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NAJKRAJŠIE
SVIATKYROKA

Rok čo rok k nám prichádzajú pomaly, nenápadne.
Radostné, čarovné, bohaté, pokojné, láskyplné. Iba
jediné sviatky v roku majú toľko prívlastkov. Vianoce.
Tieto sviatky pokoja a radosti poznáme už oddávna.
Čas vyklčovaných lesov, prejedených žalúdkov či stresu
zo zháňania darčekov, ktoré po týždni zapadnú
prachom. Pri týchto sviatkoch sa celá rodina zíde pri
stole plnom rýb, diviny, zákuskov či iných vianočných
pokrmov. Čo tomu všetko ale predchádza? Zhon v
obchodoch, vianočné reklamy už od začiatku novembra,
už tak dosť otravný alzák, ktorého natiahnu do červenej
čiapky a kabáta. V novinách nie je nič iné len
bratislavský či viedenský jarmok, jednoducho čaro
Vianoc. V preplnených supermarketoch sa idea dostať k
typickému ovociu na vianočný stôl ako sú napríklad
pomaranče či mandarínky javí ako úloha z iného sveta.
Doma je to o klamaní deťom o Ježiškovi či bradatom
Santa Clausovi, ktorý sa spúšťa dole komínom, aj keď
nemáte žiadny komín. Po tomto všetkom nasleduje celý
deň varenia, pečenia a potenia sa v kuchyni, príprava
vianočného stromčeka, príprava stola. No napriek
všetkému sú Vianoce stále najkrajšie sviatky, na ktoré
sa tešíme každý rok. Pozastavme teda zhon udalostí a
užívajme si tieto sviatky s rodinou a blízkymi pomaly, ale
hlavne pokojne. Veselé Vianoce.

Denis Oros, 9.A

Čas ako obvykle rýchlo uteká a ani si to nevšimneme a
už sú tu tie naše vysnené Vianoce. Neustále otázky
malých detí na Ježiška či Vianoce. Kedy už budú
Vianoce? Kedy príde Ježiško? V prvom rade sú to
najkrajšie sviatky v roku. Zdobenie stromčeka, pečenie
perníkov alebo veľké upratovanie. Aj to k tomu patrí. Sú
to každopádne sviatky pokoja, lásky, požehnania, kedy
sme všetci spolu. Keď dedina je celá biela, zasnežená a
pokrytá snehom. Čo sú to teraz vlastne za Vianoce? Kto
uprednostňuje tie tradičné vianočné zvyky? Málokto.
Väčšina už minimálne mesiac a pol šalie kvôli darčekom
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a rôznym reklamám. Kam sa podeli tie naše tradičné
Vianoce? Keď na štedrej večeri rozvoniavala
kapustnica, keď hrali po celom dome koledy alebo keď
chodili deti vinšovať? Dnes je to však inak. Všetko je
už modernejšie. Ale u každého niečo iné. Každý má
Vianoce a vianočné sviatky utvorené podľa seba. Ale
Vianoce nie sú len o darčekoch, je to hlavne o narodení
Ježiša Krista. No ale čo by to boli Vianoce bez
darčekov? Však? Každý si pod stromčekom nájde to
svoje. Taká typická štedrá večera je, ak si všetci
sadneme k jednému stolu a spoločne sa najeme.
Kapustnica, ryba, šalát a mnoho ďalších dobrôt. Vlastne,
všetci sa prejeme až nám gombíky na nohaviciach
praskajú. Deti nedočkavo čakajú, kým si otvoria svoje
darčeky. Vládne tu láska a pokoj. A presne toto je
najkrajšie na Vianociach. Čas strávený s najbližšími.
Kedy sa nikto nikam neponáhľa, kedy nikoho neotravuje
práca či povinnosti. Prosto čas s rodinou. Najkrajší dar.
Vianočný duch už číha za dverami a čaká pokým ho
nepozveme dnu. Prajem všetkým šťastné a veselé
vianočné sviatky prežité v pokoji a láske.

