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ÚVOD 

 

 

„Ak láska topí ľad, čo pani Zima vyčarila. 

Ak dá človek viac, čo v sebe skrýva. 

Ak vládne všade ticho a počuť len praskať mráz. 

Padajúce vločky a v detských očiach je vidieť jas. 

Tak prišla doba, keď každý pre každého má pár prívetivých viet, 

sú tu Vianoce a nad čaro Vianoc nič krajšieho niet!“ 

 

 KONEČNE!  Rok čo rok k nám prichádzajú pomaly, ale isto. Je to 

tak, najkrajšie sviatky roka sa opäť blížia, už môžeme počítať dni. Veselé, 

radostné, bohaté, čarovné, tajomné, pokojné, láskyplné VIANOCE. 

Vianoce nie sú len  o darčekoch, sú skôr o božskom pokoji, rodine plnej 

lásky, rozváňajúcich medovníčkoch a všakovakých maškrtách, ktoré máme 

tak radi. Vianočná nálada, jej atmosféra, zima, smiech, porozumenie 

a radosť je všade cítiť. Radosť z prítomnosti tých, ktorých máme radi. Nech 

to vianočné svetlo porozumenia a pokoja v nás zotrvá čo najdlhšie.  

 

Krásne sviatky a šťastný nový rok 2019 praje 

Renáta Havrilová 



Rozhovor s pánom učiteľom Marekom Tesárikom 

 

Ninka Leváková z 8.B tentoraz vyspovedala p. učiteľa 

telesnej výchovy – Mareka Tesárika.  

 

 Odkiaľ pochádzate?  

  Pochádzam z Dunajskej Lužnej.  
 

 Čím ste chceli byť, keď ste boli malý?  

  Chcel som byť vodičom kamiónu.  
 

 Váš obľúbený predmet na základnej škole?  

  Samozrejme telesná výchova, ale tiež dejepis  

  a biológia.  
 

 Čomu sa venujete vo svojom voľnom čase?  

  Veľa voľného času nemám, ale keď ho mám, trávim 

  čas so svojimi blízkymi a čítam knihy.  
 

 Vaša obľúbená farba?  

  Červená a žltá.  
 

 Máte domáce zviera?  

  Áno, mám psa.  
 

 Máte radi módu? Obliekate sa radšej športovo alebo 

 elegantne?  

  Áno. Mám rád aj - aj.  

 

 Chodíte do fitka?  

  Áno, chodievam.  
 

 Ktorá krajina sa vám páči najviac?  

  Taliansko.  

 

Pánovi učiteľovi ďakujeme za rozhovorom a prajeme mu 

 veľa príjemných chvíľ prežitých so svojimi žiakmi.  

 

 

p. učiteľ Marek Tesárik  a  Nina Leváková z 8.B 



Adventné  trhy 

 Dňa 2. decembra sa v našej dedine konali ADVENTNÉ  TRHY, 

na ktorých sa zúčastnila aj naša škola. Každému, kto pomohol, pripravil 

nejaký výrobok, pohľadnicu, hračku, krásnu vianočnú dekoráciu, 

prekrásny adventný veniec, ozdobu na vianočný stromček, sladkosť pre 

maškrtníkov, pomohol predávať alebo prispel skvelou predvianočnou 

náladou,  

  ĎAKUJEME! 

 

 

 

ZŠ Tomášov 



Dávať a nečakať dar 

                                       
 Taký je hlavný zmysel sviatku svätého Mikuláša, biskupa, ktorý pripadá na 

6. decembra. 

 Na Slovensku i v okolitých krajinách sa na tento sviatok tešia najmä deti, pre 

ktoré je deň sv. Mikuláša symbolom sladkostí, ovocia a iných darčekov. Mikuláš sa 

narodil na južnom pobreží Malej Ázie, pravdepodobne v treťom 

storočí. Pochádzal z bohatej rodiny, najprv sa stal diakonom a kňazom, neskôr bol 

biskupom v meste Myra v južnom Turecku, údajne proti vôli svojho otca, ktorý si 

želal, aby bol vojakom. 

 Biskup Mikuláš hlásal evanjelium, pomáhal biednym, chorým a trpiacim a 

preslávil sa milosrdenstvom a dobročinnosťou. Počas života ho už nazývali otcom 

sirôt, vdov a chudobných. Podľa tradície sa biskup Mikuláš zúčastnil na prvom 

Nicejskom ekumenickom koncile v roku 325. 

