
 1 

 

 

 

 

 

 

Školský časopis CZŠ sv. Egídia Bardejov 

 

 

 

Z obsahu: 

Zo ţivota školy 

Rozhovor s .... 

Vianoce v zámorí 

Otestuj sa 

Osemsmerovka 

Hádanky 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školský rok 2011/2012   Ročník I., číslo 1 

Milí žiaci,  
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dostalo sa mi veľkej cti prihovoriť sa  Vám na 

stránkach 1.vydania nášho školského časopisu. Práve 

prichádza čas adventu, keď sa musíme pripraviť na 

radostný príchod nášho Pána Jeţiša Krista. Iste sa 

tešíte aj na sv. Mikuláša a na vianočné prázdniny. 

Verím, ţe ste uţ plne sústredení na plnenie svojich 

školských povinností, keďţe je za nami uţ prvý 

štvrťrok školského roku 2011/2012. Mnohým sa v 

škole darí a majú celkom dobré známky, niektorým sa 

darí moţno menej aj napriek tomu, ţe sa snaţia. 

Najviac ma však trápi to, ţe sa niekomu vôbec nechce a je mu všetko jedno.  Rodičia  

musia často vynaloţiť obrovské úsilie, aby dokázali celú rodinu zabezpečiť a od nás, 

ţiakov aj učiteľov, právom očakávajú, ţe vynaloţíme všetko úsilie na čo najlepšie 

zvládnutie školských povinností.  

Škola pripravuje pre ţivot, učíte sa učiť, získavate vedomosti, cvičíte si pamäť, 

 postupne si musíte zvykať aj na to, ţe nie všetko dokáţete ľahko na prvýkrát, ale 

musíte byť trpezliví a dôslední. Okrem vedomostí ide aj o  medziľudské vzťahy,  

nachádzate si  kamarátov  a sú tu aj situácie, keď sa nedokáţete vzájomne 

akceptovať a vznikajú aj problémy.  

Všetko je hneď iné, keď si uvedomíme, ţe sme všetci  Boţie deti a chceme 

nasledovať Pána Jeţiša.  Kaţdý deň nám ponúka veľa moţností, ako sa posunúť 

dopredu a urobiť niečo dobré. Nič nejde bez námahy. A Pán Jeţiš nám hovorí: 

“Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťaţení a ja Vás posilním, lebo moje 

jarmo je lahodné a bremeno ľahké.“                                                                                                                                                                                     

Je naozaj pekné, ţe sa ţiaci ţurnalistického krúţku pod vedením Ing. 

Stanislava Zašiuru podujali písať o ţivote našej školy, čo všetko sa v nej udialo, čo 

sa podarilo, čo sa im páči. Prajem všetkým tvorcom nášho školského časopisu veľa 

tvorivosti, trpezlivosti, aby sa ako správni ţurnalisti dokázali popasovať s technickými 

problémami, aby ich články , fotografie a ilustrácie oslovili všetkých čitateľov.    

Verím, ţe viacerí naši ţiaci vyuţijú aj v budúcnosti moţnosť publikovať svoje literárne 

alebo výtvarné práce v našom školskom časopise.     

 

Ing. Peter Miko, riaditeľ školy 
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Práce ţiakov 2. ročníka 

 

Tri čarovné slovíčka 
pouţívať chcem, 
vţdy keď niečo dostanem, 
poviem ďakujem. 
Poprosiť je slušné stále, 
keď mi niečo treba, 
hoci veci malé. 
Ešte jedno slovíčko  
pouţívať máme. 
Prepáč, ţe som nepomohol, 
povedať mám mame. 

Terezka Terpitková 

 
Milá mamka, prepáč mi, 
ţe som prišiel špinavý. 
Keď tá mláka taká bola, 
ţe ma obísť nenechala. 
Milá mamka, prosím ťa, 
sprav mi vlasy do copa. 
Neposlušne do tváre mi padajú 
a na oči pozerať mi nedajú. 
Milá mamka, ďakujeme, 
ţe si dobrá, dobre vieme. 
Za to, ţe sa o nás staráš, 
 ţe nás ľúbiš, vychovávaš 
 a za to nič neţiadaš. 

Marcelka Nováková 

 
 
Poznám slušné slovíčka, 
učí ma ich mamička. 
Prepáč poviem, keď som zlostný, 
ďakujem zas od vďačnosti. 
Slovko prosím je čarovné,  
mnoho sa s ním dosiahne. 

Damián Ţarnovský 

 
 
 
 

Tri slovíčka v srdci nosím, 
keď niečo chcem, poviem prosím. 
Hoc ublíţim nechtiac snáď, 
musím prepáč povedať. 
Keď máš pomôcť záujem, 
tak ti poviem ďakujem. 

Bernadeta Jurčišinová 

 
 
Tri zázračné slová 
kaţdý druhák pozná. 
Slovko prepáč 
zdolá hravo. 
A slovíčka prosím, ďakujem 
vyčarujú úsmev tým, 
ktorých milujem. 

Aneţka Hricová 

 
Doma nás to naučili, 
v škole ešte utvrdili. 
Keď niečo zlé vyvedieme, 
prosiť o prepáčenie vieme. 
Za podanie vecí ďakujeme, 
so slovíčkom prosím bojujeme. 
Tri slovíčka čarovné 
v ţivote sú potrebné. 
My ich dobre ovládame 
a tým radosť rozsievame. 