Natália Geletičová, 9.A

Vianoce, časť roka, na ktorú čaká snáď každé malé
dieťa. Myslím, že sa medzi nami nájde aj veľa
dospelých. Vianočná atmosféra, keď je všade cítiť punč
a vôňu ihličia a padajúce vločky. Všade pobehujúce deti,
ktoré čakajú na príchod toho dlho očakávaného dňa. A
rodičia v zhone zháňajú darčeky, ktoré si ich deti prajú.
Veď predsa deti Vianoce milujú. Pravdaže kto by sa
nechcel nechať prekvapiť darčekmi a chutným jedlom.
No z pohľadu tých starších, teda rodičov, Vianoce sú o
zmätku, nedochvíľnosti, veľa námahy, práce a
povinností. Horda ľudí na horde, každý sa predbieha a
snaží sa byť čo najrýchlejšie doma, kde má pokoj. Rok
čo rok prebiehajú dlhé namáhavé prípravy na deň D.
Stoly sú plné jedál rôzneho druhu. Pri pohľade na stôl
neviete, čo si máte dať. Po vyskúšaní všetkého, máme
prejedené a pokazené žalúdky. Po tom príde chvíľa,
kedy v zhone musíme dať darčeky pod stromček, a to
za veľmi krátku chvíľu, aby nás nevideli deti. Ďalšia časť
je čas klamania detí, že darčeky nosí Ježiško.
Samozrejme postrašiť ich s tým, že dostanú uhlie,
prípadne vôbec nič. Následne prichádza pocit pokoja, že
sme vianočný zhon a Vianoce zvládli. Nakoniec pôjdem
spať s dobrým pocitom z darčekov a plným bruchom. A
po zvyšku roka spomíname na Vianoce v dobrom a
neviem sa dočkať tých ďalších.

Mima Gajdošová, 9.A
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V podstate mám zimu rád
Zima. Nádherné ročné obdobie. Nasleduje po jeseni a
predchádza jari. Všade je napadaný čerstvý sypký sneh.
Sedím v kresle, zabalený do teplej deky, vedľa mňa horí
v krbe a pijem horúci čaj. Nooo, ale teraz reálne. Vonku
je asi 5,5°C, prší a všade je blato. Už si ani nepamätám,
kedy sme mali poriadne zasnežené Vianoce. Aj keď
včera napadlo asi 3 cm snehu, dnes ráno pri ceste do
školy z toho bola už len poloroztopená hnedá kaša,
ktorá sa lepí na topánky a od áut špliecha úplne všade.
Síce sa vraví, že keď je Katarína na blate, tak by mali
byť Vianoce na ľade, ale skôr by to malo byť, že
Katarína na blate a Vianoce tiež. A s nakupovaním to
nie je o nič lepšie. Aj keď už sa teda odhodlám ísť kúpiť
darčeky, tak po prvé, nemáme kde zaparkovať a po
druhé, keď sa už dostanem do toho preplneného
nákupného centra, tak sa ľudia idú pozabíjať kvôli
jednému blbému televízoru, mobilu alebo mikrovlnke.
No nie je to nádherné? Ľudia vedia byť fakt úžasní cez
Vianoce. Sú schopní zobrať zbraň a zastreliť všetkých
čo stoja pred nimi v rade, aby nemuseli čakať tri štvrte
hodiny pred pokladňou. Možno trochu preháňam, ale
vážne iba trochu. Potom sedím v kresle, nie s čajom,
ale s kávou v depresiách čakajúc, kým príde nový rok.

Dominik Hruščák, 7.A

Podstatné je očiam neviditeľné
Čo si vy predstavujete, keď niekto povie Vianoce?
Určite veľa darčekov, sneh, vianočný stromček a veľa
svetiel. Len nie každý má také pekné predstavy o
Vianociach. Začnime pekne od začiatku. Narodili sa raz
v rovnakom dni dve dievčatká. Anna sa narodila v
bohatej rodine a nič jej nechýbalo. Druhé dievčatko,
Elsa, nemala bohatú rodinu, ale mala toľko lásky od
svojich rodičov, že by ju mohla aj rozdávať. Dievčatá
rástli do krásy a múdrosti. Anna a Elsa chodili do
rovnakej školy, učiteľka sa ich opýtala, čo chcú na
Vianoce. Ostatné deti rozprávali, že by chceli veľa
hračiek a Anna bola jedna z nich, ktorá chcela drahé
oblečenie, nový mobil a ešte veľa vecí. Elsa, tá chcela,
aby boli všetci spolu, a aby im nič nechýbalo, len nech
sú šťastní a zdraví. Náhle Elsina mama Klára ochorela.
Elsine Vianoce sa premenili na nočnú moru a nič viac si
nepriala, len aby sa jej mama uzdravila. Pre Elsu nebolo
nič cennejšie ako jej rodina, lebo okrem tej nemala nič
iné a Anna, tá si nič necenila, mala všetko, na čo by si
len pomyslela. Vianoce boli za dverami a Elsina mama
sa pomaly uzdravovala, naopak Anna a jej mama
pripravovali veľkú hostinu. Na Štedrý deň Anna dostala
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veľa drahých a pekných vecí, ale stále cítila, že jej niečo
chýbalo. Elsa a jej rodina si sadli za stôl a pre Elsu bol
ten najkrajší darček, že jej mama môže byť s nimi. Anna
prišla na to, čo jej chýba. Bol to čas strávený s rodinou a
nielen rozmýšľanie o tom, aké veci dostane. Anna si
uvedomila, že Vianoce sú o rodine a o láske, ktorú
rozdávame a šťastie, ktoré dostávame.

