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Zamyslenie na úvod 
 

     Milí čitatelia!  
     Aj keď, je už po vianočných sviatkoch, vrátime sa okamihom k času Vianoc. 
Vianoce sú časom pokoja, lásky, porozumenia a odpustenia. Vianoce sú 
príležitosťou na pozastavenie sa a zamyslenie nad svojím životom. Človek práve 
v takýchto dňoch potrebuje mať okolo seba blízke duše, svoju rodinu, svojich 
priateľov. Skúste sa zahĺbiť do tohto krátkeho príbehu a spomeňte si na 
všetkých, ktorých ste mali, máte a chcete mať radi.  
 

Čo napísať do piesku a čo vytesať 
do kameňa  

  
     Dvaja kamaráti sa vydali cez púšť. Predtým sa ale pohádali a jeden z nich 

dostal facku od toho druhého. Dotyčný bez toho, že by čokoľvek povedal, sa 

zohol a napísal prstom do piesku:  

„Dnes mi môj najlepší priateľ dal facku.“  

Putovali ďalej. Prišli ku krásnej oáze s jazierkom a rozhodli sa, že sa vykúpu. 

Ten, čo dostal facku, sa začal topiť, ale druhý ho zachránil a vytiahol z vody. 

Keď sa prebral, vytesal do kameňa:  

„Dnes mi môj najlepší priateľ zachránil život.“  

Kamarát sa ho opýtal:  

„Keď som ti dal facku, napísal si to do piesku a teraz si toto vytesal do kameňa. 

Prečo?"  

Odpovedal:  

„Vieš, keď mi niekto ublíži, píšem to iba do piesku, aby vietor tieto riadky 

odfúkol na znak odpustenia. Ale keď mi niekto pomôže, vytesám to do kameňa, 

aby to tam ostalo naveky. Nauč sa svoj žiaľ a 

krivdy písať iba do piesku a svoje šťastie vyryť 

do kameňa.“  
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Ako vznikla pieseň 
Tichá noc, svätá noc 

     Stalo sa to pred mnohými  rokmi v rakúskom mestečku Oberndorf. Do 

neďalekej dedinky zavolali pána farára Jozefa Mohra pokrstiť dieťatko. Keď sa 

vracal domov, na oblohe už svietilo tisíce hviezd. Vtedy mu zišlo na um, že 

v takúto hviezdnu noc sa v ďalekom Betleheme narodil Ježiško. V hlave sa mu 

začali rojiť slová o noci plnej ticha a anjeloch, ktorí zleteli z neba, aby 

betlehemským  pastierom zvestovali radostnú zvesť. 

 

Tichá noc, svätá noc! 

Všetko spí, všetko sní 

sám len svätý bdie dôverný pár, 

stráži dieťatko, nebeský dar. 

Sladký Ježiško spí, sní, 

nebeský tíško spí, sní. 

 

     Ráno farár poprosil učiteľa Grubera, aby k jeho slovám zložil hudbu.  

„Nemôžem,“ zabedákal učiteľ a organista. „Myši nám v noci rozhrýzli mechy na 

orgáne. Zajtrajší Štedrý večer v našom kostole nebude znieť žiadna hudba.“ 

Farár posmutnel. Smutný bol aj učiteľ Gruber. Odrazu mu zrak padol na gitaru 

visiacu na stene. Srdce sa mu akosi veselo rozbúchalo. A tak na Štedrý večer 

predsa len v Oberndorfe pieseň znela. Bola to pieseň o tichej a svätej noci. Bola 

taká nádherná, že si ju ľudia nazvali piesňou nebies. „ Ešteže sme tie mechy 

rozhrýzli,“  naparovali sa tú noc kostolné myši. „Bez nás by tá pieseň nebola 

vznikla. 

Jak si krásne, 
Jezuliatko 

Jak si krásne, Jezuliatko, 

vprostred biedy, úbožiatko, 

pred tebou padáme,  

dary ti skladáme. 

