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3... 2... 1...  

ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK! 
 

Áno, ja viem.. som šialená. Načo by mal niekto písať a pri tom revať na celý dom 

„Šťastný nový rok!“, keď už dávno žiaden nie je? Tak to je jedna z ďalších otázok 

života, na ktoré odpoveď nepozná nikto! 

Pamätáte si ešte na vianočný turnaj vo futbale, v basketbale a vo vybíjanej? Tak my 

sme si pre Vás pripravili o ňom jeden pekný a zaujímavý článok. Určite si prečítajte 

aj úplne nové články o Vianociach - vianočných zvykoch, rozprávkach, o Vianociach 

mimo Slovenska a vianočné vtipy. Ja by som si určite nenechala ujsť ani eko - 

príbehy (tie ma fakt dostali ). Ďalej tu máte interview s pani vychovávateľkou 

Pališčákovou a ako každý rok, môžete si prečítať o Akadémii 2011/12. 

Samozrejme sme nezabudli na súťaže, na naše športové úspechy či na školské 

výlety (Matboj, Ibobor, Hádzaná, Vertigo - lezenie, korčuľovanie, The human body 

exhibition, výlet Viedeň, Tropikárium Budapešť a mnoho ďalších...). 

Nie je to ani zďaleka všetko, ale ak sa rozhodnete otvoriť si tento časopis 

a zalistovať v ňom, zistíte, že to stálo za to..  

 

Ako každý rok Vás z redakcie zdraví  

Barča! 
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INTERVIEW... 

... s úžasnou vychoškou 

Marikou Pališčákovou 

1.Povedzte nám niečo o sebe... 

Som mladá, krásna, úspešná, 

vydatá a mám dve dospelé deti.  

2.Chodili ste rada do školy ?  

Do školy som chodila veľmi rada. 

Ale iba do základnej. 

3. Aká bola vaša najhoršia známka na vysvedčení ?  

3  - z nemeckého jazyka . 

4. Prečo ste si vybrali povolanie vychovávateľky ? 

Moja sestra chodila na pedagogickú školu a veľa mi o nej hovorila. 

Mne sa tá škola  veľmi zapáčila, tak som išla v jej šľapajách. A som 

veľmi spokojná. 

5.Keby ste mali možnosť vrátiť čas, aké povolanie by ste si vybrali ?  

Pravdepodobne to isté čo dnes. 

6. Mate  svoje šťastné číslo ?  

Nemám šťastné číslo. Neverím v čísla. 

7.Čítate rada knihy ? Ak áno, aké ?  

Čítam rada detektívky. 

8.Aký žáner filmov máte rada? Aký je váš obľúbený film?  

Najmä  kriminálky a detektívky.  A obľúbený film jednoznačne 

Hercule Poirote. 



 

 9.Aký máte názor na dnešnú politickú situáciu ?  

Nezaujímam sa o dnešnú politiku. Keby som to robila, asi by ma 

klepla pepka.  

10 . Máte domáceho miláčika? 

Áno, mám štyroch domácich miláčikov. Dcéru Tinu, syna Mája, 

manžela Mária a čierneho anglického kokršpaniela  Sindy. 

11. Keby ste si mohli vybrať akékoľvek miesto na svete, kde by ste 

chceli žiť?  

Keďže nepochádzam z Bratislavy, ale zo Zlatých Moraviec, tak 

pravdepodobne tam. Podľa mňa tu na Slovensku sme v bezpečí, 

lebo nám nehrozia tornáda, zemetrasenia a pod. Síce tu bývajú 

záplavy, ale je to minimum z toho, čo je napríklad na Haiti a pod.  

12.Čo by ste v našej škole zmenili ?  

Ťažko by sa v tejto škole niečo menilo, lebo to sa najskôr musí 

zmeniť cely systém školstva a potom by sme sa o tom mohli 

rozprávať. 

13.Pamätate sa na dnešných deviatakov ?  

Samozrejme, že sa pamätám, kto by si na nich nepamätal. Hlavne 

na Pinďa a spol. Bol to veselý kolektív a veselí sú aj dnes. A mám ich 

veľmi rada.  

Pikoška: Na škole už učím 21 rokov  a teraz mám deti mojich prvých 

detí a teším sa, že tu budem mať aj ich vnúčatá. 

 

Za rozhovor ďakujeme a želáme našej obľúbenej pani vychovávateľke 

veľa úspechov. 

 

Zhováral sa: Peter Pollák, IX.A  



 

 
V tomto školskom roku sme chceli v našom žiackom parlamente uskutočniť nejaké súťaže, pri 

ktorých sa mohli deti v škole aj zabaviť. Bolo veľa dobrých nápadov. My sme sa rozhodli, že budeme 

organizovať tematické dni. Keď sme zistili, že 22.10. bude Dňom stromov, tak sme neváhali a 

vymysleli sme, že sa všetci oblečieme do zeleného a vyzdobíme si triedy. V pondelok sme prišli do 

školy a boli sme milo prekvapení, že sa všetci zapojili. Všetky triedy boli pekne vyzdobené a chodbami 

sa prechádzalo veeeľmi veľa zelenáčov. :-) 

Výhercovia:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spracovala Lenka Letovancová, VII.A

Trieda s najväčším počtom zelenáčov  - V.A Naj...  zelenáč  - VI.A 

Najkrajšia trieda - výzdoba na 1. stupni - IV.B 

Najkrajšia trieda – výzdoba na 2. stupni -  IX.A 

Deň stromov je sviatok, ktorý sa oslavuje 

po celom svete od polovice 19. storočia. 

Dátum osláv Dňa stromov sa líši podľa 

klimatických podmienok jednotlivých 

krajín. V roku 1951 prijala FAO (Food and 

Agriculture Organisation) Spojených 

národov nasledovné uznesenie: 

Konferencia považuje za správne, aby si 

všetci ľudia uvedomovali  estetickú , 

psychologickú aj ekonomickú hodnotu 

lesa, a preto sa odporúča, aby sa 

každoročne vo všetkých členských 

štátoch slávil svetový sviatok stromu, a 

to v čase, keď sa to podľa lokálnych 

podmienok zdá byť vhodné. 

Simonka Klaciková, VI.A 

 



 

DEŇ BEZ MODRÍN 

 Dňa 19.11. sa konal Deň bez modrín. Tento deň organizuje 

centrum Slniečko, a preto aj symbolom tohto dňa je slniečko. 

Tento deň patrí prevencii týrania detí a zlého zaobchádzania 

s deťmi. 

  Aj naša škola sa chcela zapojiť a  nejako pomôcť. Rozhodli 

sme sa zorganizovať tematický deň. Žiaci sa obliekli do žltých šiat, vyzdobili svoje triedy či 

už slniečkami alebo ozdobami zo žltého papiera a mohli si tiež vymyslieť napríklad aj 

pesničku o tomto dni. Žiacky parlament ocenil triedy s najoriginálnejšou výzdobou, 

s najväčším počtom žlťáskov a naj... žlťáska.   