Antónia Lackova, 7.A

Prvý sneh
Bola pekná jeseň. So sestrou sme sa hrali vonku a
zrazu začalo snežiť. Veľmi sme sa tešili a skákali od
radosti. Hurá, prišla zima. V tom nás rodičia zavolali do
izby, aby sme sa učili do školy. Na druhy deň, keď sme
prišli domov zo školy, poučili sme sa a hneď sme išli
von. Hneď sme si vybrali sane a boby. Zavolali sme
mamku a ocka, aby prišli s nami von. Ocko hneď
navrhol, aby sme sa išli sánkovať na hrádzu. Tak sme
išli. Stretli sme tam kamarátov. Hneď sme sa začali
blázniť. Guľovať sa, sánkovať sa a len tak padať do
snehu. Najväčšia zábava bola, keď kamoška narazila so
saňami do stromu. Najprv sme sa všetci smiali, ale keď
sa nehýbala, tak sme sa všetci zľakli a poriadne.
Pribehli sme k nej a ona nás nastrašila. Vtedy sme si
uvedomili, čo sa mohlo stať. Hneď sme sa prestali
blázniť a začali sme sa hrať pekne. Ani sme si
neuvedomili a začalo sa stmievať. Museli sme sa
rozlúčiť a každý ísť domov.

Rebeka Marcinčáková, 7.A

Vianočný chaos
Vianoce sú hlavne o pokoji a láske v rodine, no niekedy
nastane aj vianočný zmätok, napríklad, keď nemáte
darčeky a idete ich kúpiť presne na Vianoce. Jasné, že
Vianoce nie sú len o darčekoch, ale o tom, že sa zíde
celá rodina pokope. Poznám ľudí, ktorí nemajú radi
Vianoce, ale veď Vianoce sú len raz do roka. Poznám
zasa ľudí, ktorí ich milujú, viem, hlavne deti, lebo sa
tešia na darčeky, ale zase poznám aj dospelých, ktorí
sa zase tešia, že je rodina spolu. Ale čo by to boli za
Vianoce bez snehu? To nie je ono, každý vie, že
Vianoce musia byť biele a čo vianočný stromček? Ten
musí pekne svietiť. Ale na Vianociach je
najpodstatnejšie to, že slávime narodenie Ježiška.
Každý sa bije o to, aby mal čo najkrajší darček, preto
pred Vianocami je v supermarketoch chaos a po
Vianociach je opäť prázdno, no to sú tradičné Vianoce
ako každý rok. Dúfam, že si ich každý užije.

Jakub Vinco, 9.A
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Naše sviatky
Pre niekoho sú to sviatky pokoja, lásky a radosti a pre
niekoho iného je to iba dovolenka, ktorá vlastne ani nie
je dovolenka, pretože si nemôže oddýchnuť vďaka
vianočnému zhonu. Ja si myslím, že to čo bolo na
Vianociach čarovné, sa pomaly vytráca. Už minimálne
dva mesiace pred Vianocami sú všade reklamy na
vianočné zľavy a na námestí samé vianočné trhy. Ale to
čo je hlavné, na to viacerí zabúdajú. Vianoce sú sviatky
pokoja, oddychu, keď je celá rodina spolu. Ale
predovšetkým sú to sviatky narodenia Ježiša Krista,
kedy sa všetci spoločne o polnoci vyberieme na svätú
omšu, pomodlíme sa, pôjdeme k jasličkám a
zaspievame si Tichú noc. Jasné, že na návštevy a
vinšovanie nesmieme zabudnúť, no a ešte sa aj dobre
najeme, ja by som povedala, že až sa prejeme. A ešte
som zabudla dodať, vždy týždeň pred Vianocami je
takzvané vianočné upratovanie a nielen to, pečú sa
perníky, bobaľky, koláče, no a ešte ozdobujeme
stromček, dom zvonku, ale aj zvnútra. No a v samotný
večer sa varí kapustnica, pečie sa ryba, robí sa
zemiakový šalát a čo nesmie chýbať? No veď darčeky
pod stromčekom. No pozor, darčeky nie sú všetko! Na
Vianoce by sme si všetci mali odpustiť, správať sa k
sebe čo najlepšie, pomáhať si, no hlavne si máme vážiť
to, čo máme. Nie vždy sa všetko vydarí podľa našich
predstáv. Čas veľmi rýchlo letí a o chvíľu je tu Štedrý
večer a my nič nestíhame, obchody sú preplnené ľuďmi,
ešte nemáme napečené koláče. Toto a ešte veľa iných
vecí sa nám stáva na Vianoce, no aj tak sa na ne všetci
tešíme. Nielen kvôli darčekom, ale hlavne my, kresťania,
sa tešíme na narodenie Ježiška. Bez toho by vlastne ani
Vianoce neboli.