 O sv. Mikulášovi koluje viacero legiend. Podľa jednej z nich pomohol trom 

chudobným sestrám, ktoré sa nemohli vydať, lebo nemali na veno. Preto ich čakal 

krutý osud v otroctve alebo v nevestinci. Keď sa o tom dozvedel biskup Mikuláš, 

zabalil vraj hrudu zlata do šatky a v noci ju nepozorovane hodil cez okno do izby, 

kde spali tri chudobné dievčatá. Vďaka štedrému daru sa mohli všetky tri sestry 

vydať, tak ich Mikuláš zachránil pred ponížením a hanbou. 

 Biskup Mikuláš zomrel v pokročilom veku, pravdepodobne okolo roku 345, 

vo svojom biskupskom sídle v meste Myra, kde ho aj pochovali. O niekoľko storočí 

neskôr (údajne v roku 1087) veriaci talianski kupci preniesli jeho pozostatky do 

talianskeho prístavného mesta Bari, kde mu zasvätili chrám, ktorý sa neskôr stal 

bazilikou. Svätý Mikuláš sa stal viacnásobným patrónom, boli mu zasvätené 

mnohé kresťanské chrámy vo svete. Jeho meno nesú viaceré mestá a kostoly aj na 

Slovensku.  

             
                                                                              Pripravila: Mgr. Silvia Rajnohová 

Snehová kráľovná 

  Už deň pred Mikulášom 05.12.2018 žiaci I. stupňa dostali 

 pekný  darček v podobe bábkového predstavenia v Bratislavskom 

 bábkovom divadle  – Snehová  kráľovná.      Bol to krásny príbeh  

 na motívy rovnomennej rozprávky H.Ch. Andersena.           

  Príbeh  o priateľstve a  láske, ktoré si zmerali sily 

 s bezcitnosťou  a  chladom. Tento mrazivý príbeh o ľadovej  ríši, 

 ktorá chcela  zvíťaziť nad láskou, sa však našťastie skončil 

 dobre a láska  zvíťazila aj nad mocnou Snehovou kráľovnou. 

               

     Mgr. Lucia Tvarušková 



Omaľovanky o zime 

       

 

pripravil K. Tvaruskó 8.A        zdroj: Internet 

Antistresová omaľovanka 

zdroj: Internet 



NAŠA  TVORBA 

 

 

ČAS VIANOC v ŠKD 
  

„Najlepšie darčeky stoja len čas.“ - slogan TV reklamy. 

 Správa do nebies letí, že sa blíži čas. Čas tajomný, plný očakávaní. 

Nezabudnime na pravý odkaz Vianoc- nevinné dieťatko v jasličkách- najväčší dar, 

ktorý ľudia dostali od Boha. 

 Všetci dospelí, užívajme si tieto dni s deťmi naplno, odložme svoje 

"dospelácke" povinnosti bokom a venujme im svoju pozornosť, lásku a čas. 

 Všetky deti, darujte čas mame i otcovi - za ich úsmevom sa často zračí  

vyčerpanosť. Sviatky Vianoc umocnia im vaše detské úsmevy a radosť v očiach. 

 Zažnime vianočnú sviecu na stole i vo vlastnom srdci. Dajme si vianočný 

dar pod stromček, ale darujme si aj dar lásky - čas, úctu a pozornosť. Snáď sa všetko 

zmení k lepšiemu a čistejšiemu. Čas plynie veľmi rýchlo a nezabudnuteľné dni plné 

hier a spoločných chvíľ nám zo srdca nikdy nikto nevezme. 

 A čo s darčekom? 

 Materiálny poteší a ten, ktorý je treba vnímať a  cítiť, získa 

hodnotu nekonečna.  

  

Pokojné a radostné vianočné sviatky. 

V roku 2019  nech sa všetci máme lepšie a nech nechýba zdravie,  

pokoj a láska. 

Nech snehobiela vločka, ktorá z neba tíško padá, môže vidieť v ľudskom 

oku pravú radosť vianočnú každučký deň v roku. 

 

p.  vychovávateľky  školského klubu detí 

 



10   ZAUJÍMAVOSTÍ  O  VIANOCIACH 

 Všetci určite vieme, že počas Vianoc sa slávi narodenie Ježiša Krista. 

Presný dátum jeho narodenia nie je známy. To, že týmto dňom bude 

oficiálne 25. december, určil až v roku 350 pápež Július I. Tento 

dátum bol vybraný zrejme preto, že sa zhodoval s pohanským 

sviatkom saturnálií, ktorý sa slávil v antickom Ríme a oslavoval boha 

Saturna. A práve oslavy saturnálií boli podľa niektorých názorov v 

kresťanskej dobe pretransformované do oslavy Vianoc. 

