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EVA TÖRÖKOVÁ, 3. A 

kamarátsky
ochotný vždy pomôcť

spoľahlivá
čestná

usilovná
usmievavá
trpezlivá

Anna ZEMIAROVÁ, 3. A  Hľadáme ho
(ju).  

 
Si to ty? 

ŽIACI, KTORÍ NIE SÚ
SÚČASŤOU

REDAKČNEJ RADY A
PRICHÁDZAJÚ SO
SVOJIMI TÉMAMI. 

 
Môžeš to byť aj ty!

Michal BOBOK, 3. A

Dominik FERIANC, 3. A

cieľavedomý 
odvážny

Ivana Petra
GAŠPAROVÁ, 5. A

svedomitá 
kreatívna

Dorota ARPÁŠOVÁ, 5. A

dobrosrdečná 
pracovitá

Elizabeth VERKINOVÁ, 4. D

úprimná 
skromná



Úvodník
       Čarovné,  radostné, bohaté, pokojné, láskyplné. . .
toľko prívlastkov majú iba jediné sviatky v roku – VIANOCE.
Prichádzajú k nám pomaly a nenápadne. Áno, najkrajšie
sviatky roka sa opäť blížia, už počítame ostávajúce dni. 
        Na Vianociach sú krásne samotné prípravy na ne.
Voňavé vetvičky, ozdôbky, sviatočná výzdoba v oknách a
svetielka. V rodinách sa usídli láska, porozumenie a všetci
sa tešíme.  
Svojim blízkym sa snažíme pripraviť čo najviac radosti a
prekvapení.  
        Dlhý čas čakania na deň, keď sa ozve vianočný
zvonček, si spríjemňujeme počúvaním kolied a pečením
voňavých koláčikov. 
         Želáme Vám, aby vianočné svetlo porozumenia,
pokoja a lásky trvalo čo najdlhšie.  
 
Redakčná rada



       Advent alebo adventné obdobie je čas očakávania narodenia Ježiša
Krista alebo duchovná príprava na Vianoce.  
Začiatky adventu siahajú do 4. storočia, kedy sa oslavoval určitý počet (2-6)
adventných nedieľ. Až rímsky pápež Gregor Veľký (zosnulý 604 rokov)
stanovil čas na 4 týždne. 4 týždne symbolizovali 4000 rokov, na ktoré sa v
tom čase odhadovala história ľudstva pred Kristom. V období adventu platil
zákaz usporadúvať hlučné zábavy a svadby.  
       Významným symbolom adventu je adventný veniec. Na adventnom
venci sú štyri sviečky, ktoré symbolizujú štyri týždne do Vianoc, pričom
každú nedeľu sa zapáli jedna, až nakoniec horia všetky. Sviečky by sa vraj
mali zapaľovať v poradí proti smeru hodinových ručičiek a každá jedna má
určitú symboliku. Symbolizujú mier, vieru, lásku a nádej. Sviečky na
vencoch bývajú v rôznych farbách. 
       Advent začína vždy najbližšou nedeľou ku dňu Ondreja (30. novembra) a
končí po západe slnka na Štedrý večer. Plamienky horiacich sviečok
symbolizujú blížiaci sa príchod Krista, pretože on rozptyľuje temnotu a strach,
je „Svetlom sveta“.  Ľudia sa dôkladne duchovne pripravovali na vianočné
sviatky.  
       Pojem advent pochádza z latinského pojmu adventus – zjavenie a
označoval príchod božstva do chrámu alebo návštevu kráľa. Postupné
zapaľovanie sviečok sa k nám dostalo v 2.polovici 20. storočia z Nemecka. 

ADVENT

Advent = príchod

Laura HOMOLOVÁ, 4. D



       Na Štedrý deň, 24. decembra, sa až do večera udržiaval pôst a
čarovaním sa veštilo všetko, čo sa týkalo zdravia, úspechov, budúcej
úrody i osobného života. Ľudia sa po celý tento deň snažili kontrolovať
svoje konanie, pretože sa verilo, že kto ako prežije tento deň, tak bude
žiť a robiť po celý budúci rok.  
- Kto ešte pred jedlom kýchol, mal sa dožiť vysokého veku.  
- Črepy predpovedali nešťastie v rodine.  
- Cudzia žena nesmela vstúpiť do domu, lebo by to znamenalo
nešťastie.  
- Zlým znamením bolo, ak bolo potrebné niečo si požičať.  
- V tento deň sa nesmela zavesiť opraná bielizeň, pretože sa verilo, že
ten, komu patrí, čoskoro umrie.  
- Ak gazdiná vlastnila sliepky, nesmela pri štedrovečernom stole
obsluhovať, aby kvočky nevstávali z nevysedených vajec.  
- Magická moc sa pripisovala vianočnému pečivu.  
       Na Štedrý deň ešte pred svitaním piekli gazdiné vianočné pečivo.
Podľa zaužívanej tradície muselo byť obradové pečivo hotové ešte pred
východom slnka a čo bolo ešte dôležitejšie, gazdiné museli mať pečivo
hotové ako dar pre koledníkov. Často z upečeného pečiva vyhadzovali
sliepkam, aby dobre znášali vajcia.  
       Cez deň sa jedlo veľmi málo, a aj to len bezmäsité jedlá. V
niektorých oblastiach bývalo zvykom jesť v tento deň iba koláče s
mliekom. Pôst trval až do chvíle, kým sa na oblohe ukázala prvá
hviezda. Na Štedrý večer sa mal každý najesť dosýta. Odísť od stola so
žalúdkom nasýteným iba naoko značilo vystaviť rodinu nebezpečenstvu,
že bude planý rok. 
Zo štedrovečerného stola sa nemohlo nič vyhodiť, odkladali sa aj
odrobinky, ktoré vraj pomáhali, keď ochorel dobytok. Myslelo sa aj na
statok v maštaliach a chlievoch. V tento deň mu patril lepší pokrm.
Zvieratá zas na oplátku rozprávali ľudskou rečou. Kto mal trpezlivosť a
ostal okolo polnoci v maštali, mohol sa vraj všeličo dozvedieť. 