Lydka Stašková 

 
 
Prosím Ťa, môj anjeličku, 
vyslyš moju modlitbičku. 
Ďakujem Ti za mamičku, 
za otecka, za sestričku. 
Prepáč, ak som vystrájal,  
skákal, behal, odvrával. 
A od zajtra sľubujem, 
budem dobrý celý deň. 

Šimon Mizerák 
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Jesenné účelové cvičenie  

  Tento uţ kaţdoročný ,,výlet´´ na kyslíkovú dráhu na Mihaľove, 
ktorý sa konal v piatok 16.septembra 2011, prebiehal vo výbornej 
nálade, čomu dopomohlo aj počasie. 

Zúčastnili sa ho ţiaci i učitelia druhého stupňa. Cvičenie 
začalo  o 8:45 a končilo pribliţne o 12:15. Jedným z cieľov tohto 
cvičenia bolo rozprúdiť krv ţiakom a učiteľom,  aby sa s radosťou 
vrhli do nového školského roka. Podľa nálady, ktorá tam panovala,  sa cvičenie 
maximálne vydarilo. Hot granátom na cieľ, zdravotnícku prípravu,  topografiu, 
spoločenský kvíz a športové aktivity  nenájdete len tak hocikde. A tí ţiaci, ktorí 
nemajú radosť z behania po kyslíkovej dráhe,  sa aspoň mohli tešiť,  ţe mali jeden 
deň, kedy nemuseli sedieť v triedach a učiť sa. Len škoda, ţe takého účelové 
cvičenie sa koná len dvakrát do roka. 
 

Šarkaniáda 

29.9.2011 si ţiaci I.stupňa na Radničnom námestí púšťali šarkany. 
Pestrofarebné šarkany s rôznymi rozprávkovými motívmi sa vznášali povetrím 
a radosť vyvolávali nielen v ţiakoch, ale aj v okoloidúcich.  
  

 

Poďakovanie za úrodu 

 Dňa   28.9.2011 bol kláštorný Kostol sv. Jána Krstiteľa  vyzdobený plodmi 
záhrad, polí a viníc, ktoré priniesli ţiaci. Všetci prítomní v kostole pochopili, ţe táto 
svätá omša je poďakovaním za tohtoročnú úrodu. Ďakovať je prejavom otvoreného 
srdca voči našim darcom, jedným a najväčším z nich je Boh. Preto sme slávili túto 
sv. omšu, aby sme poďakovali Bohu a otvorili svoje srdce pre neho, ale aj pre našich 
blíţnych. 
 
Zber papiera 

Školský  zber papiera sa koná dvakrát za školský rok. 
Teraz sa do zberu zapojilo 230 ţiakov, čo je 61,66%  všetkých 
ţiakov a nazbierali spolu 8460,50kg, čo predstavuje  22,7 kg 
papiera na jedného ţiaka (aj na toho, ktorý nepriniesol nič). 
 

Beh Radničným námestím 

             sa koná kaţdoročne v októbri. V silnej konkurencii súťaţia ţiaci    
             základných a stredných škôl. V tomto šk. roku našu školu  
              reprezentovali: M.Foriš, IX.A (5.miesto), D.Staš, IX.A, F.Baláţ,  
                IX.B, G.Kaţimír, IX.B, T.Benka, VIII.B, M.Koscelník, VIII.B,  
                M.Mačejovský, VIII.B a J.Pillár, VIII.B.   
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Starkí sú studnicou múdrosti 

Pod týmto názvom sa konala v októbri, v mesiaci úcty 
k starším, okresná literárna súťaţ. Ţiačky L.Stašková, II.A 
a B.Sendeková, V.B na nej vo svojej kategórii získali 1.miesto. 
 
 

Pieseň našich babičiek 

24. októbra sa v školskej jedálni uskutočnilo slávnostné  
popoludnie s názvom Pieseň našich babičiek. Tohto podujatia sa 
zúčastnili starí rodičia, rodičia, deti a učitelia. 

Predstavili sa tam ţiaci I. a II. stupňa s ľudovými piesňami. 
Odborná porota hodnotila výkony našich ţiakov. Prebehlo tam najkrajšie stretnutie 
ţiakov a starých rodičov. Najlepšou odmenou pre deti bola torta od p. uč. Markovej.  
Na konci tohto slávnostného popoludnia ţiaci zaspievali spoločnú pieseň, ktorá 
všetkých príjemne potešila.  
 

 
Pieseň našich babičiek 

bol aj názov okresnej speváckej súťaţe, ktorá sa konala 26.10.2011. 
Reprezentovali nás ţiaci: Š.Boguský, VI.B (3. miesto), L.Šinaľová, II.A, M.Maráková, 
IX.B. Spevácke talenty na súťaţ pripravovala p.uč. Kotuliaková.    
        

Školskú výtvarnú súťaž 
pre ţiakov I. a II. stupňa s názvom „Pani Zima k nám ide“ 

zorganizovala    p.uč. Fertaľová. Ţiaci, ktorí radi maľujú,  
zmysluplne trávili popoludňajší čas. Autori najkrajších prác boli 
odmenení. 
 
 
Katarínska diskotéka 

23.11.2011 sa v školskej jedálni uskutočnila“ Katarínska 
diskotéka“ pre ţiakov I. stupňa. V úvode p.uč. Marková 
rozprávala ţiakom o sv. Kataríne Labouré. Nasledoval kvíz. 
Keďţe to bola diskotéka, zábava pokračovala tancom. Podujatie 
sa vydarilo a ţiaci sa poriadne vyšantili. 
      

