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Milí žiaci, 

tak je to tu, konečne prišiel mesiac, na ktorý sa deti tešia celučký rok – mesiac splnených prianí. 

Veď koho z nás by nepotešila mäkučká perinka prikrývajúca stromy, strechy domov, ale hlavne kopce, 

kopčeky aj celkom malé kopčúriky? Kto z nás by odolal tancu snehových vločiek a strhujúcej hudbe 

pani Zimy? A čo tak vyskúšať, či dedko Mrázik má naozaj takú čarovnú silu, ktorá žblnkajúci potôčik 

prečaruje na najkrajšie ligotavé zrkadlo? 

Nuž teda neváhajme, vytiahnime z pôjdov a pivníc našich nerozlučných kamarátov - sane, 

korčule, lyže, ktorí nedočkavo vyčkávajú na tento čas, aby sme nezmeškali ani jeden deň. 

Zdá sa vám, že sme ešte na nejakú radosť zabudli? Máte pravdu, k decembru patrí i vôňa ihličia, 

medovníčkov, pečených kaprov, vianočnej kapustnice a ešte veľa toho. Ale i tajomné večery plné 

rozprávok, starých povestí a zaklínadiel, o ktorých sa dozvedáme z rozprávania starých a prastarých 

mám. 

Ešte vždy vám niečo chýba? Žeby sme na to najhlavnejšie neprišli? Samozrejme, všetci sa tešíme na 

chvíle, keď sa na nás usmejú darčeky v nevídanom množstve, v najrôznejších obaloch a tvaroch. Ale to 

nie je to najhlavnejšie. Najhlavnejšie sú chvíle, ktoré vieme darovať jeden druhému, čas, ktorý 

prežijeme spolu, lebo tým nás nemôže obdarovať nik, len my navzájom. 

Tak čo, už sa tešíte? Napíšte nám alebo nakreslite a prineste nám, aké boli tie vaše Vianoce ako 

aj zážitky z prázdnin. 

   Tešíme sa na vaše práce a prajeme vám krásne Vianoce naplnené láskou, pokojom a šťastím. 

                                                                                                                                 Vaša redakčná rada 
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Súťaž - Chráňme deti pred násilím - stavba hradu                Enviroprojekt 2015  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stolný tenis 18. 11. 2015                                                       Naši futbalisti 

 

 

 

  

Medzinárodný deň školských knižníc 

Deň zdravej výživy 

Besedy a prednášky 

 

 

Prednáška s políciou                                                             Medzinárodný deň školských knižníc 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obdobie adventu 

Adventný kalendár 

Prvý známy adventný kalendár, ktorý bol spravený ručne, je z roku 1851. Iné podoby boli adventné 

hodiny alebo adventná sviečka - sviečka za každý z 24 dní do Vianoc, ako dnes adventný veniec.              V 

kresťanských rodinách boli povešané na stene malé obrázky – jeden za každý deň v decembri. 

Začiatkom 20. rokov Later Lang vyrobil prvý adventný kalendár s malými okienkami na otvorenie. 

Adventné kalendáre plnené čokoládou boli k dispozícii v roku 1958. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adventný veniec  

Nielen čas Vianoc, ale aj adventu sa má prežívať v pokoji a pohode. Ľudia si zhotovovali adventné vence 

už v 19. storočí. Prvý obrovský čečinový veniec si uvil v roku 1860 hamburský duchovný Johann 

Wichlern a zavesil vo svojom dome na strop a pripevnil naň 24 sviečok, na každý adventný deň jednu. 

Dnes do venca vkladáme obyčajne štyri väčšie sviečky, podľa počtu adventných nedieľ. 

                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 



 

Rok čo rok k nám prichádzajú pomaly a najskôr nenápadne. Je to tak, najkrajšie sviatky roka sa 

opäť blížia, už môžeme počítať dni.  

Radostné, čarovné, bohaté, pokojné, láskyplné.....Iba jediné sviatky v roku majú toľko prívlastkov – 

VIANOCE. Niet vari krajších sviatkov. V rodinách, v ktorých je láska a porozumenie, sú aj deti šťastné a 

spokojné.  

KEDY UŽ BUDÚ VIANOCE ?......Túto otázku vyslovujú všetky deti. Nekonečne dlhý čas čakania na deň, 

keď sa ozve vianočný zvonček, sa im snažím spríjemniť adventným kalendárom, ktorý deň za dňom 

odkrajuje predvianočný čas príprav.  

A pretože nielen v duši, ale i všade okolo seba chceme mať „sviatočno“, zdobíme a krášlime svoje 

domy. Sviatočná výzdoba v oknách oznamujeme blížiaci sa príchod sviatkov. Príjemnú pohodu nám 

vyčarujú spoločne zhotovené vianočné dekoratívne drobnosti ako girlandy, vence nad vchodové dvere 

a svietniky, ktoré nám budú svietiť práve v deň, kedy.......  