Slovenské vianočné zvyky a tradície

Laura HOMOLOVÁ, 4. D



balenie 
darčekov

Viete vybrať ten správny darček? 
Nuž, nie je to jednoduchá úloha.

Základ je urobiť radosť obdarovanému. 
Potešíme ho aj pekne zabaleným darčekom. 

Ukážeme vám, ako na to. 

Aby nebolo vidieť spinku, stred mašle
zamaskujeme nejakou ozdobou. Použiť
môžeme čo nám napadne. 

Napríklad: gombík, krúžok urobený
z kúska stuhy, plastovú figúrku a
podobne. Jednoduchú stuhu
môžeme obohatiť pridaním ďalších
vrstiev lístočkov.

Prajeme veľa radosti a  

veľa krásne zabalených darčekov
Postup: 
1. Krabicu s
darčekom obaľte
farebným baliacim
papierom. 
 
2. Stredom krabice
previažte pás stuhy.  
 
3. Na stred prilepte
vlastnoručne
vyrobenú mašľu.



(

Nielen pre
najmenších

Pripravil: Manuel Marzán Rodríguez, 3. A



Vyrobte si - snehové vločky



VIANOČNÉ ŽELANIA
1. A triedy

"Aby boli všetci zdraví a 
aby si všetci našli niečo pod stromčekom." Janko

"Prajem všetkým veselé Vianoce." Zayn

"Prajem si, aby všetci poslúchali, pomáhali mamičkám
a aby boli zdraví." Dávid 

"Aby všetky deti poslúchali a tie čo
neposlúchajú, aby sa zlepšili a mohli
dostať niečo pod stromček." Marek

"Prajem všetkým deťom, aby 
mali svojich rodičov, aby 

neskončili v detských 
domovoch a aby sa o nich 

rodičia pekne starali." Erin

"Prajem všetkým, aby mali domov a
rodinu." Šimi



ŠPORTové úspechy
OKTÓBER

HOREHRONSKÉ HRY v atletike 
Mladší žiaci: 
 
Skok do diaľky: 2. Godžák (8. B) 466 cm 
300 m : 3. Godžák (8. B)  47,14 s 
1 000 m : 3. Krompaský (8. C)  3:21,11 min 
1 000 m chôdza : 2. Krestianko (7. A)  4:41,87 min 
 
Staršie žiačky: 
800 m : 2. Messerschmidtová (9. B)  2:25,87 min 

NOVEMBER

Okresné kolo v basketbale 
Chlapci - 1. miesto - postup do krajského kola 
Dievčatá - 3. miesto 
 
Okresné kolo v stolnom tenise žiakov 
1. miesto – postup do krajského kola  
( Kuteš, Kúdela 7. B, Kohút 7. C, Hadžega 7. A) 
 
Krajské kolo v šachu 
2. miesto družstvo (Mikušová 6. A, Ďurovka 3. B) 
2. miesto Mikušová 

DECEMBER

Okresné kolo v streľbe zo vzduchovky  
( Kmeť 8. B, Vinc 6. A, Godžáková 9. C) 
 družstvo - 3. miesto  
 Kmeť - 2. miesto 



Vianočné recepty
Na Vianoce sa teším na pečenie s bratom a mamou. Moje obľúbené sú:

Šuhajdy
Budeme potrebovať: 
200 g čokolády na varenie 
1 Cera 
20 dkg cukru 
20 dkg mletých orechov 
1,5 dl mlieka 
Postup: 
V malom hrnčeku na slabom plameni rozpustíme 15 dkg Cery a polámanú čokoládu.
Miešame, aby čokoláda neprihorela. Do malých papierových košíčkov dávame po jednej
čajovej lyžičke (asi 50 kusov). V širšom hrnci uvaríme mlieko, cukor a orechy, vypneme a
do horúceho vmiešame zvyšok Cery. (Dospelí si môžu pridať lyžicu rumu.) Do každého
košíčka vložíme kopcovitú lyžičku orechovej plnky. Navrch opäť lyžičkou nalejeme
čokoládu. 
Tip: Môžeme ozdobiť orieškom, lentilkou alebo inou cukrovou ozdobou.