 

Majstrovstvá okresu 
v streľbe   zo vzduchovej pištole sa konali 24.11.2011. Ivo 

Belejčák zo VII.A sa stal majstrom okresu v kategórii mladších 
ţiakov a Peter Lučanský z IX.A obsadil v kategórii starších ţiakov 
2.miesto.               

 

 

 

Gréta Birošová  a  Monika Kvaková, 6.B 
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9. septembra 2011 uplynulo 10 rokov od vyhlásenia chrámu 

svätého Egídia za Baziliku svätého Egídia. 
 

Hrdá dáma 

Storočia tu stojí známa 

vznešená a hrdá dáma. 

Na kamennom námestí 

víta všetkých pocestných. 

Veľké dary v sebe skrýva, 

pokoj, ticho tu prebýva. 

Na prekrásnom oltári 

kúsok neba do očí ti zaţiari. 

Klára Hnatová, VII. A 

 

O našej bazilike 

V dávnej dobe ţijúci 

tu bratia - mnísi idúci 

poloţili kameň základný, 

aby z neho vzišiel chrám nádherný. 

Zubom času skúšaný, 

mnohými ľuďmi skrášlený 

sv. Egídiovi pod ochranu daný, 

aby raz bol bazilikou zvaný. 

Klára Fottová, VII. A 

 
 

 

 

 

 

 

 

Bazilika 

Vypína sa jeden veľký dom 

v našom meste Bardejov. 

Dóm svätého Egídia 

Bazilikou minor sa nazýva. 

Keď sa organ ozýva, 

umenie tam oţíva. 

Putujúci sa pristavia, 

Boha velebou chvália. 

Na slávu Boţiu nech nás silne 

zvony zvolávajú neomylne, 

aby naše mesto stále 

bolo Bohom poţehnané. 

Peter Harčar, VII. A 

 

Bardejovská perla 

Na východe Slovenska, 

leţí perla gotická. 

Je ňou mesto Bardejov, 

turistov je trofejou. 

Bazilika skvie sa v ňom, 

Boha, svätých je to dom. 

V noci, keď je osvetlená, 

výrazná je kaţdá stena. 

Vitráţe sú ligotavé, 

čo  jej neuberá na sláve. 

Múry sú vţdy chladné, 

strecha veţe tmavá, 

ale vnútri chrámu prebýva oslava. 

Slávi sa tam Pán Boh,  

spása našich duší,  

Bazilika naša, pýcha, čo neruší. 

Patrik Kunst, VII. A 



 

 

Veľký chrám 

Bazilika je veľký chrám,  

veľmi rada sa v ňom modlievam. 

Je v nej ticho ako v hrobe, 

zima je tam v kaţdej dobe. 

Jej zvony zvonia doširoka, do diale, 

je ich počuť hlasno aj cez dva 

chotáre. 

Sú v nej krásne oltáre a cennosti, 

slávime v nej všetky veľké slávnosti. 

Jej desiate výročie svätenia si 

uctíme, 

za to všetko Pánu Bohu vďačíme. 

Nech ju Pán Boh ochraňuje aj po 

ďalšie stáročia, 

nech do nej vţdy s úctou, láskou 

všetci ľudia vykročia. 
Radka Podubinská, VII. A 

 

Skvost 

V Bardejove na námestí 

veľa skvostov máme. 

V tom najväčšom kaţdodenne 

hlavu si skláňame. 

Kľakáme si k modlitbe 

a tieţ k prosbe vrelej. 

Tu nám, Matka milosti, 

do sŕdc našich nalej. 

Aj teba, náš patrón veľký, 

o milosti ţiadame. 

Ţehnaj nás ó, svätý Egid, 

kaţdý deň ťa prosíme. 

Kaţdý oltár veľká krása 

kus dejín nám ukrýva. 

Z bohostánku  privráva sa 

Jeţiš, svätá hostia. 

Adam Renčko, VII. A 

Na námestí ... 
Na námestí tíško stojí, 

nieto krajšej na okolí, 

s bázňou do nej vkročím stále, 

fascinujú ma oltáre. 

Na obdiv je toho veľa, 

mňa však ťahá moja viera, 

asi dvakrát vyhorela  

a obnova stála veľa 

ľudskej práce, námahy, 

no dostala výsady. 

Aj Unesco oceňuje 

ten náš skvost, čo dominuje 

nášmu mestu rodnému, 

srdcu veľmi blízkemu. 

Jej dvere sú otvorené 

pre kaţdého z tejto zeme. 

Nabrať silu viery treba, 

veď Golgota napovedá, 

ţe bez hriechu ţiť nám treba 

a bez Boha sa to nedá. 
Dávid Kačurik, VII. A 

 

Výnimočná 

Na námestí stojí 

mohutná vo svojej kráse, 

času sa nebojí, 

veď storočia má na svojom liste. 

Jej veţa vypína sa aţ do neba, 

nech modlitby budú Bohu bliţšie. 

Na oltári vystavená obeta 

čaká na naše srdcia čisté. 

Bazilika, chrám pokoja, 

pripravená slúţiť nám. 

Radi zvoláme aleluja, 

keď prídeme v Boţí chrám. 