 

najkrajšia trieda: VI.A  najkrajšia trieda: I.A   Naj žlťásik: VI.A 

– výzdoba 2.stupeň   - výzdoba 1.stupeň   - K. Ošlejšek 

 

Trieda s najväčším počtom žlťáskov - VIII 

 V tento deň by ste mohli 

stretnúť na uliciach ľudí v žltom 

oblečení z centra Slniečko, ktorí 

organizovali zbierku a každý im 

mohol prispieť či už menšou alebo 

väčšou čiastkou. Výťažok zo zbierky 

použije centrum Slniečko na 

preventívne programy a na podporu 

programov zameraných na ochranu 

týraných a zneužívaných detí.       

 

Simonka Klaciková, VI.A,  

Lenka Letovancová, VII.A  

  



 

The Human  

Body Exhibition 
 

Dňa 16.10. 2012 sa žiaci našej školy zúčastnili výstavy ľudských tiel. 
Ponúkame Vám niektoré z dojmov našich deviatakov: 

 
 Ráno idem v aute a naraz v rádiu počujem: „V Inchebe je úžasná výstava 
The Human Body  Exhibition!“ Čudoval som sa, čo to je. Mama mi povedala, že 
je to výstava mŕtvych ľudí. Zľakol som sa, ale túžil som to vidieť. Mama ma 
doviezla do školy, prezujem sa a idem do triedy, kde   počujem pani učiteľku, 
ako vraví: „Kto chce isť na Human Body Exhibition, nech donesie 8 eur.“ Bolo to 
super. Akoby sa mi splnil sen.  
 V stredu, keď sme išli na výstavu, ako naschvál pršalo. Doktor Iľko ráno 
síce hovoril, že bude slnečno, ale ako vždy, zase kecal. Prídem do školy a... 
Pollák prišiel v bundičke a mikine, Vegh ako ľadový medveď prišiel v krátkom 
rukáve, mikinu dal ako správny džentlmen Mišovi Loveckému. Ja som mal 
našťastie nepremokavú bundu. Cesta tam trvala asi trištvrte hodiny. Bola tam 
poriadna tlačenica. Veľa, veľa, veľa... škôl tam prišlo. Urobili sme si tam 
spoločnú fotku. Bol som na  Danovom chrbte. Mal som šťastíčko, lebo 
pravdepodobne by ma nebolo vidno.  
 Už ideme dovnútra. Pri prvom stanovišti bol mumifikovaný Číňanko. 
Sprievodca hovoril, že im tu bežne odpadávajú ľudia. Hneď ako to dopovedal, 
naraz prásk! Hneď za mnou jeden odpadol. Medik kričal: „Poď sem!“ (Medik 
bol človek, ktorý nám robil prednášku.) Chlapec sa prebral. Zistil som , že to nie 
je nič pre slabochov.  Potom prišlo na plody malých deti. Medik povedal: „Slabé 
povahy doľava!“ Srdce sa mi rozbúšilo - ako sa teraz rozhodnúť? Chytil som 
Dana za ruku a išli sme. Boli tam malé plody ako moja dlaň. Bolo  to smutné, 
i keď väčšinou to boli deti, čo sa narodili mŕtve.  



 

 Už sme videli všetko z expozície. Ale to neznamená, že končíme. 
Pokračujeme ďalej. ideme si po bundy. Pollák chytá svoju bundu a zistí, že je 
mokrá. Všetkých svätých spomenul. Ja som bol našťastie suchý,  mám totiž 
nepremokavú bundu(ako som už na začiatku písal). Sedeli sme tam asi pol 
hodiny, zistil som, že naša triedna je babka. Samé novinky, čo vám poviem! 
Ideme domov. V topánkach si so sebou beriem asi pol litra vody (tá sa už aspoň 
v tom teple v budove zohriala, takže na nohy mi už bolo skoro aj teplo). Bol to 
jednoducho SUPER DEŇ!  

Peter Pindják, IX.A 

Jedného krásneho dňa, keď slnko nesvietilo, bol som so školou na 
exkurzii. Už z televízie a  rádia som počul, že je to zaujímavé, preto som sa na to 
už vopred tešil. Povedali nám, že sa tam nesmie fotiť, čo bola škoda. Keď sme 
tam prišli, prvé som uvidel lebky. Keď nám o nich rozprávali, zrazu niekto 
odpadol. Ja som to nebol.... 

Peter Šimko, IX.A 

Bolo tam úplne super. Veľa som sa tam naučil. Najviac sa mi páčil plod 
dieťaťa.  

Lukáš Hanesch, IX.A 

Jedného dňa nám pani učiteľka povedala, že pôjdeme na exkurziu na The 
Human Body. Veľmi som sa potešil, lebo som počul, že sú tam úžasné veci. 
V ten osudný deň bol strašný lejak. Videli sme tam rôzne ľudské kostry, svaly, 
orgány... Bolo to veľmi zaujímavé.  

Martin Zajasenský, IX.A 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Al Pacino, IX.A  



 

Matboj...  
...deň ukázať matematické schopnosti! 

 Jedného sychravého dňa, bolo to 26. októbra 2012, 

sa skupina nadaných, šikovných a talentovaných detí 

vybrala na matematickú súťaž Matboj. Zraz bol pred 

školou. Zišli sa tam deti z piateho, šiesteho, siedmeho, ba aj 

z ôsmeho ročníka, ktoré chceli dokázať svoju šikovnosť. 

Autobusom sa skupinka dopravila do Mlynskej doliny, 

prešla pár metrov do kopca a vstúpila do veľkej budovy. Súťaž sa konala vo veľkej 

miestnosti, kde bolo množstvo stolov a stoličiek. Sprievodkyňa nás usadila k jednému 

z nich. Z batohov sme vytiahli perá a papiere, naplno sme si zapli naše čerstvo 

vychladené a pripravené mozgy a pustili sme  sa do práce ! Každý tím mal za úlohu 

vymyslieť si meno šľachtického rodu. Napríklad náš šľachtický rod sa volal 

„Dobyvatelia z Ernestie“. Prečo práve z Ernestie? Dostali sme znak  „E“, čo znamenalo 

Ernesto. Preto sme si vymysleli takéto meno. Myšlienkou súťaže bolo nahradiť 

starého kráľa na tróne. Vyriešením úloh sa každá skupina posúvala bližšie k trónu. 

Súťaž bola napínavá, nikdy ste nevedeli, či vám niekto nevyfúkol miesto na vyššej 

pozícii. Nám sa nakoniec podarilo dostať sa na druhú pozíciu, čo znamenalo, že sme 

sa na trón nedostali, ale boli sme o úroveň pod 

kráľom. Nastalo vyhodnotenie. Napätie sa dalo 

doslova krájať. 13 miest a my sme dúfali, že 

skončíme čo najlepšie. Nakoniec sme skončili šiesti. 

Troška sme boli sklamaní. Ale to nevadí. Nabudúce 

to napravíme! .  