  

 Tradičnými vianočnými farbami sú zelená, červená a zlatá. Zelená, 

zastúpená v podobe stromčeka, imela alebo cezmínu, je symbolom 

života a znovuzrodenia. Červené bobule cezmínu predstavujú 

Kristovu krv, červené jablká odkazujú na Adama. A zlatá zastupuje 

svetlo a hviezdy. 

  

 V koledách a vianočných piesňach sa často spieva o bielych 

Vianociach. Tých sme v poslednej dobe ale veľa nemali. Predstava 

bielych Vianoc je do veľkej miery pozostatkom tzv. malej doby 

ľadovej, ktorá na zemi panovala medzi 16. a 19. storočím a teploty boli 

v priemere o niekoľko stupňov nižšie. 

  

 Každý jazyk má pre tento sviatok svoje vlastné označenie. Viete ale, 

ako vzniklo slovo Vianoce? Svoj pôvod má v nemeckom 

“Weihnachten”, ktorý v preklade znamená svätá noc (weihen – svätiť, 

Nacht - noc). Slovenský výraz je teda iba čiastočným prekladom, prvá 

časť slova bola len prispôsobená nášmu jazyku. 

  

 Vo viacerých domácnostiach nechýbajú na vianočnom stromčeku 

okrem klasických ozdôb i malé čokoládové figúrky zabalené v alobale. 

Práve k nim sa viaže ďalšia zaujímavosť, ktorá súvisí priamo s našou 

krajinou - čokoládové figúrky majú totiž československý pôvod. :) 

  

 Súčasťou vianočnej tabule je vyprážaný kapor zo zemiakovým 

šalátom. Tento pokrm, ale nie je až tak tradičný ako sa mnohí 

domnievajú. Kapra zaviedla až v 19. storočí vďaka svojej kuchárskej 

knižke Magdalena Dobromila Rettigová a zemiakový šalát sa k nám 

dostal až po druhej svetovej vojne z Ruska. 

  

 Prvý vianočný stromček bol podľa dochovaných záznamov ozdobený v 

roku 1510 v lotyšskej Rige. Odtiaľ sa tento zvyk dostal do nemeckých 

krajín a ďalej potom i k nám. Predtým sa tiež stromček v 

domácnostiach zavesoval hore nohami na strop. 

  

 Jedným z vianočných zvykov je bozk pod imelom. Už v dávnych 

dobách ľudia imelu prisudzovali magické účinky. Keltskí druidi verili, 

že do domu prináša šťastie a má liečivú moc. Domácnosť malo 

ochraňovať pred zlými silami a duchmi, tiež bolo spájané s 

plodnosťou. Páru, ktorý sa pod ním pobozká, má priniesť šťastie v 

láske a pomôcť mu k vytúženým potomkom. 

  

 Na Štedrý večer všetky malé deti netrpezlivo očakávajú zacinkanie 

zvončeka. Kde sa táto tradícia vzala? V pohanských dobách malo 

zvonenie zvončeka odháňať zlých duchov a démonov. Neskôr sa 

kostolné zvony používali na oznamovanie významných udalostí, 

najprv tých negatívnych ako požiar alebo úmrtie, ale potom tiež tých 

šťastných, ako bola svadba alebo narodenie. Zvonenie zvončeka si tak 

ľudia začali spájať s veselými momentmi. 

  

 To, že v Amerike nosí darčeky Santa Claus, nie je žiadnym 

prekvapením. Zaujímavá je ale história vzniku tejto postavy. Bola 

inšpirovaná skutočnou historickou osobnosťou svätého Mikuláša, 

ktorý žil v 4. storočí na území dnešného Turecka a bol známy tým, že 

dával dary chudobným a tým, ktorí boli v núdzi. Po vyhlásení za 

svätého sa stal ochrancom detí. V Holandsku získala táto postava 

meno Sint Nicolaas, v skrátenej verzii Sinter Klaas, čiže ku Santa 

Clausovi to nemá ďaleko. Sviatok tohto svätca sa na našom území 

slávil 6. decembra a deti dostávali do topánok malé darčeky. Pôvodne 

nosila postava svätého Mikuláše modré, zelené alebo biele oblečenie a 

postupne sa rozširovala i do ďalších krajín. V Amerike potom získala 

svoju súčasnú podobu vďaka spoločnosti Coca-Cola, ktorá Santa 

Clausa v 30. rokoch využila vo svojej reklame. 

                              pripravila Veronika Nagyová z 8.A               zdroj: Internet 



Nielen pre angličtinárov  

  Christmas or Xmas?    