Ivo Belejčák, VII. A



 

 

Interview s pani učiteľkou Mgr. Erikou Magdziakovou 
Odkiaľ  pochádzate a kde ste doteraz pôsobili? 
Narodila som sa tu v Bardejove, bývam 
v Janovciach a predtým som pôsobila 10 rokov na 
západnom Slovensku.  6 rokov v Bratislave, kde 
som študovala a rok pracovala na gymnáziu 
a potom som pracovala 4 roky v Trnave na 
Cirkevnom gymnáziu. 

Ako sa Vám páči na tejto škole? 
Veľmi sa mi tu páči, krásne spoločenstvo, milí a 
šikovní  študenti,  takţe ja som veľmi spokojná . 

Baví Vás práca učiteľky? 
Samozrejme. Inak by som neučila a nebola by som 
tu. Je to náročná práca,  ale práca s deťmi je to, čo ma baví. 

Ak by ste neboli učiteľkou, akú inú prácu by ste chceli robiť? 
Určite by som sa venovala prekladateľstvu,  lebo milujem jazyky.  Plynule 
hovorím anglicky a taliansky, asi by som sa venovala tomu.  Veľmi by som  
chcela niekedy vyskúšať  prácu v cestovnej kancelárii a robiť sprievodkyňu po 
svete. 

Ktoré krúžky organizujete? 
Vediem krúţok geografie -Spoznávame Zem a vesmír. V  Trnave som mala aj 
iné krúţky, napríklad internetový krúţok. 

Keby ste boli žiačkou tejto školy, ktorý krúžok by ste si vybrali? 
Geografický a zaujal ma aj krúţok Varíme, pečieme, ktorý má na starosti pani 
učiteľka Dubivská. 

Ktorý  predmet ste mali najradšej ako žiačka?  
Geografiu a taktieţ som mala rada telocvik. 

A teraz trochu na inú tému.Ako ste strávili leto? 
Leto som strávila s rodinou. Organizovali sme s manţelom aj s mojimi rodičmi 
jednodňové výlety. Boli sme vo Vysokých Tatrách,  viackrát v aquaparku 
v Poprade,  v Bojniciach sme boli v zoologickej a na Bojnickom zámku,  
Kapušiansky hrad ... v rámci Slovenska, neboli sme nikde v zahraničí, pretoţe 
mám malé dieťa.  

Čo najradšej robíte vo svojom voľnom čase? 
Vo svojom voľnom čase sa venujem prevaţne rodine, domácim  prácam 
a okrem toho rada cestujem, športujem. Milujem plávanie,  lyţovanie,  zimné 
športy celkovo. 

       Najobľúbenejší film, kniha, spevák, skupina? 
Najobľúbenejší film  - Svätá Rita. Svätá Rita je aj mojou birmovnou patrónkou, 
moje birmovné meno je Rita.  Najobľúbenejšia kniha je Byť milovaný je úţasné 
od Emy Tekelyovej.  Mám rada speváčku Celine Dion a skupinu Cardigens.  

      Vaše životné krédo? 
          Kde niet vôle, niet ani cesty.  
 

Ďakujeme za príjemný rozhovor a do ďalšej práce prajeme veľa elánu. 

Pripravili G. Birošová, A.Vasičkaninová, M.Kvaková a J.Velgos 



 

 

Zem a vesmír 
 

1. Ktorá je najdlhšia rieka v Európe ?  

   A: Rýn B: Volga C: Dunaj D: Topľa  

 

2.Koľko planét je v Slnečnej sústave ?  

   A: 8  B: 10  C: 9  D:4 

 

3.Ktorá myslená čiara leží na zemepisnej šírke 0° ?  

   A: Obratník Kozoroţca   B: Obratník Raka 

   C: Dátumová hranica   D: Rovník  

 

4. Čomu sa prideľuje názov ,,Veľká plynová guľa „ ?  

   A: Slnko B: spln Mesiaca C: oheň D: ničomu  

 

5.Ako sa nazýva naša galaxia ?  

   A: Dáţdnik   B: Súhvezdie hviezd 

   C: Mliečna dráha            D: Mliečne súhvezdie  

 

6.Ktorý oceán je najrozsiahlejší ?  

   A: Atlantický oceán   B: Severný ľadový oceán  

   C: Modrý oceán    D: Tichý oceán  

 

7.Ktorá je najrozsiahlejšia púšť Zeme?  

   A: Sahara    B: Veľká Viktóriina púšť 

   C: Simpsonova púšť  D: Atacama 

 

8. Čo je to podnebie ?  

   A: Aktuálny stav ovzdušia  B: Dlhodobý stav ovzdušia 

   C: Sila ovzdušia   D: Niečo pod nebom 

 

9.Ktorá oblasť je najchladnejšia ? 

   A: Arktída  B:Antarktída  C: Sibír  D: Aljaška 

 

10.Ktoré telesá patria k Slnečnej sústave ?  