Ja ti nesiem dve kozičky, 

by ti zohriali nožičky. 

Ja zas mlieka málo,  

by sa líčko smialo. 

Ja ti nesiem malučkého 

barančeka bielučkého, 

 

 

S ním sa môžeš hrávať,  

veselo zabávať. 

Poď, Ježiško, ty si náš 
Poď, Ježiško, ty si náš, ty si náš, 

poďže s nami na salaš, na salaš. 

Kúpime si krpčatá, krpčatá, 

na tie tvoje labčatá, labčatá. 

Budeme ti pískať, pískati,  

po  valašsky hvízdati, hvízdati. 

Na píšťalke pi-pi-pi-, pi-pi-pi, 

a na gajdách tydli-dli, tydli-dli. 
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Kedy sú Vianoce? 
 Keď sa ráno zobudíš s túžbou 

milovať Boha a v Ňom všetkých ľudí. 

Vtedy sú Vianoce. 

 Keď sa usiluješ podať ruku tomu, 

kto Ťa urazil. Vtedy sú Vianoce. 

 Keď vieš prijať od iných láskavé 

slovo a úsmev, v tej chvíli začínajú 

Vianoce. 

 Keď sám rozdávaš úsmev, láskavé 

slovo, máš porozumenie pre iných, .. 

už sa v tvojom srdci začali Vianoce. 

 Keď si nájdeš čas vypočuť iných, 

sláviš Vianoce. 

 Keď uľahčíš námahu blížnemu, 

venuješ mu pozornosť, v duši sláviš 

Vianoce. 

 Keď sa včas spamätáš, aby si 

zadržal nevľúdne slovo, nepriaznivú 

poznámku, ďakuj za Vianoce vo 

svojom srdci. 

 Keď sa zriekneš svojej vôle, svojho 

názoru, nájdeš dieťa zavinuté do 

plienok a jeho Matku, prežívaš s nimi 

Vianoce. 

 Keď svojim životom a skutkami 

spievaš "Sláva Bohu na výsostiach", 

vtedy trvajú v tvojom srdci Vianoce. 
 

Vianočné zvyky 
 

Aj v súčasnosti majú tradície miesto 

v mnohých rodinách. Ktoré zvyky ešte 

stále pretrvali a nemali by chýbať ani 

u vás? 

šupiny z kapra, alebo kôpka peňazí – 

vložili sa pod obrus na štedrovečernom 

stole a mali zabezpečiť, aby sa peniaze 

v rodine počas 
budúceho roka 

rozmnožili a pribudl

o ich. Mnoho ľudí si 

šupinu následne 

dáva do peňaženky. 

V tento zvyk verí, 

resp. dúfa ešte aj 

dnes asi najviac ľudí. 

Veď kto by si 

neprial zlepšiť 

rodinný rozpočet, 

najmä v tak ťažkej 

dobe, v akej žijeme? 

cesnak – symbol zdravia a jeden 

z najúčinnejších prírodných liekov mal 

zabezpečovať pevné zdravie celej rodiny 

počas nasledujúceho roka, 

med – tento tradičný sladký produkt mal 

v náväznosti na svoju chuť zabezpečiť 

 dobrotu, hojnosť, či 

príjemnosť. Zabezpečovať mal to, aby ste 

celý budúci rok boli dobrí a milí. Mnoho 

rodín si ešte pred štedrou večerou robí 

z medu krížik na čelo, čo symbolizuje 

požehnanie v spojitosti  s dobrotou, 

jablko – z misy ovocia sa náhodne vybralo 

jedno jabĺčko, ktoré 

sa vždy po večeri 

rozkrojilo priečne na 

polovicu. Ak bol 

jadrovník v tvare 
hviezdy, znamenalo 
to pre rodinu šťastie 
a zdravie, no ak bol 
jadrovník v tvare 
kríža, rodinu podľa 