 A ako sa umiestnili naše ďalšie kulíškovské 

tímy? Pozrite sa tu: 

Tím 5. roč: R. Labuda, M. Doležal, - 4. miesto 

Tím 6. roč: P. Kiglerová, M. CHarvát, J. Forro, M. Čopjan – 11. miesto 

Tím 7. roč: L. Letovancová, B. Jánoš, P. Kriš, B. Biháry – 6. miesto 

Tím 8. roč: J. Letovanec, J. Benka, A.M. Gleb, R. Broz – 3. miesto GRATULUJEME! 

Branislav Bihary, VII.B 

  



 

 

 

 

 Dňa 25. 10. 2012 sa deviataci zúčastnili prípravného testovania Komparo. 

Testovanie sa uskutočnilo v školskej jedálni. Bolo rozdelené na 2 časti - 

matematika a slovenský jazyk. Tento test nám mal pomôcť pripraviť sa na 

Testovanie 9 – „monitor“. Mohli sme si otestovať svoje vedomosti. Naše pocity 

boli po skončení Kompara zmiešané a zistili sme, že sa musíme 

toho ešte veľa doučiť.  

 

Lukáš Bím, Jakub Škula, IX.A 

IBOBOR 
 Dňa 15.11.2012 sa v  v počítačovej učebni našej školy konala informatická súťaž 

Ibobor. Pozostávala z 15 otázok – 5 ľahkých, 5 ťažších a 5 najťažších. Na riešenie sme 

mali 45 minút.  

 Najviac bodov  získali: za deviaty ročník - Daniela Tarabová, 

za ôsmy ročník - Barbora Repková, 

za siedmy ročník -  Boris Jánoš, 

za šiesty ročník - Laura Lagová, 

za piaty ročník  - Michal Zborovjan. 

 

Petra Kiglerová, VI.A  



 

Maly princ 
Tento rok sa žiaci 8. ročníka zúčastnili  tanečno - činoherného 

predstavenia- Malý princ....● Hlavným hrdinom 

príbehu je blonďavý chlapček z inej planéty,  

ktorý sa stretáva s rozličnými ľuďmi. Tí mu napovedajú,  

  že ruža, ktorá rastie na jeho planéte, je jedinečná  

a nikde inde takú istú ružu nenájde. Nakoniec Malý princ  

umiera, aby sa dostal na svoju domovskú planétu, 

 kde sa opäť stretne so svojou ružou. ●  

Mne sa najviac páčila scénka s múdrou líškou,  

kde sa Malý princ naučil, že výzor neznamená všetko  

a že najdôležitejšie je to, čo je vo vnútri srdca.  

Spracovali: 

Dalibor Zedek  a Barbora Repková., VIII. trieda 

  



 

HÁDZANÁ 
6.11.2012  

Hádzanárskeho turnaja sa zúčastnili žiaci športových tried 

z  8. a 9. ročníka.   

Zúčastnili sa ho tieto školy :  

ZŠ Ostredková,  ZŠ Mierová, ZŠ Železničná a ZŠ Kulíškova.   

ZŠ Kulíškova sa umiestnila na prvom mieste, čím postúpila 

do okresného kola. Najlepším hráčom turnaja bol žiak 9.A 

triedy Lukáš Bím.  

 

Poradie škôl : 

 

1.miesto : ZŠ Kulíškova 

2.miesto : ZŠ Železničná 

3.miesto : ZŠ Ostredková  

4.miesto : ZŠ Mierová 

 

Spracoval :  Lukáš Vilim, VIII.A  



 

Ako sme sa stali horolezcami... 

alebo 

...návšteva v lezeckom centre Vertigo 
 

 Žiaci a žiačky VIII.A a IX.A triedy navštívili najväčšie lezecké centrum na Slovensku-Vertigo. 

Nachádza sa na Trenčianskej ulici, iba kúsok od našej školy.  

 Hneď sme sa prezliekli a na zohriatie sme si dali  pár aktivít. Potom nás navliekli do lezeckých 

oblečkov a po dvoch/troch sme mohli liezť. Boli sme rozdelení do dvoch skupín. Jedna skupina  liezla 

po tzv. „džungli“ a druhá na opačnej strane, na oveľa zložitejšej stene. Pred koncom sme si zahrali 

hru, pri ktorej všetci behajú a keď sa zapíska, musia vyliezť na stenu s pravidlom „ten, kto spadne, je 

vyradený“. Nakoniec sme si dali strečing a poriadne sa natiahli, inak by sme mali v ďalší deň silnú 

svalovicu.  

 Bol to krásny zážitok. Niekoľkým z nás sa dokonca podarilo prekonať strach z výšky. Všetci 

sme si to tam poriadne užili.  

Vanessa Lančaričová, VIII. tr. 

  



 

Korčuľovanie 
 

Dňa 20. decembra sme sa boli ako trieda IX.A  spolu 

s VIII. korčuľovať na Hviezdoslavovom námestí. Ako 

každý rok konali sa tam tradičné vianočné trhy. Bolo 

nám skvele. Často sme padali, ale nevzdávali sme to 

a korčuľovali sme ďalej... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nicol Tomečková, IX.A  



 

Vianočný turnaj vo futbale  

Dňa 19.12. 2012 sa v našej škole 

uskutočnili turnaje. Vo futbale, 

v basketbale aj vo vybíjanej. Ja ale 

budem písať o futbale.  

Turnaj sa konal počas 4. a 5. 

hodiny. Súťažilo šesť tímov:7.A, 7. B, 

8.Aa, 8.Ab, 9.Aa a 9.Ab. Turnaj chcel, myslím si, vyhrať každý, ale 

podariť sa to mohlo len jednému mužstvu. My, 7.B, sme začali prvý 

zápas s tímom 9.Ab. Prehrali sme síce 0:4, ale od deviatakov dostať 

„len“ štyri góly, je podľa mňa úspech. Druhý zápas sme hrali 

s tímom 8.Ab, ktorý sme prehrali s rozdielom piatich alebo šiestich 

gólov. Ale len potom nastala prestrelka. Od tímu 8.Aa sme dostali 

milý vianočný darček v podobe desiatich gólov v našej bránke. 

Ďakujeme, ôsmaci! Ďalší výprask nasledoval od 9.Aa, ktorým sme 

síce podľahli menším rozdielom než proti ôsmakom, ale mrzelo to 

o to viac, že sme nedali zatiaľ ani jeden gól. Nasledovala krátka 

prestávka a potom boli na rade zápasy o prvenstvo, 3. miesto 

a posledné- šieste miesto. Na tento zápas sme boli pripravení už od 

začiatku, tak neviem ako, ale sme si aj trochu verili. Išli sme do 

zápasu s vedomím, že musíme dať aspoň jeden gól. Ozvala sa píšťalka 

a začali sme hrať. Ôsmaci boli dotieraví ako muchy, tlačili sa pred 

našu bránu. Padol prvý gól. Kto asi? My!.. Nie . 8.Ab dali prvý gól. 

Nič ešte nebolo stratené. Ešte sa všetko dalo zvrátiť v náš prospech. 

Ale naraz súper udrel ďalším gólom. Stav bol 0:2. Nádej na víťazstvo 

sa pomaly strácala. O dve minúty padol ďalší. Nádej sa definitívne 

rozplynula. Bolo po zápase. Tak sme skončili síce poslední, ale 

s vedomím, že im máme o rok čo odplácať. 