 

 Christmas is also sometimes known as Xmas. Some people don't think 

it's correct to call Christmas 'Xmas' as that takes the 'Christ' (Jesus) out of 

Christmas. (As Christmas comes from Christ-Mass, the Church service that 

celebrated the birth of Jesus.) 

 But that is not quite right! In the Greek language and alphabet, the 

letter that looks like an X is the Greek letter chi / Χ (pronounced 'kye' - it 

rhymes with 'eye') which is the first letter of the Greek word for Christ, 

Christos. 

The early church used the first two letters of Christos in the Greek alphabet 

'chi' and 'rho' to create a monogram (symbol) to represent the name of Jesus. 

This looks like an X with a small p on the top:  

 The symbol of a fish is sometimes used by Christians (you might see a 

fish sticker on a car or someone wearing a little fish badge). This comes from 

the time when the first Christians had to meet in secret, as the Romans wanted 

to kill them (before Emperor Constantine became a Christian). Jesus had said 

that he wanted to make his followers 'Fishers of Men', so people started to use 

that symbol. 

 When two Christians met, one person drew half a basic fish shape 

(often using their foot in the dust on the ground) and the other person drew 

the other half of the fish. The Greek word for fish is 'Ikthus' or 'Ichthys'. There 

are five Greek letters in the word. It can also make up a sentence of Christian 

beliefs 'Ie-sous Christos Theou Huios So-te-r' which in English means "Jesus 

Christ, Son of God, Saviour". The second letter of these five letter is X or 

Christos! 

 

 So Xmas can also mean Christmas; but it should also be pronounced 

'Christmas' rather than 'ex-mas'! 

 

Pripravila: Mgr. Silvia Rajnohová 

MENO _________________________   Trieda: _______ 

 

SÚŤAŽ JUNIOR č.2 – CHRISTMAS  

 

Ak chceš vyhrať sladkú odmenu, doplň správne anglické slová (každé môžeš 

zapísať len raz), celú krížovku vystrihni a vhoď do krabice JUNIOR (je na 

skrinkách na prízemí)  do 31.januára 2019. Nezabudni napísať svoje meno a 

triedu. 



ŠPORT  na našej škole v šk.rok:2018/2019 

CEZPOĽNÝ BEH  Chlapci – okresné kolo 

   8., 11., 19. miesto 

   Senec, 3.10.2018  

 Zostava: Kristián Bertók, Lukáš Hajas, Tomáš Hukel 

MALÝ FUTBAL – Školský pohár Slovenskej sporiteľne 

  Chlapci - predkolo 

  3. miesto v skupine 

  Dunajská Lužná, 19.10.2018 

 Zostava: Árva, Cseri, Kolláth, Livinský, Noszek, Nyáry, Psársky 

BASKETBAL Chlapci – okresné kolo 

  4. miesto 

  Senec, 20.11.2018 

 Zostava: Benián, Bertók K., Bertók L., Franó, Hajas, Havran, Hukel, Nyáry,  

      Štefek, Varga 

 

FLORBAL Chlapci – okresné kolo 

  1. miesto 

  Postup na krajské kolo 

  Senec, 28.11.2018 

 Zostava: Benián, Bertók L., Franó, Hajas, Havran, Nyáry, Štefek 

FLORBAL Dievčatá – okresné kolo 

  2. miesto 

  Senec, 29.11.2018 

 Zostava: Bošeľová, Bothová, Dinková, Holíková, Horváthová, Leváková,   

    Mészaroszová, Mihalovičová, Nagyová, Siposová  

Mgr. Sergej Minčík 

RECEPT na najlepšie LINECKÉ KOLÁČIKY 

Potrebuješ:  

- 750 gramov hladkej múky (môže byť aj špaldová) 

- 500 gramov masla  

- 250 gramov práškového cukru 

- 1 ks vanilínový cukor (alebo vyškrabať zrniečka z 1 vanilky) 

- 3 žĺtky 

- nastrúhaná citrónová alebo pomarančová kôra 

Na dozdobenie: džem, lekvár, čokoládová poleva, cukrové ozdôbky, orechy ... 

POSTUP: 

Do zmäknutého masla primiešame žĺtky, práškový a vanilínový cukor 

a nakoniec nastrúhanú  kôru. Postupne pridávame múku. Vypracujeme 

bochník, ktorý zabalíme do fólie a necháme odpočívať v chlade asi hodinu. 

Na pomúčenej doske si cesto rozvaľkáme asi na hrúbku 3 mm a vykrajujeme 

rôzne tvary. Na plech vystlaný papierom na pečenie si ukladáme jednotlivé 

kúsky a pečieme pri teplote 180 ᵒ C približne 8-10 minút. Upečené koláčiky 

spájame s džemom, lekvárom. Môžeme obaliť v práškovom cukre alebo rôzne 

dozdobiť podľa fantázie čokoládovou polevou, orechmi a pod..  