tradície čakala 
choroba, alebo 

dokonca 

smrť. Jabĺčko sa 

potom rozkrojilo na 

toľko kúskov, koľko členov rodiny bolo pri 

stole, čo malo symbolizovať ucelenosť 

rodiny, 

modlitba – aspoň raz v roku by ste sa 

podľa tradície mali poďakovať za jedlo, 

ktoré máte a spoločne sa pomodliť, 
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orechy – počas štedrej večere nemôžu na 

stole chýbať ani orechy, ktoré sa po nej 

nahádžu do každého kúta v príbytku, aby 

bola v dome rovnaká hojnosť ako v štedrý 

deň, aj počas celého roka, 

jeden tanier navyše – ďalší zo zvykov, 

ktorý dodržiava veľa ľudí. Podľa starej 

zvyklosti by sa mal totiž jeden tanier 

prestrieť aj pre náhodného hosťa. Jedná sa 

o symbol milosrdenstva a spolupatričnosti. 

Niektorí ľudia si tento zvyk spájajú skôr so 

zosnulými členmi rodiny, pre ktorých je 

prestreté. 

 

KAPOR 
     

     Kapor pochádza z Ďalekého východu. 

Ťažko však určiť, kedy došlo k jeho 

privezeniu do Európy. Pravdepodobne v 

rímskej dobe. Až v stredoveku sa však 

rozšíril jeho chov vo vodách nížinnej 

Európy. Táto ryba sa stala vyhľadávaným 

zdrojom bielkovín počas mnohých 

pôstnych dní, ktoré sú súčasťou 

kresťanského náboženstva. Nie je teda 

náhodou, že chov kapra sa zdokonalil 

práve v kláštoroch. Už vtedy vôľa 

ponechať najkrajšie jedince na reprodukciu 

viedla ku genetickej selekcii, ktorá dala 

vznik robustnej, na mäso bohatej ryby s 

pozoruhodnou dlhovekosťou, ktorú 

poznáme dnes, a to aj v prírodných 

ekosystémoch. Poloextenzívny chov v 

rybníkoch sa začal v 19. storočí a 

praktizuje sa aj v súčasnosti najmä v 

strednej Európe, kde je kapor stále veľmi 

významnou súčasťou tamojšej 

gastronómie. 

    Kapor sa na našom štedrovečernom stole 

začal objavovať až po prvej svetovej vojne, 

kedy sa k nám sťahovalo množstvo 

českých rodín, ktoré so sebou priniesli aj 

tento vianočný zvyk. No skutočný „kaprí 

boom“ nastal až za socializmu, kedy bol 

kapor takmer na každom štedrovečernom 

stole, a práve preto toto obdobie 

považujeme za obdobie vzniku súčasného 

hlavného chodu vianočnej večere. 
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Silvester 2013 
 

     Silvestrovské oslavy sú 

oslavy Nového roka, ktoré sa 

konajú v posledný deň 

roka Gregoriánskeho kalendára, 31. 

decembra na Silvestra. 

V mnohých kultúrach sú na týchto 

oslavách populárne ohňostroje a  

iné formy hlučnej audiovizuálnej 

zábavy. 

 

Január dobrý je, keď chotár biely je 
 

     Prvého januára včas ráno chodievali vinšovať malí chlapci. Vinše boli podobné 

vianočným, ale bývali veselšie. Do vinšu chlapci pridali žartovnú vyhrážku, aby dostali od 

gazdinej výslužky za vinšovanie. 

Napríklad:      Ak ma naprázdno pustíte, 

                       čo sa stane, uvidíte, 

                       hneď k vám pošlem draka, 

                       medzi ovce vlkolaka. 