Zabavili sme sa, pobehali  sme si, prehrali sme. Ale nie je 

dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa...!  

Branislav Bihary, VII.B 

 



 

Vianočnú turnaj – výsledky 

Vybíjaná:  Basketbal: 

1. miesto – V.A    1. miesto – IX.A 

2. miesto – VI.A    2. miesto – VII.A 

3. miesto – V.B    3. miesto – IX.B 

4. miesto – VI.B    4. miesto – VIII.A 

najlepšia hráčka: V. Kaláberová (V.A)       najlepšia hráčka: V. Turčanová, IX.A 

najlepšia strelkyňa: K. Fričová, VII.A 

Futbal: 

1. miesto – VIII.A,A 

2. miesto – IX.A,B   

3. miesto – IX.A,A 

4. miesto – VII.A 

5. miesto – VIII.A,B 

6. miesto – VI.B 

najlepší hráč: Peter Pollák 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Some Snapshots from IX.A 

Everyday Life 
 

Every day I tidy my room, take the rubbish out, do my homework , feed the dog, 
make the bed , watch Tv . I never clean the car . I hate cooking. Rebeka 

 

After training I must do my homework. I hate that. :) Danko Luptak 
 

I do not have a lot of free time because I learn to school.  
But when I have free time I am with my boyfriend and  my best friends forever.  
Dominika Kleinova :* 
 
My life is dance. I love dance and music. Kate 
 

When it  rains I play Sims 2 , go facebook  or play board games with my family. 
Veronika 
 

At school I have to learn their stupid things, but sometimes there is fun. 
My mother is 40 years old and she has a job in hospital.  Lukasko Bim :) 
 

I live in Čataj now, but I wasn´t born there.  Nicol 
 

My favourite film is Kurier 2 and Two and a Half Men. These films have a very 
good story.  Jaruško Nagy 
 

I never walk to school because it is very long. We never play golf and sometimes 
we play soccer. Jakubko Janik :)  
 
I go to school in Kulíškova 8. School starts at 8:00, so I have to get up at 7.00. -.-  
Paula  
 

Music is my passion. Paula 
 

I´m in chorus, because I like singing and my idols are Beyonce, 
Demi Lovato, and Adele.  
 

I like playing the piano, but I´m not perfect at it.  Nicol  



 

Exkurzia do Viedne 
 Exkurzie sa zúčastnilo 45 žiakov. Prezreli si vianočné 
trhy v Schönbrunne, historické centrum Hofburg, Kohlmarkt, 
Graben, Parlament, štátnu operu, Svätoštefanské námestie s Dómom. Najviac ich však lákali nákupy 
na vianočných trhoch na Mariahilferstrasse a na Radničnom námestí.   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Exkurzia do Budapešti 
 Exkurzie sa zúčastnilo 42 žiakov. Ich prvou zastávkou bolo Tropikarium, kde si prezreli malé 
rybičky i veľké rybiská, nehybne ležiace krokodíly, žraloky a iné zaujímavé živočíchy. Dokonca 
mohli pohladkať aj raje. Ďalej nasledovala autobusová vyhliadka historickým centrom Budapešti 
a návšteva vianočných trhov.   
 

 

 

   



 

EKOROZPR ÁVKOVO 

Žila raz jedna rodina 

Flinstonovcov a ich 

susedia Rubbleovci. 

Bývajú v kamenných 

domoch so záhradkami a živými plotmi  

na predmestí dedinky Bedrock. Fred a 

Barney boli kolegami v miestom 

kameňolome a Wilma a Betty boli 

čašníčkami. Neskôr sa  zamestnania vzdali 

a zostali vzornými manželkami a matkami. 

 Jedného dňa sa Fred a Barney  

stretli v hostinci,  v ktorom popíjali pot z dinosaura. Pri  vedľajšom stole sa rozprávali dvaja 

profesori o ekologickom bývaní. Barneyho tento rozhovor veľmi zaujal. Navrhol Fredovi , aby 

aj oni skúsili bývať ekologicky. Fred sa mu vysmial do tváre a odišiel. Barneyho to nahnevalo, 

odišiel tiež domov a začal si na streche stavať slnečné kolektory. Nimi si zohrieval vodu 

a občas vykuroval  aj dom. Raz išiel Fred okolo Barneyho domu a na streche zbadal niečo 

zvláštne. Tak si zavolal  Barneyho a spýtal sa ho, čo to je. Barney odpovedal : „To je môj nový 

a ekologický vynález. Vďaka nemu sa už nemusím  umývať v studenej vode.” Fred sa 

začudoval a začal ľutovať,  že sa Barneymu vysmial  a ospravedlnil sa mu. A tak Fred požiadal 

Barneyho  o pomoc s jeho ekologickým bývaním a odvtedy mali obidvaja eko bývanie. 

Romana Vajsochrová a Monika Kubincová, VII.B  
 

Jolankine príbehy 
 Jolanka raz videla, ako jej suseda Nadežda Byvolská kydala hnoj do zdroja pitnej vody. 

Jolanka si povedala, že jej susedka asi nie je v poriadku a asi  chce,  aby zomreli všetci 

z dediny na otrávenú vodu. Hneď povedala rodičom, čo videla. Tí začali konať a nahlásili to 

starostovi. Obecný úrad začal tiež konať a začali stavať tajný zdroj vody. Zo starého zostal iba 

maštaľný zásobník toho... hnoja.  

 Jolanka urobila ešte jednu záslužnú činnosť. V meste zorganizovala likvidáciu všetkých 

čiernych skládok, za čo dostala od starostu ocenenie – ekologický čin roka. Dnes sa už ľudia 

v meste nemusia báť kontaminovanej vody či pôdy na území svojho mesta.  

 

Branislav Bihary VII.B 



 

Danka a Janka  
 Kde bolo, tam bolo, bolo jedno mestečko, kde žili dvojčatá Danka a Janka. 

Boli veľmi šikovné a veľmi rady sa starali o svoju záhradu. V záhrade často kosili 

trávu, z čoho bolo veľa odpadu. Bioodpad však vznikal najmä na jeseň,  

z opadaného lístia. Keďže tie dievčatá nemali rady neporiadok, ale naopak 

milovali svoju záhradu a prírodu, rozhodli sa v záhrade urobiť kompostovisko na 

biokompost. S tým potom prihnojovali záhradu a kupované umelé hnojivá sa 

z ich záhrady úplne vytratili. Záhrada bola zrazu plná biozeleniny a bioovocia, 

prestal sa v nej hromadiť bioodpad. 

Peniaze, ktoré pôvodne míňali na nákup 

umelých hnojív,  postupne šetrili a dali si za 

ne vymeniť netesné okná na ich dome. 

Danka  a Janka sa stali vzorom pre iných 

obyvateľov svojho mestečka. 

 Veronika  Pavlíková, VIII.A 

 

Pippi Dlhá pančucha  

 V roku 1925 ešte neexistovali 

počítače, mobily ani  nová elektronika. 