   A: meteority a asteroidy   B: asteroidy a kométy 

   C: meteority,asteroidy a kométy  D: Slnko,Zem,planéta,hviezdy 

 
Správne odpovede vypíš na kupón, ktorý nájdeš na predposlednej strane a vhoď do 

schránky na 1. poschodí pri akváriu. Zo správnych odpovedí vyžrebujeme šťastného výhercu

                                                                                     Simona Hortulányiová, 8.A  



 

 

 
 
AUSTRÁLČANIA BERÚ VIANOCE ŠPORTOVO 

Austrálčania radi trávia Vianoce pri oceáne alebo na pláţi. V predvianočnom období 
si zdobia domy vianočným osvetlením a dekoráciami. Populárnym podujatím po celej 
Austrálii je súťaţ „Zaţnime naše mesto“, v ktorej obyvatelia súťaţia o najkrajšiu 
vianočnú výzdobu. Keďţe je v tomto období najhorúcejšie leto, jedlá sú väčšinou 
studené. Deň začínajú pohárom šampanského na raňajky. Vyhýbajú sa tradičnej 
teplej večeri, napríklad pečenému moriakovi a uprednostňujú  studené dary mora. 
Darčeky si otvárajú na Štedrý deň. Na druhý sviatok vianočný sa organizujú dve 
veľké športové podujatia. Prvým z nich zápas v krikete v Melbourne, v ktorom hrá 
Austrália proti inej krajine. Druhým je štart výročného jachtárskeho závodu Sydney – 
Hobart. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDOVIA JEDIA SLIVKOVÝ PUDING A OVOCNÝ KOLÁČ 
Vianoce v Indii neoslavujú iba kresťania. Je to sviatok, ktorý slávia všetci bez ohľadu 
na to, z akej kasty pochádzajú a akého sú vyznania. Štátny sviatok majú 25. 
decembra. Hlavné ulice v mestách a obchody sú vysvietené a vyzdobené stuhami, 
zvončekmi, hviezdami a inými drobnosťami. V tento deň sa okrem vianočných 
stromčekov predávajú aj špeciálne lahôdky -  slivkový puding a ovocný koláč. Taktieţ 
sa uskutočňuje mnoţstvo cirkusových predstavení. Ľudia sa stretávajú aj na párty, 
navštevujú priateľov a rodinu.  
Vianoce medzi indickými kresťanmi prebiehajú tradične s vyzdobeným vianočným 
stromčekom. Nenájdete ani jeden dom, v ktorom by neprivítali hosťa s pohárom vína 
a plným tanierom domácich koláčov. Veriaci navštevujú rannú omšu, neskôr idú na 
polnočnú omšu a ďalej pokračujú v oslavách. 
Aj v domácnostiach s iným vierovyznaním zavesia pančuchy so zoznamom 
darčekov. Taktieţ pomáhajú s výzdobou kresťanským rodinám. 
 
   SVIATKY NA FILIPÍNACH  
Jediným ázijským kresťanským národom sú Filipínci. Vianočné oslavy sa začínajú uţ 
15. decembra svätou omšou. Na nej čítajú príbeh o narodení Krista. Na Štedrý deň 
sa vţdy uskutočňuje takzvaná Panunuluyanská slávnosť. Ľudia vyberú spomedzi 
seba pár, ktorý predstavuje Jozefa a Máriu. Hrajú príbeh o tom, ako Svätá rodina 
hľadala prístrešie v Betleheme a keď ho nedostala, musela sa uchýliť do maštale. 
Súčasťou bohosluţby na prvý vianočný sviatok býva hra o narodení Boţieho dieťaťa. 
Na záver omše spúšťajú spod strechy kostola hviezdu a dotvárajú biblickú scénu 
narodenia. Vianočné oslavy často obsahujú aj staré kmeňové zvyky ovplyvnené 
kresťanstvom.  
 



 

 

MEXIKO  
Vianočné oslavy v Mexiku sa dosť líšia od našich, sú veľmi veselé a hlučné. Príchod 
Vianoc signalizujú najprv stánky s hračkami pre deti, hlavne s dutými zvieratkami, do 
ktorých sa dávajú darčeky. Stromčeky sa dováţajú z Kanady a sú veľmi drahé, preto 
má väčšina ľudí namiesto stromčeka tzv. pinatu, tj. veľký hlinený dţbán na vodu, 
ktorý je bohato ozdobený a plný hračiek a darčekov. Pinatu vešajú na dvere a jej 
rozbitie je vyvrcholením vianočných osláv. Počas adventu príbuzní a známi 
navštevujú domy priateľov a za spevu kolied ţiadajú, aby mohli vstúpiť do domu. 
Ulice miest a výkladné skrine obchodov sú ozdobené farebnými svetielkami, 
reťazami, ozdobami a všade je počuť koledy. Červené „Vianočné hviezdy“, ktoré u 
nás kupujeme v kvetináčoch, rozkvitajú na veľkých kríkoch v mnohých záhradách. K 
Štedrovečernej večeri sa podáva pečený plnený moriak, najčastejšie na 
pomarančoch. Vianočné darčeky sú veľmi skromné a majú za účel potešiť či 
rozveseliť obdarovaného. V Mexiku ţijú mnohopočetné rodiny, a tak aby sa všetci 
stihli navštíviť, na niektorých miestach sa obdarúva trikrát. Na Štedrý deň, na 
Silvestra a na Troch kráľov. Kaţdý z rodiny potom dá svoj darček do veľkej nádoby a 
na kúsky papiera sa napíšu čísla, ktoré sa ţrebujú a podľa nich si potom členovia 
rodiny z nádoby vyberajú darček. 