 

Najsledovanejšie vianočné rozprávky a filmy 

     Vianoce sú sviatky pokoja a lásky. Tiež k nim neodmysliteľne patrí dobré jedlo a pohoda 

pri sledovaní obľúbených vianočných hitov v televízii. V decembrovom číslo sme zvolili tie 

najlepšie rozprávky, bez ktorých by snáď Vianoce ani neboli Vianocami.  

 Tri oriešky pre Popolušku  

 Mrázik  

 Perinbaba  

 Sám doma   

 Veselé Vianoce 

  Mr. Bean 

  Tučniaci z Madagaskaru: Vianočná misia 

 Kung Fu Panda slávi sviatky 

  Šťastný a veselý Madagaskar  

  Charlie a továreň na čokoládu 

  Santa má brata 

 S tebou mě baví svět.  
 

Ako sa hovorí: "Sto ľudí, sto chutí!"  

http://sk.wikipedia.org/wiki/Nov%C3%BD_rok
http://sk.wikipedia.org/wiki/Gregori%C3%A1nsky_kalend%C3%A1r
http://sk.wikipedia.org/wiki/31._decembra
http://sk.wikipedia.org/wiki/31._decembra
http://sk.wikipedia.org/wiki/Silvester
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     Tak, ako každý rok, aj tento rok sme Vianoce privítali Vianočným 

basketbalom. Podujatie sa uskutočnilo 20. decembra 2013 v telocvični ZŠ s MŠ 

Pohorelá. Proti sebe nastúpili pedagógovia a deviataci.  

     Špičkoví hráči basketbalu predviedli, že svoje umenie ovládajú na sto 

percent. Za pedagógov nastúpili na hráčske miesta pán zástupca Mgr. J. Šajša , 

pani učiteľky z 1. stupňa Mgr. E. Bialiková , PaedDr. G. Kanošová , Mgr. L. 

Fašková , Mgr. I. Zlúkyová a Mgr. E. Halušková , vdp. Slavomír Marko a pán 

starosta Ing. Jozef Kalman. Rozhodkyňa bola Mgr. M. Huťová. 

Zápas bol veľmi napínavý. Deviataci sa veľmi snažili ale predsa to nestačilo . 

Vyhrali pedagógovia so skoré 30 : 23.  

Víťazom gratulujeme!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Fotto: Horný rad - M. Huťová, E. Halušková, E. Bialiková, S. Marko, P. Pokoš, 

L. Šipula, M. Refka, T. Janoška, J. Šajša, P. Gavura, R. Kuklica. Dolný rad – G. 

Kanošová, L. Fašková, N. Ďurčová, E. Vojtková, M. Šulejová, P. Pokošová. 
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Technická olympiáda 
 

     

     Technická olympiáda je súťažou žiakov 

základných škôl a viacročných gymnázií, s 

vedomosťami v oblastiach techniky a 

zručnosťami pri opracovávaní rôznych 

druhov materiálov. Nevyhnutnou 

vlastnosťou súťažiacich je aj tvorivosť a 

fantázia, bez ktorých by zadané 

problémové úlohy nevyriešili. 

     Technická olympiáda je postupová 

súťaž, v ktorej víťazi jednotlivých kôl 

postupujú do vyššieho kola. Je rozdelená 

do dvoch vekových kategórií. Mladší žiaci, 

v kategórii B, sú žiakmi 5.-7. ročníka 

základných škôl a do súťaže sa môžu 

zapojiť žiaci viacročných gymnázií 

zodpovedajúcich ročníkov. V kategórii A, 

ktorá je súťažou dvojíc, sú žiaci 8. a 9. 

ročníka základných škôl, prípadne tiež 

žiaci viacročných gymnázií rovnakej 

vekovej kategórie.  

     Na našej škole 

prebehlo v novembri 

školské kolo technickej olympiády, v 

ktorej žiaci z druhého stupňa súťažili 

v týchto dvoch kategóriách. Zo školského 

do obvodného kola postúpili  z kategórie A 

(dvojice): Vajdík Peter s 38 b., Gavura 

Patrik s 34 b. Z kategória B (jednotlivci) 

postúpil Adam Lakanda so 40 b.  