Jedného dňa dievča menom Pippi sa chcelo 

dostať do veľkému mesta,  ale nevedelo ako. 

Behala od suseda k susedovi, ale žiaden jej 

nevedel poradiť  cestu. Internet nebol, 

počítače žiadne a mapy, no tie boli,  ale 

nerozumela im.  Pretože už existovali  autá, 

uvažovala, že sa  dá do tohto mesta odviezť. 

Bála sa však, že sa stratí a hlavne by ju to auto nedoviezlo až tak ďaleko, kam potrebuje. 

Odhadla, že by nestačil  benzín, resp. palivo. Na ďalší deň prišiel jej tatino domov a vysvetlil 

jej cestu. Ale ako sa tam dostať? To bolo už horšie. Ale dostala nápad!!! Má koňa, opicu, 

seba!!! Vytvorí alternatívne palivo  z kvetiniek rastlín, listov, trávy.... a bude ich prihnojovať 

trusom z koňa a výkalmi opíc.  Dá to všetko dokopy a vyrobí  hnojivo, ktorým bude hnojiť 

rastliny, aby  lepšie rástli a boli vysoké  a krásne nielen na použitie ako palivo,  ale aj na 

parapetnú dosku   na okrasu. Trvalo jej to asi 3 dni,  kým všetko zrealizovala a mohla sa vydať 

na cestu. Cestu poznala, auto mala, paliva vyrobila dostatok  a ešte aj záhradu a parapetu má 

okrášlenú.  

Karolína Fričová, VII.A 



 

 Idealcity  

 Bol raz jeden škriatok,  ktorý sa volal 

Oleg. Býval v meste, kde všetci ľudia boli 

poriadni, nikto nerobil skládky, 

nevyhadzoval odpad len tak. To mestečko 

sa volalo Idealcity. Oleg bol starostom toho  

nádherného mesta a chcel, aby sa všetci 

mali dobre. Aj preto vyrábal biohnojivo pre 

všetkých záhradkárov a majiteľov ovocných 

sadov v meste. Základ biohnojiva boli 

zvyšky konárov, pokosená tráva a na jeseň 

aj opadané lístie zo stromov. Každý mesiac 

im dodal dve fúry hnoja, aby zúrodnili 

prirodzenou cestou pôdu a dodali jej živiny. Ľudia sa mu potom odvďačili tak, že 

mu nosili plody zeme, biojablká a hrušky, biomrkvu i biozemiaky. Všetci žili 

v harmónii,  až kým neprišiel do mesta pán Negatívny, ktorý bol príčinou veľkej 

čiernej skládky i ďalších nešetrných akcií k prírode. Starostovi Olegovi sa 

nepáčila čierna skládka,  no pán Negatívny mu nedovolil ani len priblížiť sa 

k nej, lebo vraj je to na jeho súkromnom pozemku. Smutný starosta šiel domov 

a rozmýšľal, ako motivovať pán Negatívneho, aby  zlepšil svoj vzťah k životnému 

prostrediu. Napadla mu spásonosná myšlienka, že dá pánovi Negatívnemu 

ochutnať bioovocie a biozeleninu, ktoré sú bez chemického postreku. Pán 

Negatívny sa najskôr bránil, no po prvom zahryznutí mu ovocie a zelenina 

zachutili. Dokonca tak, že sa rozhodol zlikvidovať čiernu skládku, odpad dal 

odviezť do spaľovne  a pozemok dal vyčistiť. Pretože sa tu už bál pestovať 

poľnohospodárske plodiny, túto plochu zrekultivoval a vybudoval tu park 

z okrasných stromov. Kúpil si nový pozemok a dal sa na ekologické 

poľnohospodárstvo. Na vykurovanie svojich skleníkov používal odpadové teplo 

zo spaľovania odpadkov v mestskej spaľovni, na zavlažovanie dažďovú  vodu.  

A tak žije a pracuje v meste Idealcity  až dodnes  - v harmónii so starostom 

škriatkom Olegom aj ostatnými obyvateľmi.  

Karol Grosschmidt VIII.A 

 



 

Kocúr v zázračných čižmách 

 Kde bolo, tam bolo, za 7 

elektrickými vedeniami žil jeden múdry 

kocúr. Volal sa Félix a žil v meste 

Robotrick. 

 Jedného dňa sa prechádzal po 

meste. Sám seba sa pýtal, prečo žijeme 

tak zle a nestaráme sa o svoje mestá? 

Keď prišiel domov, začal realizovať  

nevídané vynálezy. Ako prvé vyrobil 

čižmy, ktoré  vytvárali statickú energiu. 

Ďalej mu napadlo postaviť  si na 

svojom dome slnečné kolektory. Keď 

už nemal čo vytvárať, tak len sedel a premýšľal, čo bude robiť ďalej. Napadlo 

mu, že pôjde šíriť svoje vynálezy do ďalších domov a miest. Išlo mu to dobre a 

všetci boli jeho vynálezmi úplne nadšení. Keď sa Félix vo svojich čižmách 

prechádzal po dedinách, každý ho poznal a zdravil. Ale kocúr Félix mal jeden 

veľký problém.... Nevedel už vynájsť ďalší vynález. Celé dni bol zatvorený vo 

svojom dome úplne sám. Nikto ho nevidel a bolo to všetkým už čudné. Mačka 

Fióna sa už nevedela na toto pozerať a zobrala to do svojich rúk. Večer sa 

priblížila k Félixovmu domu. Vošla cez okno do kuchyne. Všade bola tma a 

nikoho nebolo vidieť ani počuť. Jedny dvere boli zavreté, zohla sa, pozrela sa 

cez škáru pod dverami.... videla svetlo a počula Félixov hlas. Vykopla dvere        

a s úžasom pozerala sa na Félixove výtvory. Bolo ich tam asi tisíc. Úplne vzadu 

bol Félix. Keď ho uvidela,  tak sa ho hneď začala vypytovať, prečo bol celé tie 

mesiace zavretý v dome. Félix jej vyrozprával,  aké vynálezy vytvoril. Kukitrix je 

vynález, ktorý pomáha udržiavať teplo v celom dome bez toho,  aby rodina 

zaplatila čo len euro.  Daplofol vytvára ochranný obal okolo mesta a tým 

blokuje škodlivé  žiarenie. Dyp je stroj, ktorý vyrába BIO jedlá. Fióna bola úplne 

nadšená Félixovými nápadmi - až tak,  že ho pobozkala. Po bozku Félix povedal: 

"Vytvára sa tu statická elektrina!" Fióna a Félix sa smiali a smiali, až kým 

nepomreli.  