Kiežby to vianočné svetlo porozumenia a pokoja v nás zotrvalo čo najdlhšie. Bol by to najkrajší 

vianočný dar. Pričiniť sa oň musíme predovšetkým sami, vo svojom vnútri. 

 



Vianočné tradície 

 

K najbohatším a najzaujímavejším patria zvyky na Vianoce. 

Podľa počasia na Štedrý deň ľudia hádali, aké hospodárenie ich čaká na budúci rok. Tmavé 

nebo veštilo tmavé – teda plné stodoly a veľa ovocia. Veľký, svetlý mesiac bol predzvesťou neúrody, 

veľa hviezd znamenalo veľa kureniec a hrozna, zatiahnutá obloha dobrú dojivosť kráv. Zlou 

predzvesťou bola hmla – ak bola na horách, malo zomrieť veľa starých ľudí, ak v dolinách, mali zomierať 

mladí. Najviac a najzáhadnejších povier sa viaže k Štedrovečernej večeri, ktorá sa mohla začať, až keď 

vyšla prvá hviezda:  

- rozrezané jablko - zdravie do hviezdy                       - cesnak - zdravie 

- usporiadané semienka v jablku - šťastie        - strukoviny - bohatá úroda 

- šupiny z ryby - bohatstvo                                    - reťaz - súdržnosť rodiny 

- chren - mal dodať ľuďom odvahu                      - rovný plameň sviečky - zdravie rodiny 

- množstvo pálenky - množstvo novej krvi        - ak sviečka zhasla počas večere - úmrtie v rodine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vianočné básne a koledy 

 

Zvoní, zvoní zvonček malý. 

Vianoce sú pred dverami 

rozvoniava celý dom 

vianočný je plný stôl. 

 

Ježiško príde 

Sniežik padá, zima výska, 

len nám radosť srdce stíska, 

že maličké Jezuliatko 

navštívi nás už zakrátko. 

Na obláčku z neba zletí, 

čakajú ho dobré deti, 

zohrejú mu skrehlé rúčky, 

privítajú potichučky. 

 

Sniežik padá – biele stráne 

zjagajú sa rozspievané 

a maličké Jezuliatko 

privinieme k srdcu sladko. 

 

Vianočná 

Anjelici z vločiek snehu 

robia bielu perinku, 

aby dobre zohrievala 

milú svätú rodinku. 

Najmä malé Jezuliatko 

uložené v jasličkách, 

Sniežik ešte padá, padá, 

človek lásku stále hľadá. 

Ježiško k nám príde včas, 

daruje nám pokoj, lásku, 

uloženú v nás! 

Aby mu len sladké sníčky 

spočinuli na očkách. 

 

Vianočný stromček 

Padá sniežik, štípe mráz, 

Vianoce tu máme zas. 

Stromček svieti a sa jagá, 

prekvapenie na mňa čaká. 

Čakajú nás balíčky 

od ocka a mamičky. 

 

Advent 

Advent, advent, štyri sviece, 

prvá z nich sa zatrbliece. 

Za ňou druhá, tretia zhorí, 

prinesieme stromček z hory. 

A keď štvrtá horí stíška 

tešíme sa na Ježiška. 

 

Vianoce 

Zima prišla, vietor duje, 

vonku sniežik poletuje. 

Cez oblok sa tlačí mráz, 

Vianoce už sú tu zas. 

Deti v očiach iskru majú, 

svetielko ňou zažínajú. 

teplom svojho srdiečka, 

zohrejú aj Ježiška. 



Vianočná vystrihovačka 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BETLEHEM- Tradíciu betlehemov zaviedol svätý František z Assisi. Na Vianoce v roku 

1223pripravil v jaskyni v talianskom Grecciu jasle, do ktorých uložil živé dieťa. Vedľa stála Mária a Jozef, 

priviedli aj osla a vola. Napodobnením situácie, opísanej v Biblii, chcel František upozorniť spolubratov 

aj miestnych ľudí na maximálnu chudobu, v ktorej sa Boh rozhodol prísť na svet. V nasledujúcich rokoch 

si obyvatelia Greccia sami pripravovali živé aj umelé betlehemy a podľa Františkovho príkladu si 

rozdávali darčeky, aby napodobnili lásku Boha, ktorý sa nám sám dal ako dar. Tento zvyk sa neskôr 

rozšíril do všetkých krajín. 

 Vyrob si svoj BETLEHEM. 

 Obrázky si vmaľuj, podlep výkresom a vystrihni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Z a s m e j m e sa! 