Barbora Terebeššyová, 9.A

Ach, tie Vianoce!
Vianoce. Krásny a pokojný čas. Máte pocit, že sa
vypláca dva týždne zmätkovať a oháňať sa pre jeden
jediný večer? Máte pocit, že darčeky dostávame len na
Vianoce? Áno, áno, rozumiem, že to symbolizuje dar,
ktorý nám dal Boh, Ježiša Krista. Ale načo! Môj názor
na to je taký, že niektoré vianočné zvyky by sa mohli
upraviť. Napríklad, prečo toľko jedla? Jedlo, prvý
problém. Veď polovica toho jedla sa vyhodí ošípaným!
To je ten lepší prípad. Niektorí ľudia vyhadzujú do koša.
Ak viete, že minulý rok ste zjedli len dva chody. Tak na
ďalší rok pripravím len dva chody. Pochopím koláč, ale
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po hlavnom jedle ďalšie hlavné jedlo je pre mňa trochu
veľa. Radšej zmením tému. Napríklad také zvyky ako
kúpanie sa v peniazoch alebo dávanie slamy pod obrus.
Tisícky a tisícky ľudí sa ich dotýkali, tie mince chytali a
vy si nimi vytierate tvár. Ďalšia vec, ak už máme tie štyri
hlavné jedlá, tak aspoň si to jedlo chcem položiť na stôl
a nie na nejakú mincu alebo slamu. Môj názor na to
všetko je taký, že pokiaľ sa Vianoce nezmenia, tak sa
odsťahujem do Brazílie.

Kristián Krištof, 9.A

Rýchla doba
Už zas sme pri Vianociach, ľudia ako blázniví nakupujú,
a tým vytvárajú vianočný zmätok. Všade, kde sa
pozrieme, sú plné parkoviská áut a preplnené obchody.
Je práve toto stres? Stres z toho, že sa blížia Vianoce a
ľudia sa boja, že premeškajú zľavy, nestihnú nakúpiť to,
čo chceli?
Vianoce by mali byť hlavne o pokoji a rodine.
Samozrejme, že bez radosti a šťastia by to nešlo, a tak
beháme po nákupných centrách a hľadáme darček,
ktorý by potešil danú osobu. Ženieme sa do mesta, kde
máme vybraté drahé darčeky, ktoré by našich
najbližších potešili. Snáď najviac zo všetkých sa tešia
deti. Na chutné napečené koláče od mamky či na
rozbaľovanie darčekov pod vianočným stromčekom. A aj
rodičia aspoň na chvíľu môžu zabudnúť na všetok stres
a problémy.
Lenže ľudia vždy myslia na to najhoršie. Na to, čo budú
robiť, keď nestihnú kúpiť ten správny darček či už to, čo
mali dopredu naplánované. Dokonca si myslia, že sa
niečo pokazí, že sa, nedajbože, niekto s niekým
poháda, ak niečo nebude tak, ako sme si predstavovali.
Nemalo by sa takto o Vianociach predsa zamýšľať, veď
práve Vianoce sú o tom, že prežívame lásku, pokoj a
dobro. Vianoce by mali byť strávené s najbližšími.
Každý z nás už počíta, koľko dní trvá ešte do Vianoc,
preto si to čaro vychutnajme.