 

DOBRÚ  CHUŤ! 

 

 

zdroj: Internet 



RELAX  -  pripravil Kristián Tvaruskó z 8.A a Mgr. R.Havrilová 

1. Hádanky: 

    a)  Do čižmičiek sladkosť dáva, plné vrecia odmien máva. 

 Dobrým deťom cukríky, neposlušným uhlíky.   ______________ 

 

   b)  Prišiel k nám biely kôň, zakryl nám celý dvor.   ______________ 

 

   c)  Ktorý pán nemá rád slnko a jar? _________________ 

 

 

2.  Krížovka:  

 
 1.   1. januára je ................ 

 2.   31.12. má meniny ..................... 

 3.   24.12. má meniny (ženské meno) ............... 

 4.   Tradičná vianočná dobrota   

 5.   Na Vianoce zdobíme vianočný ................... 

 6.   Ľadová ozdoba 

 7.   Darčeky nosí ....................... 

 

3. Osemsmerovka: 

Vyškrtaj v osemsmerovke slová: 

DARČEK, JASLE, KAPOR, KOLEDY, LOPATA, MRÁZ, OBUV, 

SÁNKY, SNEH, STROMČEK, VIANOCE, VOSK,  ZÁVEJE 

 

Pod stromčekom nájdeme mnoho pekných darčekov. Ale najkrajším 

a najvzácnejším darom Vianoc pre kresťanov je _________ (tajnička). 

4. Vianočná pieseň 

Doplň názov najznámejšej vianočnej piesne: _____________________ 

__ __ __ __    __ __ __, __ __ __ __ __   __ __ __,  všetko spí, všetko sní, 

sám len svätý bdie dôverný pán, stráži dieťatko,  nebeský dar, ......... 

 

SÚŤAŽ:  Vyhraj odmenu! Vyrieš úlohy. Napíš svoje meno a triedu –  

kupón vystrihni a vhoď do krabice JUNIOR – súťaže  

(je na skrinkách na prízemí) do 31.januára 2019. 
 

      JUNIOR č.2 – RELAX     Meno: ____________________ trieda:______ 

 
    1. Hádanky: a) _________________b)  _____________ c) ________________   

    2. Krížovka: __________________ 3. Osemsmerovka:  __________________ 

   4.Vianočná pieseň: ________________________________________________ 



VEDELI STE, ŽE ... ? 

 

pripravila Sára Sedláková z 8.A 

Riešenia súťažných úloh a mená výhercov – JUNIOR 1 
Do súťaže sa zapojilo 92 súťažiacich. Správne z nich odpovedalo 71 súťažiacich. 

Súťaž č.1 Relax: 

 Správne odpovede:  1. a) gaštan, b) hrozno, c) ježko, d) jeseň 
    2. šarkan 
    3. Šarkaniáda  
 Výhercovia:  
 Sára Sedláková  8.A,  Emília Máťušová  8.B,  Lukáš Čavrčka  3.B,  Sabinka 
 Tvaruskóová  2.A,           Matej Filip  Divko  3.B,  Monika Kažmérová  5.A,  
 Daniel Baľovčík  3.B,  Adela Kalmánová 4.A,           Lucia Lenková  5.A,  
 Viktória Radová  4.A  –  vyhrávajú čokoládu Milka 
 Samuel Šátek 7.A,  Dávid Martančík  3.B,  Roman Farkaš  7.A,  Márk Flóra  

 4.A,  Nina Mrázová 6.A – vyhrávajú Deli tyčinku 

 Laura Zálešáková 5.A, Nelka Szabová 3.A, Filip Lenk 2.B, Kristína Kyselová 

 5.A, Patrik Bertók 3.B – vyhrávajú Brumík-a 

 

Súťaž č.2 Nielen pre angličtinárov: 

 Správne odpovede:  a) osemsmerovka          
    b) Jesenné listy  sú všade, červené, zlaté a hnedé. 
    Padajú dolu (na zem). 
    Deti prichádzajú do parku, pozerajú sa hore a dolu. 
    c) apple, pear 

 Výhercovia: 

 Veronika Nagyová  8.A,  Kristián Tvaruskó  8.A,  Ester Tvarušková 6.A,   
 – vyhrávajú čokoládu Milka XXL 
 Nina Homolová 4.A,  Marco Lipka  3.B  - vyhrávajú Študentskú pečať 
  Viktor Tóth 7.A – vyhráva čokoládu Grand´or 

       

GRATULUJEME!    
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