 
USA 

Vianoce sa tu oslavujú podobne ako vo Veľkej Británii, ľudia zdobia domy zvonku 
svetelnými a bohato zdobenými girlandami. Rozšíreným zvykom je zavesiť vetvičky 
imela do stredu miestnosti. Podáva sa pečený moriak s plnkou a omáčkou zo špargle 
a s brusnicami, so zemiakovou kašou a zeleninou. Nechýba tradičný ovocný puding 
poliaty brandy a vaječný koňak, biskupský chlebíček, tekvicový koláč, koláčiky 
plnené kondenzovaným ovocím. Darčeky nosí Santa Claus na saniach, ktoré ťahá 
osem sobov, darčeky rozdáva komínom a kto chce nejaký darček dostať, musí do 
komína alebo na okno zavesiť pančuchu. Darčeky sa dávajú deťom, členom rodiny, 
priateľom, ľuďom, ktorí nám poskytli láskavosť či kolegom zo zamestnania. Nemusí 
sa vţdy jednať o vecný dar. Ľudia často pečú sušienky, ktorými obdarúvajú svojich 
blízkych či susedov. Podoba Otca Vianoc ako muţa s dlhou bradou, v červenom 
obleku, so saňami a batohom plným hračiek  je čisto americkým výmyslom, ktorý sa 
objavil prvýkrát v roku 1868 v časopise Harper´s magazíne. A bola to práve Coca 
Cola, ktorá z tohto muţa vytvorila takýto symbol Vianoc a celosvetovo ho preslávila.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gréta Birošová, 6.B a Simona Hortulániyová, 8.A 
 



 

Október – mesiac úcty k starším 
 

Moji starí rodičia 
Keď som smutný, tak ma hladká. 
Neviete kto? Moja babka. 
Rozprávky mi rada číta 
a vţdy povie: „Pre vnúčika, 
hoci mám vysoký vek, 
rada spravím čokoľvek.“ 

A môj dedko, ten je smiešny, 
huncútstva vţdy vymýšľa. 
S ním sa nikdy nenudíme. 
Zas uţ niečo zamýšľa. 

Tomáš Terpitko, 5.A 

 

Babka a ja 
Keď sa ráno zobudím, 
hneď Jeţiška pozdravím. 
Tak sa modlí babka moja, 
modlitby nás obe spoja. 

Svoju babku rada mám, 
záţitky jej rozprávam. 
Lízankou ma odmení, 
moje snahy ocení. 
A keď večer usínam, 
v srdci svoju babku mám. 

Zuzana M.  Fertaľová, 5.A

Kniha múdrosti 

Doma máme múdru knihu, 
je ňou moja babka. 
Hoci má uţ sivú hlavu, 
je mi ako kamarátka. 

Vţdy keď niečo netuším, 
mám toho aţ po uši, 
opýtam sa na to starých rodičov, 
ktorí majú plnú hlavu múdrych slov. 

Dávajú mi dobré rady, 
pretoţe ma majú radi. 
Nič nenahradí ich dlhoročné 
skúsenosti, 
v ţivote zaţili veľa smútku i radosti. 

Starí rodičia sú mi oporou, 
na moje otázky odpovedajú s ochotou. 
Dúfam, ţe keď budem stará, 
bude mi tak dobre slúţiť hlava. 

Sabína Richvalská, 8. A 

 

Moji starkí 

Pri domčeku lavička, 
na nej sedí babička. 
V ruke drţí ruţenec, 
modlí sa za dobrú vec. 

Dedko, to je silný chlap, 
do lesa on chodí rád. 
Na ruky nás často bráva 
a rád sa aj s nami hráva. 

To, ţe máme babku, dedka, 
to je pre nás výhra veľká. 
Pohladia nás rukami 
a potešia slovami. 

Naši starkí premilí, 
sú pre nás tí jediní. 
My ich všetci radi máme, 
často k nim aj chodievame. 

Lýdia Stašková, 2.A 

 

Starí rodičia 

Dedko, to je starý pán, 
po dvore vţdy chodí sám. 
Stará sa on o zvieratká, 
to je preňho práca ľahká. 

Pivo si rád vypije 
a pritom sa usmeje. 
Babka je vţdy nahnevaná: 
„Čo ten dedko stále stvára?“ 

 
 
Babka ma vţdy rozmaznáva, 
dobré buchty mi vţdy dáva. 
Občas jej aj pomáham, 
Za čo pusu dostávam. 

Starkých mojich rada mám, 
preto k nim často chodievam. 

Zuzana Meščanová, 5.B 



                                                          

Starí rodičia 

Výnimočných ľudí poznáme, 
dedko a babka ich voláme. 
Sú vţdy k nám veľmi milí, 
všeličo nás uţ naučili. 

S dedom radi futbal hráme, 
vţdy mu plno gólov dáme. 
Do lesa rád chodieva, 
veľa húb nám nosieva. 

Babka slivky pozbiera, 
do koláča ich hneď dá. 
Dobroty nám pripravuje 
a dedko ju pochvaľuje. 

My ich veľmi ľúbime, 
stále na nich myslíme. 
Náruč kvetov natrháme, 
starým rodičom ich dáme. 

Šimon Basarik, 8. A 

 

Naši starkí 

Keď som bol chlapec malý, 
 čie dlane ma pohládzali? 
Boli to ruky mojej mamy 
 i dlane mojej starej mamy. 

Keďţe mamka pracovala, 
babka pri mne vţdy stála. 
Keď som kašľal, chrípku mal 
a doma som zostával. 