Katarína Serejová, 9.A
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VIANOČNÝ ZMÄTOK
Vianoce, ktoré majú byť sviatkami šťastia a pokoja, sa
často zmenia na sviatky vianočného zmätku. No to
predsa všetci poznáme, keď vianočné darčeky
kupujeme na poslednú chvíľu alebo keď ráno na Štedrý
deň zaspíme, zobudíme sa a zistíme, že nemáme ešte
nič navarené. Za vianočný zmätok by sa dali počítať
všetky tie chrípky, ktorými sa nakazia mnohí, prevažne
starší ľudia. No a kde takí ľudia skončia? No predsa
nikde inde ako u lekára v čakárni. A najhoršie je, keď
tam skončíte aj vy.
Predstavme si... Prídeme do čakárne, ktorá je
samozrejme plná starších ľudí a nájdeme si miesto na
sedenie. Tak si sadneme a čakáme na sestričku, ktorá si
príde po kartičky poistenca. No v priebehu toho čakania
pozorujete... A čo vidíte? Že väčšina starších ľudí sa bez
svojej paličky ani nepohne. Pomyslíte si, že aspoň k
sestričke prídete ako prvý, aby ste jej dali ako prvý svoju
kartičku. A tak sedíte a zrazu sa otvoria dvere a v nich
sestrička: „Dajte mi, prosím, svoje kartičky.“ Vy sa
postavíte a čo nevidíte? Staršia pani, ktorá pred chvíľou
ledva chodila, vás predbehla ako keby mala 20 rokov. A
tak skončíte posledný. Lebo starší ľudia, ktorí ešte stále
používajú adventný kalendár, ale namiesto čokolády
tam majú svoje lieky, sú 100x rýchlejší ako vy.
Zhrnul by som to asi tak, že si na vianočný zmätok treba
dávať pozor a netreba ho podceňovať. (A hlavne na
starších ľudí, ale ináč mám ich rád.)

Matej Šeba, 9.A

Vianoce sú už za dverami. Spolu s nimi i nakupovanie,
stres, nervozita, ale aj veľa smiechu, pokoja a rodinnej
pohody. Vianoce mám rád, sú to najkrajšie sviatky v
roku. Raz sa mi pri nakupovaní stala takáto príhoda.
Spolu s mamou a sestrou sme na poslednú chvíľu išli
dokúpiť ešte nejaké darčeky a potraviny. V obchode
bolo veľmi veľa ľudí. Každý bol nervózny a rýchlo chcel
nakúpiť. Keď sme už mali skoro nakúpené, stretli sme
rodinných známych. Prehodili sme s nimi zopár viet. Ja
som ešte nemal kúpený darček pre brata. Vybral som
mu pánsku darčekovú kazetu a položil ju do košíka.
Rozlúčili sme sa s priateľmi, popriali im šťastné sviatky,
a keďže sme už mali nakúpené, išli sme domov. Pred
Štedrým večerom, keď sme vykladali darčeky, som zistil,
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že môj darček pre brata chýba. Bol som sklamaný, ale
aj zlostný na mamu, že sme ho zabudli v obchode. No
čo už! Tento rok brat odo mňa darček nedostal. O
polnoci sme ako každý rok išli do kostola. Pri kostole
nás už čakali naši známi a v rukách držali môj darček, ja
som ho totiž omylom hodil do ich košíka. Oni si to všimli
tiež až doma. Keďže v rodine majú samé dievčence,
ľahko sa dozvedeli, že ten darček je náš. Všetko
nakoniec dobre skončilo. Darček som odovzdal bratovi
a teraz sa na tom stále schuti zasmejeme. Pri nákupoch
mi sestra nikdy nezabudne pripomenúť, či som tovar dal
do správneho košíka.

Dominik Tóth, 9.A

Väčšina ľudí pred Vianocami zmätkuje a stresuje. A keď
príde ten deň D, Štedrý večer, nestihnú si ho užiť. Tak
poďme pekne po poriadku.
Vianočné upratovanie, ja ho mám rada, ale nie každý je
rovnaký. Keď si niekto za celý rok neuprace poriadne,
tak do Vianoc má čo robiť. Potom tu je výber
vianočného stromčeka. Niekto má stromček umelý a
niekto živý. My doma každý rok máme živý stromček a
tá vôňa vianočne naladí. Vraj sa nazametáme ihličia,
kým prídu Vianoce. Je to na ľuďoch, ako si vyberú.
A ešte tu máme výber a nákup vianočných darčekov.
Väčšinu ľudí prepadá stres pri ich výbere. A vtedy čítajú
rôzne články typu Ako vybrať ten najlepší darček pre
najbližších. Ja si tieto články prečítam, ale nemyslím, že
mi pomôžu s výberom. Zatiaľ nemám dilemu pri výbere
darčekov na Vianoce. Ja osobne mám rada nákup
vianočných darčekov, lebo človek vypadne z domu,
myslí len na tie Vianoce.
Na prípravu vianočnej večere sa teším tiež, celý dom
vonia tak vianočne. Ale nezávidím tým, ktorí ju varia.
Čas je ich nepriateľ. Samozrejme na Vianoce nás pod
stromčekom čakajú darčeky a to všetko, čo k Vianociam
patrí. Nenechajte sa ovládnuť predvianočným stresom a
užite si obdobie adventu lebo je tohto roku kratšie a
samozrejme Vianoce.

Terézia Kiš  Kováčová, 9.A
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