     Obvodné kolo sa konalo 3. decembra 

2013 v Brezne, v ktorom sa v kategórii 

A P. Gavura a P. Vajdík umiestnili na 

krásnom prvom mieste!!!  V kategórii B 

sa A. Lakanda umiestnil na druhom 

mieste!!! Teraz našich víťazov čaká 

Krajské kolo, ktoré sa uskutoční 13. 

februára 2014 v Banskej Bystrici.    

Držíme im palce!  

 

 

  

Pytagoriáda 
 

     Pytagoriáda je matematická súťaž, v ktorej 

okrem správnosti vypočítaných príkladov 

rozhoduje aj čas, za ktorý žiaci vypočítajú dané 

príklady.  Za správnosť a za čas vypočítaných 

príkladov sa prideľujú príslušné body. Výsledné hodnotenie bodov sa teda skladá z dvoch 

položiek, z bodov za správnosť a z bodov za čas. Účastníkmi vyššieho kola súťaže môžu byť 

len žiaci, ktorí úspešne absolvovali nižšie kolo súťaže.  

Výsledky školského kola Pytagoriády: 
P 3  súťažili  4 žiaci 

       úspešní   Janošková Janka 14+6b 

                      Antol Tomáš 11+8b 

                      Pompura Samuel 12+6b 

                      Kantorisová Petra 12+6b 

P4   súťažilo  8 žiakov 

       úspešní   Tlučák Róbert 10+8b 

P5   súťažilo  7 žiakov 

       úspešní   0 žiakov 

P6   súťažili   3 žiaci 

       úspešní    Krupa Erik 11+5b 

 

P7    súťažili    3 žiaci 

        úspešní    Lakanda Adam 10+5b 

P8    súťažilo   6 žiakov 

        úspešní    Holko Emil 13+8b 

                        Zibríková Terézia 14+5b 

                        Balážova Alžbeta 14+5b 

                        Zelienka Sebastián 10+6b 

Žiaci, ktorí boli úspešní v školskom kole, 

postupujú do Obvodného kola v Brezne. 

Držíme im palce! 
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Medzinárodné dni v decembri 
 

5.12.2013 Medzinárodný deň 

dobrovoľníkov v ekonomickom a 

sociálnom rozvoji - V roku 1985 Valné 

zhromaždenie OSN vyhlásilo 5. december 

za Medzinárodný deň dobrovoľníkov v 

ekonomickom a sociálnom rozvoji 

(International Volunteer Day for Economic 

and Social Development). Zmyslom 

sviatku je poďakovanie sa dobrovoľníkom 

za ich snahu o zvýšenie povedomia v 

rôznych oblastiach života, ako aj za ich 

prínos k spoločnosti.  

 

10.12.2013 Deň ľudských práv - Desiaty 

december je každoročne Dňom ľudských 

práv (Human Rights Day). Bol vyhlásený 

Valným zhromaždením OSN v roku 1950 

ako pripomienka prijatia Všeobecnej 

deklarácie ľudských práv z roku 1948. 

Slúži ako oslava ľudských práv, ale 

rovnako v tento deň poukazujeme na 

prípady ich porušovania. Desiaty december 

je tiež dňom udeľovania Nobelovej ceny za 

mier v Oslo (Nórsko).  

  

20.12.2013 Medzinárodný deň ľudskej 

solidarity - Bol vyhlásený OSN v roku 

2005. Hlavnou myšlienkou oslavy tohto 

dňa je boj proti chudobe, korupcii a 

terorizmu, podpora pochopenia hodnoty a 

významu ľudskej solidarity na globálnej 

úrovni pri riešení globálnych problémov a 

splnení globálnych cieľov rozvoja.