Guľky
Budeme potrebovať: 
1 maslo 
30 dkg cukru 
2 dl mlieka 
2 BB pudingy 

Postup: 
V hrnci rozpustíme maslo, pridáme cukor, mlieko, dôkladne premiešame a odstavíme.
Vsypeme pudingy a vymiešame na tuhú zmes. Necháme trochu vychladnúť a občas
premiešavame. Ešte z teplej zmesi tvarujeme rukami guľky, ktoré hneď obaľujeme v
strúhanom kokose alebo v mletých orechoch. 

Karamelové rezy

Postup: 
Maslo si necháme zmäknúť v miske pri izbovej teplote. Potom ho rozmiešame a po lyžičkách
vmiešame karamelové Salko. Potom primiešame orechy. Oblátku natrieme plnkou,
prikryjeme druhou oblátkou, opäť natrieme a postup opakujeme tak, aby nakoniec navrchu
zostala oblátka. Prikryjeme to drevenou doskou, na ňu položíme dve-tri ťažké encyklopédie a
necháme aspoň deň stáť. Na záver treba oblátky pokrájať na rezy. 

Budeme potrebovať: 
neplnené tortové oblátky 
1 maslo 
karamelové Salko 
15 dkg mletých orechov 

Tip: Oblátky sú výborné, keď ich pofŕkame čokoládou.

Pripravila: Lenka Kujnischová, 4. DDobrú chuť! 



Záchrana som ja

       Viac ako 7 500 detí, takmer 1 000 učiteľov a 50 automatických externých defibrilátorov. To
je len pár čísiel, ktoré popisujú prvý ročník projektu ZÁCHRANA SOM JA. Ten priniesla
Falck, nezisková organizácia a Nadácia Allianz a je zameraný na vzdelávanie žiakov
základných škôl v oblasti prvej pomoci a bezpečnosti na cestách. 
       Tento rok úspešne prebehol už druhý ročník, do ktorého bolo zaregistrovaných 371
základných škôl. Len dvom školám sa podarilo úspech zopakovať a opätovne získať AED,
zážitkové ukážky 1. pomoci pre 1. stupeň a kurz 1. pomoci pre učiteľov.  
       Keďže naša škola už AED prístroj má, štatút súťaže hovorí o darovaní prístroja ďalej. 
AED prístroj sme darovali dopravným policajtom, ktorí ho umiestnia na Klientske centrum na
Štadlerovom nábreží. 
       Veríme, že snaha detí bude odmenená, a to v podobe záchrany ľudského života. 

PaedDr. Miroslava Komorová



Zimné športy
       Hurááá, a máme tu zimu! Kto by nemal rád sánkovačku, bobovačku, 
lyžovanie, bežkovanie či korčuľovanie? Určite si každý z nás nájde 
nejakú svoju zimnú radovánku. 
 
       Banská Bystrica je ideálne miesto na zimné športy. Sú tu napríklad 
Šachtičky, kde sa dajú požičať lyže a bežky. Ja sám som sa tam učil 
bežkovať a lyžovať. Je to veľmi pekné miesto, malebná príroda, 
zaujímavé výhľady. Keď nám Perinbaba dopraje 
poriadnu snehovú nádielku, sú tam stromy krásne zapadnuté snehom a aj 
príroda vyzerá čarovne, keď sa s ňou Mrázik trochu pohrá. 
 
       Aj sánkovačke a bobovačke naše mesto praje, lebo je kopcovité. 
Stačí vyjsť pred dom a môžeme sa sánkovať, bobovať alebo lopárovať. 
 
       Hokej patrí k zimným športom . Máme tu aj hokejový klub z názvom 
HC 05 iclinic Banská Bystrica. Je to veľmi úspešný klub. 
 
       Teším sa, že je tu zima a ešte viac na Vianoce. 
  
       Všetkým prajem čarovné Vianoce a veľa zimných radovánok 
 
                                                                                                     Tomáš Krátky



       7. decembra sa konalo regionálne kolo 
 Minibasketshow    , v ktorom sme obhajovali prvenstvo z
minulého roku. 
       Značne obmenenému družstvu našej školy (oproti
vlaňajšku) v oveľa väčšej konkurencii 9 družstiev z Levíc,
Prievidze, Handlovej, Žiaru nad Hronom i BB sa opäť darilo
výborne a obhájilo 1. miesto    , čím opäť postúpilo do
celoslovenského finále. 
 
Srdečne gratulujeme!   

BASKETBAL

Mgr. Katarína Striešová



Vianočná akadémia
12. december 2018



Veselé 
Vianoce 

 
a šťastný 

nový rok