Spolu s dedom na prechádzky 
do lesov sme chodili. 
A na radosť našej babky 
veľké hríby nosili. 

Ďakujem vám babka, dedko, 
 ţe sa o nás staráte. 
Aj keď vám uţ hlavu zdobia 
vlasy striebrom posiate. 

Daj im, Boţe, veľa zdravia, 
pokoja a radosti. 
By mi ešte dlho ţili 
a raz prišli k svätosti. 

Šimon Kuľka, 8.B 

 

Staroba 

Trasľavé ruky, zvráskavená tvár 
sú staroby perly, od Boha dar. 
Nohy robia veľké kroky, 
uţ neslúţia oči, ruky. 

Bolesť ťaţí kaţdú chvíľu, 
ale tvár má stále milú. 
Múdrosť skrýva sivá hlava, 
do ţivota rady dáva. 

Do práce sa ťaţko zberá, 
zrnká drobné však preberá. 
Keď sa modlí, za nás prosí, 
v srdci svojom blízkych nosí. 

Milým slovom deti hladí, 
ako ţiť, vţdy s láskou radí. 
Obetavo berie na plecia kríţ kaţdý, 
kým ho Stvoriteľ nezoberie navţdy. 

Dávid Graca, 8.A 

 

 

Moji starí rodičia  

Najväčšia dáma... 
Je stará mama. 
Stále pekná oblečená, 
Upravená milá ţena. 

Najväčší borec... 
Je starý otec. 
Auto dobre šoféruje, 
všetko rýchlo opravuje. 

Obaja ma radi majú, 
stále mi len pomáhajú 
Za všetko im ďakujem  
a boţtek im darujem. 

Terézia Soósová, 3.A 

 

 

 

 

.  



                                                          

MIKULÁŠ 

Čakáme ťa, Mikuláš, 
kedy sa k nám zatúlaš. 
Upratali sme si všetko, 
čakáme ťa, milý dedko. 

Veríme, ţe v tvojej skrýši 
niečo dobré pre nás zvýši.  
Uţ sme všetci zvedaví, 
kde sa tvoj koč zastaví. 

Pod okienkom zvečera, 
ktosi ťuká, nazerá. 
Biela brada aţ po pás, 
jaj, veď je to Mikuláš. 

Timea Fedušová, 5.B 

 

O MIKULÁŠOVI 

Veľký batoh, biela brada, 
pod oknom ho kaţdý 
hľadá. 
Deti hľadia do oblôčka, 
nedočkavé majú očká. 
Čiţmy si uţ vyčistili, 
na okno ich poloţili. 
Kto poslúchal mamku, 
ocka, 
na toho tam darček počká. 
Ráno krik a veselosť, 
sladkostí je veru dosť. 
Svätý, svätý Mikuláš, 
čakáme ťa o rok zas. 

Zuzana Meščanová, 5.B 

 

 

 

 

NAPÍŠEM MIKULÁŠOVI 

Mikuláš, Mikuláš, 
ty svätý biskup z Mýry, 
uţ za ţivota si robil divy. 
Ţil si v štvrtom storočí, 
no tvoje činy lásky 
sú nasledovania hodné 
aj v dvadsiatom prvom 
storočí. 
Si patrónom panien aj 
svadby, 
námorníkov, čo spúšťajú 
plachty, 
rybárov plaviacich sa po 
mori, 
obchodníkov plaviacich sa 
na lodi. 
Mikulášku, dobrý strýčku, 
modlím sa ti modlitbičku. 
Ty si darca naveky, 
ďakujem za darčeky. 

Ja uţ čakám od večera, 
čiţma moja pripravená. 
Verím, ţe keď ráno 
vstanem, 
čerstvý perník ja tam 
nájdem. 

Eliška Gurská, 8.B 

 

SVÄTÝ MIKULÁŠ 

Svätý biskup Mikuláš, 
čo o tebe vieme? 
V rukách Sväté písmo 
máš 
aj jablká zrelé. 

Ešte v treťom storočí, 
v tom pradávnom čase, 
ţil si v juţnom Turecku, 
putoval si k spáse. 

Pomáhal si šľachticom, 
chudákom i biednym, 
aj tri mešce dukátov 
do okna si vloţil. 

Nečakal si na chválu 
ani svetské slávy. 

Odišiel si do púšte, 
tam si Boha chválil. 

No Boh chcel, by 
biskupom 
stal si sa tam v Mýre. 
Z púšte ťa späť povolal 
pre tie sväté chvíle. 

Tvoje skutky ostanú 
vţdy v pamäti našej 
a šiesteho decembra 
chválime ťa stále. 

Príď teda i tento rok 
 a prines nám dary, 
na ktoré sa tešíme, 
veď sme dobrí boli. 

Šimon Kuľka, 8.B 

 

MIKULÁŠSKA 

Prišla zima, je tu mráz 
a kdeţe je Mikuláš? 
Čaká pekne pred bránkou 
s plnou taškou  detských 
snov. 
Keď poloţím na okienko 
svoju čiţmu maličkú, 
čo v nej nájdem zajtra 
ráno? 
Chutnú sladkosť či 
drevenú paličku? 
Len čo svitne biely deň, 
k obloku sa náhlim len. 
Pretoţe som počúvala, 
odmenu som zas dostala. 
Tentokrát od Mikuláša, 
ktorý dary nám prináša. 