 

Nepečená smotanová torta s ovocím 
 

Tento recept je neuveriteľne ľahký a ešte viac chutný. Ako sa hovorí v jednoduchosti je krása 

a pri tomto recepte to veru platí :-))) 

Suroviny:  

 240 g piškóty okrúhle 

 4 ks smotana pochúťková 16% 

 1 ks smotana šľahačková 33% 

 1 ks stužovač šľahačky 

 2 ks cukor vanilkový 

 1 a 1/2 lyžice kakaový prášok 

 1 ks kompót mandarinkový 

 2 ks banány 

 na ozdobu Granko 

 

Postup prípravy receptu: 

Najskôr si otvoríme všetky 4 pochúťkové smotany, primiešame vanilkový cukor a 

medzičasom si vyšľaháme šľahačku, do ktorej si pridáme stužovač. Keď je šľahačka 

vyšľahaná môžeme ale nemusíme do nej pridať trošilinka práškového cukru. Zo šľahačky si 

odoberieme malú trošku na ozdobenie torty a väčšiu časť vmiešame k pochúťkovej smotane. 

Túto zmes rozdelíme na dve časti. Jedna zostáva biela a do druhej časti pridáme kakao. 

 

Na dno tortovej formy poukladáme piškóty, tie zalejeme bielou pochúťkovou smotanou, na 

ktorú poukladáme nakrájané banány. Opäť poukladáme piškóty a na ne dáme mandarinky. 

Celé to zalejeme kakaovou pochúťkovou smotanou. Posypeme grankom a ozdobíme 

šľahačkou, ktorú sme si odložili a dáme chladiť do chladničky, najlepšie cez noc. 

Dobrú chuť!

http://varecha.pravda.sk/recepty/suroviny/piskoty-okruhle/
http://varecha.pravda.sk/recepty/suroviny/smotana-pochutkova-16/
http://varecha.pravda.sk/recepty/suroviny/smotana-slahackova-33/
http://varecha.pravda.sk/recepty/suroviny/stuzovac-slahacky/
http://varecha.pravda.sk/recepty/suroviny/cukor-vanilkovy/
http://varecha.pravda.sk/recepty/suroviny/kakaovy-prasok/
http://varecha.pravda.sk/recepty/suroviny/kompot-mandarinkovy/
http://varecha.pravda.sk/recepty/suroviny/banany/
http://varecha.pravda.sk/recepty/suroviny/granko/
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Meniny v januári 
Máte meniny v januári?  Všetko najlepšie k Vašim meninám! 

 
01.01 - nikto 
02.01 Alexandra,  Katarína        
03.01 Daniela 
04.01 Drahoslav 
05.01 Andrea 
06.01 Antónia 
07.01 Bohuslava 
08.01 Severín 
09.01 Alexej 
10.01 Daša 
11.01 Malvína 

12.01 Ernest 
13.01 Rastislav 
14.01 Radovan 
15.01 Dobroslav 
16.01 Kristína 
17.01 Nataša 
18.01 Bohdana 
19.01 Drahomíra, Sára 
20.01 Dalibor, Sebastián 
21.01 Vincent 
22.01 Zora 

23.01 Miloš 
24.01 Timotej 
25.01 Gejza 
26.01 Tamara 
27.01 Bohuš 
28.01 Alfonz 
29.01 Gašpar 
30.01 Ema 
31.01 Emil 
   

 

Medzinárodné dni v januári 
 

1.1.2014 Svetový deň 

mieru - inak nazývaný aj 

Svetový deň pokoja, sa 

oslavuje od roku 1968 na  

základe iniciatívy pápeža 

Pavla VI. z roku 1967. 

Pápežovo posolstvo sa 

zverejňuje v decembri 

predošlého roku.  

  

4.1.2014 Svetový deň 

Braillov - Svetová 

slepecká únia (WBU) 

vyhlásila v roku 2001 

dátum narodenia Louisa 

Brailla (nar. 1809) za 

Svetový Braillov deň. 

