 

Vianoce? 

 

Belgicko:  „Vrolijk Kerstfeest!“ – po flámsky 

   „Joyeux Noel!“ – po francúzsky 

Bulharsko: „Čestita Koleda!“ 

Česká republika:“Veselé Vánoce!“ 

Dánsko:  „Glaedelig Jul!“ 

Estónsko:  „Roomsaid Juolu Puhi!“ 

Fínsko:  „Hauskaa Joulua!“ 

Francúzsko: „Joyeux Noel!“ 

Grécko:  „Kala Christouyenna!“ 

Holandsko: „Vrolijk Kerstfeest!“ 

Írsko:  „Nollaig Shona Dhuit!“ 

Litva:  „Linkami Kaledul!“ 

Lotyšsko:  „Prieci´gus ZTiemsve´tkus un Laimi´gu Jauno     

Gadu!“ 

Luxembursko: „Déi Bescht Wensch!“ 

Malta:  „Il-Milied It-Taijeb!“ 

Maďarsko: „Kellemes karácsonyi ünnepeket!“ 

Nemecko:  „Fröhliche Weihnachten!“ 

Poļsko:  „Wesolych Swiat Bozego Narodzenia!“ 

Portugalsko: „Feliz Natal!“ 

Rakúsko:  „Fröhliche Weihnachten!“ 

Rumunsko: „Saotar Felicite!“ 

Slovensko: „Veselé Vianoce!“ 

Slovinsko: „Vesele Bozicne!“ 

Španielsko: „Feliz Navidad!“ 

Švédsko:  „God Jul!“ 

Taliansko: „Buone Feste Natalizie!“. „Buon Natale!“ 

Veļká Británia: 

Anglicko: „Merry Christmas!“ 

Škótsko: „Nolla Chridheil Huibh!“ 

Wales:  „Nadolig Llawen!“ 
                                                     Zdroj:Internet 



Prekvapenie – súťaţ  

V druhom čísle pokračujeme súťaţou – Kto je na fotke? 

Vedel by si uhádnuť, ktorá pani učiteļka alebo pán učiteļ je na fotke? 

 

FOTKA   A        FOTKA  B                

           

 Ak si myslíš, že to dokážeš, vyplň súťažný kupón a vyhraj!  

(Nezabudni! P. u. Ivana Hubáčová a p. u. Renáta Havrilová uţ nesúťaţia, 

ich fotky boli v prvom čísle!) 

  Vyplnený kupón vystrihni a hoď do škatule   „JUNIOR – súťaţe“   

  vedļa  BREJKOMATU do 29. januára. Do súťaţe budú zaradené  

  len kupóny s oboma správnymi odpoveďami. 

  Pozor: musia tam byť celé mená (meno a priezvisko) 

 

       MENO: __________________________   TRIEDA: _________ 

                        Riešenia:   JUNIOR č.2 – Prekvapenie 

 

        FOTKA  A:  ________________________________________ 

        FOTKA  B: ________________________________________ 

Riešenia súťaţných úloh z predchádzajúceho čísla 

JUNIOR 1     
Hudobné okienko:    Sólový album speváka Majka Spirita sa volá 

Y Black (and White) 

Výhercovia: Viktória Dinková 6.B, Rebeka Dobiašová 6.A, 

Dominika Čavrčková 6.B 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

 Relax – pre najmenších: 1.Hádanky: Slnko, sneh, vietor 

2. Spájačky: Jar - dáţď, Leto - slniečko, Jeseň - vietor,  Zima –  

sneh 

 3. Kríţovka: JABLKÁ 

 Výhercovia: Marianna Petreková 3.A, Sarah Kremmerová 6.A,  

 Leona Mihalovičová 6.B, Dobiašová Rebeka 6.A, Vivien Hor-

váthová 6.B, Nina Paulechová 3.A, Dominika Čavrčková 6.B,  

Filip Nyáry 6.A, Kristián Tvaruškó 5.A, Viktória Dinková 6.B  

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

 Prekvapenie – Kto je na fotke? 

 Fotka A:  p. u. Ivana Hubáčová 

 Fotka B:  p. u. Renáta Havrilová 

Nakoļko ani jeden súťaţiaci neuhádol obe otázky, odmenení budú 

tí ţiaci, ktorí uviedli aspoň jedno správne riešenie. 

Výhercovia: Michaela Jávorková 6.A, Kristián Tvaruškó 5.A,  

Leonard Faragó a Adriana Jurická 8.A, Lucia Hurtonyová 6.A  a  

Marianna Petreková 3.A 

 
 

Výhercom GRATULUJEME! 



ZÁVEREČNÉ SLOVO 

Milí čitatelia! 

Vianoce spájajú rodinu a priateľov. Pomáhajú nám uctiť si lásku v našich 

životoch tak často, ako je to len možné. Nech pravý zmysel Vianoc naplní 

vaše srdcia a domov mnohými požehnaniami. 

 

K Vianociam si prajeme veľa pokoja, lásky a hlavne veľa darčekov.  

Nezabudnite však, že najkrajší darček nikdy nenájdete schovaný  

pod vianočným stromčekom. Sú nimi totiž vaša rodina, priatelia a blízki, 

ktorých máte radi z celého srdca. 

 

V mene celej redakčnej rady Vám preto želám, aby ste v budúcom roku 

neprestali snívať, aby ste mali okolo seba vždy tých správnych ľudí,   

aby ste pri sadaní k štedrovečernému stolu mali opäť na čo spomínať  

a nech vo vašom príbytku vždy prebývajú verní priatelia:  

„Zdravie, Šťastie a Láska“. 

 

 Krásne Vianoce a šťastlivý nový rok 2016! 

 

  R. Havrilová 

Zodpovednosť za grafickú úpravu: Mgr. R. Havrilová 

Zodpovednosť za jazykovú úpravu: Mgr. D. Polyáková 

Vydala: ZŠ Tomášov, December 2015 

 

 