  

 

 

 

 

Janko sa na 

Vianoce pýta otca: 

- Otecko, vieš, ktorý vlak má najväčšie 

meškanie? No predsa ten, ktorý si mi 

sľúbil minulé Vianoce. 

 

Viete, prečo chodia Záhoráci do krčmy cez 

okno? 

Pretože pred dverami sú Vianoce. 

 

Štyri etapy života muža: 

- Veríš na Mikuláša. 

- Neveríš na Mikuláša. 

- Robíš Mikuláša. 

- Vyzeráš ako Mikuláš. 

 

- Mamiii, ja by som chcela na Vianoce 

psa..... 

- Nevymýšľaj! Bude kapor ako každý rok 

!!!!! 

 

Eskimácka múdrosť: Nikdy nejedz žltý 

sneh. 

 

"Pán riaditeľ, môžete mi dať zajtra 

voľno?", pýta sa v práci pán Novák. 

"Manželka chce, aby som jej pomohol s 

vianočným upratovaním." 

"Z takého dôvodu vám predsa nebudem 

dávať voľno!" rezolútne to odmietne 

riaditeľ. 

"Ďakujem," vydýchne si zamestnanec. 

"Vedel som, že je na vás spoľahnutie." 

 

"Oci, naozaj mi ten iPad priniesol 

Ježiško?" , pýta sa Jožko otca. 

"Ale samozrejme, čo ťa to napadlo?" 

 

 

 

 

 

"No, že celý deň stojí nejaký chlapík pri 

domových dverách a chce tretiu splátku." 

 

Hovorí mamička Jožkovi: "Jožko, zapáľ 

vianočný stromček." 

O chvíľu príde Jožko a hovorí: 

"Aj sviečky?" 

 

Boli Vianoce a sudca bol v 

príjemnej nálade. Spýtal sa 

predvedeného muža: "Za čo ste tu?" 

"Za predčasné vianočné nákupy." 

"To predsa nie je žiadny priestupok. Ako 

skoro ste nakupovali? " 

"Tri hodiny pred začiatkom otváracej 

doby." 

 

Vráti sa pán Novák z vianočného nákupu, 

hľadá peňaženka a nájde miesto nej len 

kartičku: "Veselé Vianoce želajú 

vreckári!" 

 

"Mama, cítiš to? Vôňu vanilky, 

čerstvo vyrúbanej jedličky, vianočného 

pečiva ... " 

"Cítim, cítim - tí susedia sa ale majú!" 

"Predstavte si, prvýkrát sa u nás zišiel pri 

štedrovečernej večeri párny počet ľudí!" 

"Ako to, veď ste boli traja!" 

"Hej, ale potom prišlo sedemnásť 

hasičov!" 

 

Dva kapry plávajú vo vani a jeden sa pýta 

druhého: Ešte stále si myslíš, že nás chce 

iba okúpať? 

              

 



Zapojte sa do vianočného kvízu a vyhrajte! 

1. Samotným Vianociam predchádza adventné obdobie. Viete, čo znamená latinské 

adventus, podľa ktorého toto pomenovanie vzniklo? 

a)zrodenie 

b)sviatok 

c)príchod 

2. Počas štedrovečernej večere rozkrajujeme jabĺčko. Prečo? 

a)hviezdička uprostred symbolizuje zdravie 

b) hviezdička uprostred symbolizuje lásku 

c) hviezdička uprostred symbolizuje úspech 

3. Vianoce sú kresťanským sviatkom a oslavou narodenia Ježiša Krista. Jeho narodenie 

sa datuje na: 

a) Na Štedrý deň, 24. decembra 

b) Na 1. sviatok vianočný, 25. decembra   

c) Na 2. sviatok vianočný,26. decembra   

4. Čo sa dáva na stromček? 

a) ozdoba 

b) ryba a voda 

c) ryba a sviečky 

5. Čo sa dáva na perník? 

a) džem 

b) cibuľa 

c) ryba 

 

__tu odstrihni_______________________________________________________________________ 

 

ODPOVEDE: __________________________________________________________ 

 

Meno a priezvisko, trieda: _______________________________________________ 

 

Správne odpovede s menom a triedou vhadzujte do škatuľky na chodbe na prízemí do 16. 12. 1015 



„Najlepší riešiteľ- VŠEVEDKO. “ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Receptík na skvelý detský vianočný punč 

Potrebné suroviny: 

0,5 l ovocného čaju, 0,5 l jablkového džúsu, šťavu z jedného citróna 3 čajové lyžičky medu. 

Postup prípravy: 

Postup je jednoduchý a zvládnete spolu s deťmi: čaj necháte minút vylúhovať, prilejete do neho 

jablkový džús a pridáte citrónovú šťavu. Čaj osladíte medom.  