Francúzsky tvorca 

celosvetovo uznaného 

slepeckého písma sa začal 

zaoberať myšlienkou 

systému písma pre 

slepých už ako 12-ročný, 

pričom prvá verzia písma 

bola zhotovená v roku 

1929. Braille pritom 

vychádzal zo systému 

zvukov, ktorý používala 

francúzska armáda na 

komunikáciu v noci. 

Jednotlivé zvuky pritom 

nahradil písmenami a 

chýbajúce znaky doplnil 

symbolmi. Prvou knihou 

napísanou v tomto písme 

sa stali trojzväzkové 

Dejiny Francúzska. V 

roku 1844 nevidiaci na 

celom svete uznali 

Braillovo písmo za svoje.  

  

6.1.2014 Svetový deň 

vojnových sirôt -

Medzinárodná 

humanitárna organizácia 

so sídlom v Paríži 

SOSEED (SOS Enfants 

en detresse  

international) vyhlásila 

tento deň za Svetový deň 

vojnových sirôt. Jej 

cieľom je poskytovať 

humanitárnu pomoc 

tisíckam vojnových sirôt a 

zachrániť im tak život.  

  

7.1.2014 Medzinárodný 

deň programátorov - 

Slávi sa úspech a 

príspevky počítačových 

programátorov. Vďačíme 

im za mnohé 

vymoženosti, ktoré nám 

uľahčujú život. Napríklad 

DVD, surfovanie po 

webe, mobilné  

telefóny a podobne.  

  

23.1.2014 Medzinárodný 

deň patriotizmu - 

Slávime deň patriotizmu, 

teda hrdosti na príslušnosť 

k určitému národu.  

  

24.1.2014 Medzinárodný 

deň komplimentov - Deň 

komplimentov vznikol v 

roku 1998 na základe 

iniciatívy Američaniek 

Kathy Chamberlin  

z Hopkintonu v štáte New 

Hampshire a Debby 

Hoffman z Concordu v 

New Hampshire. V tento 

deň by mal každý vyjadriť 

kompliment aspoň piatim 

http://ssjh.sk/aix/new/meno--.htm
http://ssjh.sk/aix/new/meno-Alexandra,+Katar%C3%ADna.htm
http://ssjh.sk/aix/new/meno-Daniela.htm
http://ssjh.sk/aix/new/meno-Drahoslav.htm
http://ssjh.sk/aix/new/meno-Andrea.htm
http://ssjh.sk/aix/new/meno-Ant%C3%B3nia.htm
http://ssjh.sk/aix/new/meno-Bohuslava.htm
http://ssjh.sk/aix/new/meno-Sever%C3%ADn.htm
http://ssjh.sk/aix/new/meno-Alexej.htm
http://ssjh.sk/aix/new/meno-Da%C5%A1a.htm
http://ssjh.sk/aix/new/meno-Malv%C3%ADna.htm
http://ssjh.sk/aix/new/meno-Ernest.htm
http://ssjh.sk/aix/new/meno-Rastislav.htm
http://ssjh.sk/aix/new/meno-Radovan.htm
http://ssjh.sk/aix/new/meno-Dobroslav.htm
http://ssjh.sk/aix/new/meno-Krist%C3%ADna.htm
http://ssjh.sk/aix/new/meno-Nata%C5%A1a.htm
http://ssjh.sk/aix/new/meno-Bohdana.htm
http://ssjh.sk/aix/new/meno-Drahom%C3%ADra,+S%C3%A1ra.htm
http://ssjh.sk/aix/new/meno-Dalibor,+Sebasti%C3%A1n.htm
http://ssjh.sk/aix/new/meno-Vincent.htm
http://ssjh.sk/aix/new/meno-Zora.htm
http://ssjh.sk/aix/new/meno-Milo%C5%A1.htm
http://ssjh.sk/aix/new/meno-Timotej.htm
http://ssjh.sk/aix/new/meno-Gejza.htm
http://ssjh.sk/aix/new/meno-Tamara.htm
http://ssjh.sk/aix/new/meno-Bohu%C5%A1.htm
http://ssjh.sk/aix/new/meno-Alfonz.htm
http://ssjh.sk/aix/new/meno-Ga%C5%A1par.htm
http://ssjh.sk/aix/new/meno-Ema.htm
http://ssjh.sk/aix/new/meno-Emil.htm
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ľuďom, a tak vyzdvihnúť 

to, čo na osobe oceňuje.  