Lýdia Stašková, 2. A 
 

 



 

 

 

 



 

MATEMATICKÁ 

OSEMSMEROVKA 

Trojuholníky  

Vyčiarknite všetkými moţnými smermi 

tieto slová:  

VRCHOLY, STRANY, UHLY, TRI, OS, 

RAMENÁ, ZÁKLADŇA, ALFA, SÚČTY, 

STUPNE, DĹŢKA, OBVOD, OBSAH  

Tajnička má 8 hlások. 

Sudoku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hádaj, hádaj  

1. Traja muţi sa potápajú v rieke, ale keď vylezú z vody,  

           len dvaja z nich majú mokré vlasy. Ako je to moţné?  

2. Kto má vpredu dve oči a vzadu ešte kopu ďalších?  

3. Neustále to mení tvar, ale aj tak je to stále guľaté. 

4. Keď v pretekoch predbehneš pretekára na druhom mieste, na ktorom mieste 

budeš? 

5. Zo strechy sa na svet pozerá, nezamáva, nezakýva. Rastie zhora nadol  

k zemi, nehýbe sa a je nemý. Sotva slnko zaţiari, uţ má slzy na tvári. 

6. Má to oči ako mačka, má to chvost ako mačka, mňauká to ako mačka, a nie je to 

mačka. 

 

Správne odpovede hádaniek vypíš na kupón, ktorý nájdeš na predposlednej strane a vhoď do 

schránky na 1. poschodí pri akváriu. Zo správnych odpovedí vyžrebujeme šťastného výhercu.  



 

Vtipy 
- Mami, je pravda, ţe keď zomriem, 
premením sa na prach? 
-Áno zlatko, je to tak. 
-Tak potom za našou skriňou muselo 
zomrieť veľa ľudí. 
 
-Sestrička, odobrali ste pacientovi krv?-  
-Áno, ale viac ako 5 litrov som z neho 
nedostala. 
 

 
Ide babka od obchodu a pýta si sardinky. 
Predavačka sa jej pýta:  
- Aké? Portugalské, chorvátske?  
- To je jedno. Aj tak sa s nimi nebudem 
rozprávať. 
 
Vnúčik sa pýta dedka:  
- Dedo a prečo ty všetko hovoríš dvakrát?  
- Ani neviem, Miško môj, ani neviem. 

 
Malý chlapček sa márne pokúša dočiahnuť 
na zvonček pri dverách. 
-Počkaj, pomôžem ti,- povie mu okoloidúci 
starý pán a stisne zvonček. 
-Fajn, dedko, a teraz zdrhajme. 
 
,,No, dedko, ako dopadlo rande?" pýtajú sa 
vnučky.  
Dedko vraví:, ,Ále...Ja som sa usmial, ona 
sa usmiala a potom sme si 2 hodiny hľadali 
zuby v tráve." 
 
Príde muţ domov z práce a pýta sa 
manţelky:  
- Dnes bola na návšteve tvoja mama?  
- Áno, ako to vieš?  
- No, lebo som opľutý na svadobnej fotke.  
 
Jedno pivo a hot-dog s horčicou.                    
- A 18 máme?  
- Tak s kečupom...  
                                              
Viete, aký je rozdiel medzi chlapom a 
šampónom?   
Žiadny, obaja sú na hlavu.  
 
Chuck  Norris zabehol 12-minútovku za 6 
minút 
Chuck Norris raz vypadol z okna, z prvého 
poschodia na deviate 
Chuck  Norris dokáţe urobiť dieru do vody 
 
Ako bolo dnes v škole? 
-Dobre, hodina chémie bola zaujímavá. 
Vyrábali sme výbušniny...  
-A čo budete v škole robiť zajtra? 
-V akej škole? 
 
Pred oltárom napomína kňaz ţenícha.   
- Tu máte jasne povedať áno alebo nie. Nie 
pre mňa, za mňa ... 
 

 
Blondínka si v lietadle sadne k oknu. Za 
chvíľku k nej príde fešný chlapík a hovorí:  
- Prepáčte slečna, ale toto sedadlo je moje... 
Blondínka: 
- Daj si odchod, mladý, také blbé finty 
poznám... Neotravuj!  
Chlapík pokrčí ramenami a hovorí: 
- Tak si to lietadlo pilotuj sama! 
 
Učiteľka : „ Ako sa hovorí vtákom, ktorí na 
zimu odlietajú do teplých krajín?“ 
Móricko: „ Dovidenia, vtáčiky.“ 
 
Učiteľka sa pýta ţiaka: 
- Koľko rokov má dnes človek, ktorý sa 
narodil v roku 1964?  
- Muţ či ţena? 

 

 



 

Dieťatko v Bethleheme, Ježiško maličký, 

za tebou ideme, čuj naše prosbičky. 

Daj nám zdravia sily, do učenia chuti, 

srdce rodičovo nech sa nezarmúti. 

Zošli požehnania aj do nášho domu, 

by sme mohli pomôcť v biede hocikomu. 

Keď zasadnete všetci k štedrovečernému stolu, 

modlitbou vianočnou potešte sa spolu. 

Ježiško maličký, nech rozdá balíčky 

a ostane s vami navždycky. 

V roku 2012 vám prajeme 

12 mesiacov bez choroby, 

53 týždňov šťastia, 

365 dni bez starosti, 

8760 hodín lásky 

a 525600 minút Božieho požehnania 
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