Lenka Letovancová, VII. A 



 

 

 

 

O dvanástich mesiačikoch 

  Za siedmimi horami, za siedmimi riekami žila 

v jednom meste Maruška,  ktorú zlá macocha poslala do lesa 

po jedlo. Maruška išla, išla hlboko do lesa a stretla 12 

mesiačikov. Spýtala sa ich, či by jej nepomohli nazbierať 

niečo na jedlo. Oni jej dali radu, ako zdravo jesť a dali jej 

biopotraviny – zdravý a výživný zdroj energie pre celú 

rodinu. Maruška sa im poďakovala a išla domov. Keď tieto 

potraviny ukázala macoche, tá sa zhrozila, čo to je. Povedala, 

že ona chce pre seba a Holenu len sladkosti, ktoré rastú na 

cukrových stromoch ,a nie zeleninu a ovocie. No keď to 

ochutnala, zmenila názor. Objala Marušku a už nikdy k nej 

nebola zlá. Pochopila, že keď sa budú zdravo stravovať, budú 

mať kvalitnejší život a lepšie zdravie. Maruška, macocha 

a Holena si spoločne založili biozáhradku a pestujú v nej 

biozeleninu a bio ovocie - zdravé zdroje energie  až dodnes.  

Ich nápad sa zapáčil celému mestu, ktoré založilo  celú 

záhradkársku osadu.   

Sofia – Lucia Langer VIII.A 

 

The End 

 

 

  



 

Si rebelant alebo bifľoš ? 
 

1.  Aký vzťah máš k učiteľom v škole? 

     a) Normálny, považuješ ich za autority. 

     b) Všetkých neznášaš. Sú hrozní! 

     c) Niektorých uznávaš, iní ťa poriadne štvú.  

 

2. Rada provokuješ ľudí vo svojom okolí ? 

    a) Prečo by si mala niekoho provokovať ? 

    b) Úplne sa v tom vyžívaš. 

    c) Občas potrebuješ niekoho vyprovokovať. 

 

3. Ako hodnotíš chalanov zo svojej triedy ? 

    a) Sú to dobrí kamaráti. 

    b) Podľa teba sú úplne nemožní. 

    c) Niektorí sú celkom fajn, iní sú, naopak, 

otrasní . 

 

4. Aké oblečenie sa ti páči ? 

     a) Moderné a pekné. 

     b) Zaujímavé a provokatívne. 

     c) Ako kedy, máš rada rozličné štýly. 

 

5. Hádaš sa so svojimi rodičmi ? 

   a) Málokedy. 

   b) Dosť často. 

   c) Občas, vačšinou je to v poriadku. 

  

6. Aký máš vzťah k hudbe ? 

    a) Rada si niečo vypočuješ, ale nie je to 

nevyhnutné. 

    b) Bez mp3 prehrávača by si neprežila. 

    c) Niekedy ju  počúvaš viac, inokedy menej. 

 

7. Ktorá z týchto farieb je momentálne tvoja 

najobľúbenejšia ? 

   a) Ružová. 

    b) Čierna. 

    c) Červená, modrá alebo žltá. 

 

 

8. Aký chalan by sa ti najviac páčil ? 

    a) Úprimný a dobrý. 

    b) Veselý a zabávač. 

    c) Športový typ a perfektný chalan. 

 

Vyhodnotenie: 

a) 1 bod   b) 3 body  c) 2 body 

8-13 bodov : Si milé a dobré dievča, pre 

niekoho dokonca bifľoška. Učenie ťa 

baví, máš veľa záujmov a už teraz máš 

jasno v tom, čím by si v dospelosti 

chcela byť. Učitelia ťa majú rady. 

Typ : Pokús sa niekedy trocha vybočiť z 

normálu, aby si prekvapila tých, čo sú 

presvedčení, že to nedokážeš. :) 

 

14-19 bodov : Niekedy síce rada 

provokuješ, ale s rebelantstvom to 

nepreháňaš a vieš, že učitelia majú 

niekedy pravdu. V kolektíve si 

obľúbená, pretože je s tebou zábava a 

dokážeš dodržať slovo. 

Typ : Využi svoju obľúbenosť v triede a 

do diania v kolektíve niekedy zapoj aj 

vzorné žiačky. 

 

20-24 bodov : Jednoducho si rodená 

rebelantka! Rada provokuješ svoje 

okolie, vždy chceš byť iná a 

zaujímavejšia ako ostatní a navyše 

bláznivo miluješ hudbu a rada sa pekne 

obliekaš. 

Typ : Občas sa zamysli : Nie som 

náhodou trochu trápna? :) 

 

Pripravila: Pavlína Verešévá, VIII. trieda 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Všetko sa to začína pri zrode a zániku hviezd. 
Hviezda vznikne z prachu a mračien voľne potulujúcich 
sa po vesmíre. Gravitácia sa postará o zvyšok. Začne 
tlačiť sama na seba, a tým sa zahreje. Pritom sú 
nevyhnutné zrážky atómov. Hviezda produkuje ťažšie 
a ťažšie prvky. Keď vyprodukuje železo, zomrie (myslite 
na to, keď budete držať železnú panvicu). Železo ju 
postupne oberá o energiu. Následne hviezda vybuchne.  

        Ak je 
hviezda dostatočne 
hustá, vznikne z nej 
čierna diera. Začne 
priťahovať všetko, 
vrátane svetla.  
Na to, aby ste zo Zeme 
spravili čiernu dieru, 
museli by ste ju stlačiť 

do veľkosti golfovej loptičky (neskúšajte to doma ). 



 

Let čiernou dierou 
Keby ste sa priblížili k čiernej diere, vyzerali by ste takto: 

 

 

 

 

 

 

 Keby ste mali hodinky, šli by stále  rýchlejšie 
a rýchlejšie, zatiaľ čo niekomu na vesmírnej lodi by 
sa zdalo, že sa spomaľujú, až zastanú. Keby ste ešte 
stále žili, tak by vás čierna diera viac a viac 
vťahovala a poputovali by ste priamo do jej stredu. 
 

 

 

 

 
Zdroje: 
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Messier_041_2MASS.jpg 
http://i.pravda.sk/07/032/skcl/P17199ec0_SuperNova.jpg 
http://img.aktuality.sk/stories/NAJNOVSIE_FOTKY/ILUSTRACNE/VESMIR/cierna%20diera_vesmir_pohlc
ovanie_12_dreamstime.jpg  
 

Janko,Letovanec, VIII.trieda  

http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Messier_041_2MASS.jpg
http://i.pravda.sk/07/032/skcl/P17199ec0_SuperNova.jpg
http://img.aktuality.sk/stories/NAJNOVSIE_FOTKY/ILUSTRACNE/VESMIR/cierna%20diera_vesmir_pohlcovanie_12_dreamstime.jpg
http://img.aktuality.sk/stories/NAJNOVSIE_FOTKY/ILUSTRACNE/VESMIR/cierna%20diera_vesmir_pohlcovanie_12_dreamstime.jpg


 

 

 

 Ako inak, aj tento školský rok pani učiteľky spolu so žiakmi pripravili školskú akadémiu. Téma 

bola nanajvýš aktuálna - Olympijské hry. Samozrejme, kto iný by ich mal zorganizovať, ak nie naša 

škola. V zastúpení kreatívneho olympijského výboru - Pinďa a Zaja to nemohlo dopadnúť inak ako na 

jednotku. ;) Tí mysleli na všetko. Do olympiády zaradili rôzne športové disciplíny ako gymnastika, 

karate, aikido, synchronizované plávanie, tanec. Mysleli aj na zábavný program a divákom ponúkli 

rôzne tanečné choreografie a divadelné predstavenia. 