Takýto punč môžete pre obmenu pripraviť štipkou škorice, alebo použite vždy iný ovocný čaj. Podávajte 

ho – ako inak – vo vianočných šálkach a popíjajte napríklad pri hraní spoločenských hier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukáž svoju šikovnosť: vymaľuj, vystrihni, usporiadaj a zalep na výkres. 

 

 





Blatnatý december, blatnatý celý rok. 

 

Mierny december, mierna celá zima. 

 

Aká zima v decembri, také teplo v júni. 

 

Na suchý december nasleduje suchá jar. 

 

Čo v decembri nespravíš, v januári nedohoníš. 

 

Keď v decembri mrzne a sneží, úrodný rok nato beží. 

 

Keď zima dobre drží v decembri a v januári, bude pekný rok. 

 

Keď je december studený, je vtedy s úrodným rokom spojený. 

 

Mrazy, ktoré v decembri rýchlo opadnú, znamenajú miernu zimu. 

 

V studenom decembri zem snehom prikrytá dáva budúceho roku hodne žita. 

 

Zelené Vianoce - biela Veľká noc. 

Vinše 

Na stromčeku sviečka svieti, pokoj, šťastie nech k Vám letí.  

A keď rozžiaria sa Vaše tváre, by hojnosti ste mali stále. 

Nech čerti od vás smolu odnesú, choroby nech stratia Vašu adresu. Veľké príjmy, malé dane, ostatného 

primerane. Počas celého roku všetko dobre praje... 

Vianoce čisté a biele ako sneh, v živote len radosť, zdravie a smiech. 

Silvestrovskú náladu po celý rok, šťastie nech sprevádza Váš krok. 

Zvončeky už zvonia a ihličie vonia, svetlo sviečok mihotavé, Vianoce k nám prišli práve. Preto sviatky 

krásne majte, v pohode ich prežívajte. 

Kde sa vzal, tu sa vzal, stromček zrazu v izbe stál. Pod ním ležia balíčky, pre veľkých aj maličkých. Už 

sa celý ligoce, prajem krásne Vianoce. 

 

 

 



Tvorba žiakov 

 

ZVONČEK 

Zvoní, zvoní zvonček malý, 

Vianoce sú za dverami. 

Rozvoniava celý dom, 

vianočný je stôl. 

A keď sa sviečočka slávnostne zapáli, 

nie v jedných očičkách iskrička zažiari. 

Iskrička radosti po líčku sa zgúľa, 

mamičkine rúčky nežne ma pritúlia. 

R. Dlugoš  a S. Varga, 6. roč. 

________________________________________ 

 

VIANOČNÉ VTIPY 

Pani Marienka sa pritúli k manželovi a pýta 

sa: "Miláčik, čože mi dáš tento rok na 

Vianoce?" 

"Budúci rok zlaté náušnice," hovorí muž 

rozvážne. "A tento rok dve dierky na ne!" 

M. Šípošová, 6. roč. 

 

Ferko ide do školy. Pani učiteľka ho vyvolá 

z slovenského jazyka. Tak učil si sa? Tak 

povedz, ako delíme prídavné mená? Delíme 

ich na malé a veľké!  

P. Ružička, 6. roč. 

 

 

 

 

VIANOCE 

Padá sniežik padá, 

Snehuliaka staviam. 

Už sa stromček ligoce, 

 Za dvermi  sú Vianoce 

Mikuláš bol štedrý, 

Všetko sme to zjedli. 

Prajem si na Vianoce, 

Nočník čo sa ligoce. 

Vianoce sú dneska , 

Máme kapra z Tesca. 

E. Piovarči a M. Upohlav, 6. roč. 

______________________________________ 

 

Na Vianoce kričí malý Jožko cez celý byt na 

mamičku pri sporáku: "Mami, mami, 

stromček horí!" 

"Hovorí sa, svieti, a nie horí," poučí ho 

matka. 

Chlapček za chvíľu zase začne kričať: 

"Mami, mami, záclony už tiež svietia!" 

S. Bandryová, 6. roč. 

 

„Dal som manželke pod stromček psa." 

"A prečo psa?" 

"Už sa teším, ako ma s ním bude posielať 

večer von!"  

A. Kišš, 6. roč.

https://www.inclick.sk/returns/redirect.php?goto=3971&pr=0.1&w_id=1759&tstamp=1448871118&pid=1318&cd=718b8a8e2dfbb4857c3ac0f409b299e2&f=1


 

VYSTRIHNI SI PEXESO 

Stranu s pexesom si podlep výkresom. Po zaschnutí lepidla si pexeso vystrihni. 

 

 

 

 

 

Veselú zábavu! 

 



 

PRAJEME VÁM 

KRÁSNE VIANOCE 

A  

ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2016! 

 

 

 

 

 