  

25.1.2014 Sviatok 

obrátenia Pavla - 

Sviatok Obrátenia Pavla 

je známy aj ako Deň 

superpranostík. Podľa 

našich predkov počasie v 

tento deň signalizovalo 

pozitívne alebo negatívne 

prognózy na celý rok. 

Apoštol Pavol bol  

horlivým hlásateľom 

viery v Ježiša Krista. V 

roku 67 bol popravený v 

Ríme – na mieste, kde v 

súčasnosti stojí Chrám sv. 

Pavla. 

 

27.1.2014 Medzinárodný 

deň pamiatky obetí 

holokaustu - Svet si v 

tento deň pripomína 

utrpenie šiestich miliónov 

Židov, ktorí boli obeťami 

holokaustu počas druhej 

svetovej vojny. Vyhlásilo 

ho Valné zhromaždenia 

OSN 1. novembra 2005 

na počesť oslobodenia 

najväčšieho nacistického 

vyhladzovacieho tábora 

Auschwitz-Birkenau  

(Osvienčim) v roku 1945. 

V tento deň je potrebné si 

uvedomiť poučenie z tejto 

tragédie, ktorá sa nikdy 

nesmie zopakovať. 
 
 

Predvianočné dopoludnie na 1. stupni 
 

     Predvianočné dopoludnie  na 1. stupni sa naozaj vydarilo. Sviatočnú atmosféru si deti 

vytvorili spevom kolied, tvorivými dielňami a chutnými dobrôtkami, ktoré mali možnosť si 

samé pripraviť. O to viac im chutilo pri slávnostne prestretom stole a sviečkach.  Pripomenuli 

si, že Vianoce nie sú len darčeky, ale aj posedenie v kruhu  dobrých kamarátov.  
 

 

 

 

 

 

Hádanky  

 

1. Ktorá hlava nikdy neplešivie?    2. Nie je väčšie od myši a štyri kone ho  

nevytiahnu? 
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3. Hoc má dlhú bradu, nevie ti dať radu. 

Čo je to? 

4. Na vŕbe by bolo 10 vrabcov, odstrelil by 

z nich 4, koľko  ich ostane na vŕbe? 

Odpovede čítaj naopak: 

1. ántsupak  

2. okblk  

3. pac obela azok  

4. inA nedej, ežoterp aitelu.

 

Ide, ide panáčik,  

má on žltý zobáčik,  

kde vodička hučí,  

tam zobáčik strčí.  

Čo je to? 

(naicob) 

                                                   

Ja som už raz taká, 

pred tebou nebočím,  

čím lepšie ma kopneš, 

tým lepšie vyskočím.         

Čo je to? 

 (atpol) 

 

Dva rady vojakov oproti 

sebe, sily si merajú na 

bielom chlebe. 

Čo je to? 

(ybuz) 

 

 

 
 

1. ___    

2. ___    

3.          ___ 

4. ___    

5. ___      

6. ___       

7. ___        

1. Ide po koľajniciach  

2. Šijeme s tým 

3. Vianočné jedlo  

4. Dolná končatina  

5. Zelenina a ________ 

6. Meniny má 22. 

novembra  

7. Protón, Neutrón ,  

______

Nájdi rozdiely a pekne vyfarbi !!! 
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Pre najmenších

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pekne  vyfarbi a vystrihni  
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