                                                                                           ← ..Nezabnuteľné moderovanie – Pinďo a Zajo 

                                                                                        ↓Nebo, peklo, raj – tanec, II.B – p.uč    Korekáčová.. 

 

 

 

 

↓Nebo, peklo, raj, tanec, IX.AB - p.uč. Šebianová.  

 

 

                                                                                              ↓ Šmolkovia – divadlo, VI.B - p.uč Kalmanová 

 

 

 

 

↓ Gymnastika – Klaciková, VI.A 

 

 

 

G 

 



 

 

                                                                                      ←  

                                                                                      Aikido Durkošová, Valíková, Letovanec, Letovancová 

 

 

                                                                              

 

 Hľadá sa Nemo – V.B – p.uč. Kalmanová → 

↓ Farbičky, Čarbičky- tanec ŠKD, p. uč Charvátová  

 

                                                                                         Šípková Ruženka - divadlo, II.B – p.uč Korekáčová ↓ 

 

 

 

          Šaškovia, VI.A, III.B, p.uč Kalmanová ↓ 

 

 

                                                                                             Synchronizované plávanie – tanečná paródia,  

                                                                                                              VII.AB – p.uč Šebianová ↓ 

 

 

            

Mimozemšťania x Men in BLack,  

               spoločná choreografia, 

            V.A, VI.A, VII.A, VIII.A, IX.A –  

            p.uč Šebianová, Kalmanová ↓ 
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   SYMBOLY VIANOC 
 

 Začiatkom adventu dievčatá na Barboru museli zlomiť 
konár čerešne a opatrovať ho do Vianoc. Ak konárik zakvitol, do 
roka bola dievčina súca na vydaj. 
 

 Na Luciu sa zasa museli natrieť všetky kľučky v dome medom, aby sa do skromného príbytku ľudí 
nedostali zlí duchovia. 
 

 Veľmi obľúbenou vianočnou tradíciou, ktorá sa v mnohých rodinách praktizuje dodnes, je liatie 
horúceho olova. 
 

 Na štedrovečernom stole je zasa veľmi užitočné omotať nohy stola reťazou, čo zaručí súdržnosť a 
dobré zdravie rodiny v nadchádzajúcom roku. 
 

 Ak si pod tanier schováte kúsok šupiny z kapra, na budúci rok môžete očakávať prílev peňazí. 
 

 Netreba zabudnúť ani na hádzanie zdravých orechov do kúta miestnosti, a to hneď na začiatku 
Štedrej večere. Je to symbol toho, že rodina nezabúda ani na svojich mŕtvych predkov. 
 

 Dôležité je tiež rozkrojiť jablko a každému členovi rodiny podarovať jeden kúsok. Ak je jablko 
vnútri zdravé, zdraví budete aj vy. 
 

 So zdravím priamo súvisí aj predjedlo vo forme oblátky s medom a cesnakom, ktorý je, ako vieme, 
zdraviu veľmi prospešný. 

spracovala: Stanka Hudcovičová, VI.B 

Kapor - ako symbol Vianoc 
 Ryba je kresťanský symbol, ktorý najmä v časoch 

prenasledovania používali prví kresťania ako poznávacie znamenie. 

Grécke slovo ichthys - ryba znamenalo v tajnej reči kresťanov Ježiš 

Kristus- Syn Boží- Spasiteľ - Iesus Christos Then Hyois Soter (niektorí 

ľudia si aj na autá lepia znak ryby, čo znamená, že majiteľ je kresťan). 

Rybou a chlebom nasýtil Kristus svojich nasledovníkov a ryba sa ako 

studenokrvný živočích považuje za pôstne jedlo. Keďže na Štedrý deň 

ešte stále trvá advent, katolícke, gréckokatolícke a pravoslávne rodiny dodržiavali cirkvou 

nariadený pôst a mäso nahrádzali sušenými hubami, alebo sa jedla ryba, ktorá sa konzumovala 

slaná, údená, kyslá, prípadne upravená varením alebo pečením. Servírovali sa zväčša sladkovodné 

ryby z miestnych vôd (zubáče, pstruhy, kapry, prípadne lososy), ale 

dali sa kúpiť aj nakladané solené morské haringy. V stredoveku sa 

však najdostupnejšou rybou stal kapor, ktorý sa postupne stal 

typickým vianočným štedrovečerným chodom nielen v Čechách, ale 

aj v niektorých oblastiach Nemecka a Poľska, najmä tam, kde mal 

jeho chov tradíciu. Podávanie ryby na Vianoce však nebolo u nás 

nijako rozšírené, a už vôbec nebolo spojené s konkrétnym druhom rýb, napríklad s kaprom, ako je 

to dnes.  

spracovala: Laura Heffnerová, VI.B  



 

Vianočné zvyky a tradície  
 

 Na Slovensku sa vo väčšine kresťanských rodín 

začínajú vianočné tradície už adventom. Je to obdobie 

štyroch týždňov pred Štedrým večerom, kedy si 

kresťania pripravujú adventné vence so štyrmi sviečkami. Každú nedeľu si 

postupne zapália jednu sviečku až do príchodu Vianoc. Advent sa spája 

s pôstom, ktorý vrcholí až Štedrým večerom. V tento deň zvyčajne dodržujú 

dospelí prísny pôst a deti spolu s rodičmi zdobia vianočný stromček. Na 

Vianoce tiež zvykli chodiť koledníci. Štedrovečerná večera v rôznych kútoch 

Slovenska sa líši malými odlišnosťami. Moji rodičia pochádzajú z východného 

Slovenska, preto aj zvyky v našej rodine sa dodržujú podľa tohto regiónu. 

Podáva sa oblátka, med, cesnak a k tomu doma pečený chlieb. Potom tzv. 

bobáľky s kyslou kapustou, kapustnica, fazuľový prívarok a nakoniec ryba so 

šalátom. V niektorých častiach Slovenska sa varí namiesto kapustnice 

šošovicová polievka. Hlavne na severovýchode Slovenska sa varia pirohy. Po 

Štedrej večeri si v rodinách rozdajú darčeky.   Tento deň sa končí Polnočnou 

sv. omšou. Vianočné obdobie sa končí 6. januára na sviatok Troch kráľov. 

Vtedy sa svätí trojkráľová voda. 

 
Simonka Klaciková, VI.A  



 

 
 

 Koncom decembra v Austrálii vrcholí leto, deti majú 

prázdniny. Austrálčania slávia Vianoce na pláži, často majú 

umelé vianočné stromčeky. Vianočná hostina sa podobá 

pikniku, pije sa pivo a austrálske víno, jedia sa ovocné a 

zeleninové šaláty, hamburgery, torty a zákusky. 

Konzervatívnejší Austrálčania podávajú pečeného moriaka s plnkou z gaštanov a jabĺk, s pečenými 

zemiakmi a dyňou. Dezert pripomína to, že Austrália bola anglickou kolóniou a jedia teda typický anglický 

- teplý slivkový nákyp s hrozienkami a orechmi poliaty vaječným koňakom. Vianočné menu môže 

pozostávať tiež z morských plodov, kačky, kurčaťa, cestovín, druhovo veľmi pestrých šalátov, zmrzliny, 

koláčov a iných dobrôt. Austrália a Nový Zéland sú prvými štátmi, ktoré oslavujú Štedrý deň, Slováci si na 

neho musia počkať o 11 hodín dlhšie. Austrálčania považujú Vianoce za čas pripomenutia si ich 

duchovného významu - narodenia Ježiša Nazaretského. Pre mnohých začínajú počas polnočnej bohoslužby. 

Až 70% obyvateľstva sú veriaci (katolíci, luteráni, protestanti, anglikáni). Napriek veľkej rozlohe tu žije 

iba 19 miliónov obyvateľov. Krajina je harmonickým mixom etnických skupín v zastúpení mnohých 

národnostných menšín a väčšinou každá z nich praktikuje vianočné zvyky vzťahujúce sa k ich pôvodnému 

domovu. Dá sa povedať, že typicky austrálske Vianoce neexistujú. Za východiskový model oslavy Vianoc 

boli použité britské zvyky. Darčeky tu nosí rovnako Otec Vianoc, ale v posledných rokoch si získava 

obľubu i jeho americký rival Santa Claus. V noci z 24. na 25. decembra prichádza do príbytkov a vkladá 

deťom darčeky do pančúch na kozube či do obliečok na vankúš zavesený v rohu postele. Vianočná výzdoba 

je striedma, používajú sa predovšetkým slamené ozdoby, vetvičky zo stromov, imelo a samozrejme vianočný 

stromček.   

 

Dianka Turčanová, VI.A 

  

POZNÁŠ VIANOCE? 

 

1. Kto má meniny 31.12.?     5. Čo ozdobujeme na Vianoce? 

2. Meniny 24.12. má?    6. Opak dňa? 

3. 28.12. má meniny Ivona a....?   7. Vianočná ryba je...? 

4. 24.12. má meniny...?      

  Ivanka Bednáriková, VII.B 

  

         1.          

2.           

 3.          

 4.          

5.           

6.           

 7.          

           



 

Vianočné vtipy 
 

 
 

 

 
 

 

 Želám ti pod stromček to, čo ty mne. Tak si to dobre rozmysli! 
 

 

 Tie čižmy, čo si mi nechal pred dverami, mi sedia dobre. Vrelá vďaka. 
Tvoj Mikuláš. 
 

spracovali: David Tutrakonov, Karol Vasek, VIII. trieda  

Už Tri mesiace nesplácate Hypotéku!!!! 

Bohužiaľ vám musíme rozpustiť vaše iglú. 



 

Vianoční trpaslíci 
 Deti, viete o tom, čo sa deje tých 24 dní pred Vianocami? Myslite 
si ,že Ježiško zvláda sám všetku namáhavú prácu pred vaším 
najobľúbenejším sviatkom roka?  Kto sú tí neviditeľní pomocníci? 
Tak vám to tajomstvo prezradíme.... 
Od každého 1.decembrového rána do vianočného dňa, keď svitá, narodí 
sa jeden trpaslík,  ktorý má svoje poslanie. 
1. decembra sa narodí Vločka. Je jediné dievča zo všetkých pomocníkov. 
Jej úlohou je postarať sa o snehovú prikrývku, ktorá nás teší každú 
zimu. 
2. decembra  sa narodí Ježiškov Poštárik. Za jeden deň musí vyzbierať 
všetky listy, aby, keď sa 3. decembra narodený trpaslík Šťastko mohol 
roztriediť deti na dobré a zlé. 
4. decembra sa chystá Šikula otvoriť Ježiškovi a ostatným pomocníkom 
továreň na výrobu hračiek. 
5.decembra sa Lipo stará o všetky zvieratká na celom svete, aby sa 
pripravili na zimný spánok . 
6. decembra z ponožky vykúka pomocník Mikuláša, aby mu pomohol 
rozniesť sladkosti nielen dobrým deťom, ale aj tým neposlušným (tým 
však nezabudne pribaliť aj cibuľku). 
7.decembra náš milý Ťulko pripravuje sánky a soby.  
8.-22. decembra sa pripravujú darčeky. Každý darček je pripravený 
s láskou k deťom. Títo trpaslíci sú rozdelení na ružových a modrých. 
Ružoví sa starajú o dievčenské darčeky a modrí zase o chlapčenské. 
23.decembra sa narodí Navigátorko, ktorého úlohou je naviesť Ježiška 
na správne miesta. 
24.decembra sa narodí posledný trpaslík, ktorý pomáha Ježiškovi 
rozviezť všetky darčeky. 

A takto zvláda Ježiško Vianoce... 
 

Katka Krajčovičová, Ivetka Wursterová, Dominika Kleinová, Veronika Turčanová,IX.A 

  



 

Pán Vianoc 
 Písal sa rok 1997 a snehu bolo až po uši. Deti vonku šantili, stavali si 

snehuliakov, guľovali sa, robili anjelov do snehu, stavali si iglú... No nevedeli, že 

Pánovi Vianoc - Santovi Clausovi sa pokazili sane a nemôže dobrým deťom včas 

odovzdať všetky darčeky.  

 Miabell bola veľmi inteligentná, milá a skromná dievčina. Nemala veľa 

kamarátov, preto sa vedela zahrať aj sama. Ani na Vianoce nemala veľa prianí, možno 

si želala nejakú tú bábiku. Najviac však chcela, aby boli všetci šťastní a zdraví. 

 Bol Štedrý večer a všetky 

deti čakali na Santu a svoje 

darčeky. Miabell však vedela, že 

Vianoce nie sú len o darčekoch. Ale 

Santa nechodil a nechodil 

a nechodil... Všetkým sa to  zdalo 

veľmi čudné. Miabell nečakala 

a pustila sa do pátrania. Najprv 

prešla celým mestom, zašla ku 

všetkým susedom, prelistovala 

všetky noviny (keby to niekto napísal), dokonca išla na bicykli až do susednej dediny, 

ale nič nezistila. Zrazu sa na oblohe niečo zablyslo. Miabell sa začudovala, čo to môže 

byť. Na oblohe sa zrazu objavili veľké červené sane ťahané sobmi. Miabell ihneď 

utekala za Santom. Chcela sa dozvedieť, prečo nechal všetky deti v takomto 

očakávaní a strese. I keď hľadala úplne všade, nevedela ho nájsť. Rozhodla sa teda, že 

je čas ísť domov. Prišla domov a čo nevidí? Pod stromčekom sú darčeky. Vykukla z 

okna, či ešte Santu nezastihne, ale už bolo neskoro. Už letel krásnou nočnou oblohou 

zaniesť darčeky pod stromčeky iných zvedavých detí.  

 Miabell si zaumienila, že na ďalšie Vianoce Santa Clausa – Pána Vianoc, určite 

zastihne... :)   

 

The End 
 

LenkaLetovancová, Karolína Fričová, VII.A
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