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Milí naši čitatelia,  

toto číslo školského časopisu je zamerané na blížiace sa  najkrajšie 

sviatky v roku, a to sú VIANOCE. 

 

Prečítajte si nasledujúce riadky plné lásky, fantázie a krásy. 

Zabudnite na všednú realitu, zabehaný kolobeh života a skúste prežiť 

pekné chvíle pri čítaní  nasledujúcich riadkov. 

 

Zároveň vám všetkým prajeme šťastné a požehnané Vianoce. 

 

Konštantínko s kamarátkou ... 
 

 

Myšlienky na zamyslenie 

 
Na svete existuje toľko hladujúcich ľudí, že Boh k nim nemôže 

prichádzať len vo forme chleba. 

 

( Maháthma Gándhí ) 

Veselá myseľ môže sneh v oheň premeniť. 

( Španielske príslovie ) 

 

Tridsať rokov som hľadal Boha. Keď sa mi po toľkých rokoch otvorili 

oči, zistil som, že to on hľadal mňa. 

( Attar Edin ) 

 

Pane, neprosím o nevšedný zázrak, ale o silu prijať všedný deň... 

( Autorne de Saint-Exupéry ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      

                 

Srdce má svoje dôvody, o ktorých rozum nič nevie ... 

 

(Blaise Pascal) 

Slovom a obrazom o epicentre všetkých ľudských citov - o srdci. 

 

Slovné spojenia so slovom srdce - poznáte ich? 

 

Viete, čo tieto výrazy znamenajú? Zamyslite sa! 
 

- mať srdce otvorené pre všetkých 

- uzamknúť si srdce 

- stratiť srdce 

- kameň mu spadol zo srdca 

- mať veľké srdce 

- mať srdce na pravom mieste 

- načúvať svoje srdce 

- mať srdce z kameňa 

- mať niečo na srdci 

- mať ubolené srdce 

- nosiť niekoho vo svojom srdci 

- zo srdca obdarovať 

- byť jedno srdce a jedna duša 

- hovoriť zo srdca



 

 

Mikuláš ... 
                            sa pravdepodobne narodil v Patare na južnom             

pobreží Malej Ázie okolo roku 270 ako syn bohatých rodičov. Po ich    

smrti zdedil veľký majetok a rozmýšľal, ako ho najlepšie využiť pre 

blaho svojich blížnych. Z jeho  životopisov podložených legendami 

poznáme zvlášť príhodu o troch chudobných sestrách. V Mikulášovom 

rodnom meste žil muž z dobrého rodu, ktorý prišiel o majetok 

a nevedel, ako uživiť svoje krásne dcéry. V zúfalstve uvažoval o tom, 

že ich pošle do nevestinca. Keď sa o tom dozvedel Mikuláš, zabalil do 

šatky hrudu zlata, v noci sa prikradol pod okno, kde spali tri 

dievčence, a vhodil hrudu dnu. Ráno otec našiel zlato, vystrojil 

najstaršej dcére svadbu. Mikuláš potom rovnako obdaroval i jej 

sestry, a tak ich zachránil pred ponížením a hanbou. Svoj skutok 

chcel utajiť, ale nakoniec sa to prezradilo. Celé mesto ho chválilo za 

šľachetnosť. Preto sa rozhodol zo skromnosti z mesta odísť a vybral 

sa do Svätej zeme navštíviť miesta Kristovho utrpenia a života. 

Mikuláš navštívil sväté miesta a radostne sa vracal domov. V tom čase 

sa v meste Myra zišli biskupi, aby vybrali vhodného kandidáta na 

tamojší biskupský stolec. Raz v noci sa najstaršiemu z nich zjavil anjel 

a prikázal mu, aby sa na druhý deň ráno postavil ku kostolnej bráne. 

Kto prvý vykročí do chrámu, bude mužom vyvoleným na biskupský 

úrad. Toho rána pristála loď, na ktorej sa vracal Mikuláš. Vystúpil na 

breh a jeho prvá cesta viedla do kostola. Na prekvapenie ho pri bráne 

privítal ctihodný starec v biskupskom rúchu a menoval ho biskupom 

mesta  Myra. Mikuláš sa zdráhal prijať úrad, ale nakoniec súhlasil. Od 

tejto chvíle žil iba pre službu Bohu a svojim veriacim, vzdelával ich, 

podporoval chudobných, utešoval chorých, ochraňoval 

vdovy, siroty a tých, ktorí boli nevinne prenasledovaní.    

Legiend zo života Mikuláša je veľa...  
Keď sa Mikulášove  dni naplnili a zomrel, z jeho hrobu 

vystrekli dva pramene, ktoré vracali chorým zdravie. 

O niekoľko storočí po jeho smrti Turci vyplienili mesto 

Myru. Nábožní talianski kupci preniesli roku 1087 Mikulášove 

pozostatky do mesta Bari v južnom Taliansku, kde mu postavili 

nádherný chrám.                                           Z knihy „Prví kresťanskí mučeníci.“    

                                                                                                                               



 

 

Najslávnejšia vianočná pieseň 
 

V dedinke Oberndorf pri rakúskom Salzburgu sa pokazil organ 

a na druhý deň mala byť utiereň, štedrovečerná polnočná omša. 

Kňaz Jozef Mohr v kostole sv. Mikuláša si utiereň bez hudby ani 

nevedel predstaviť. V podvečer zašiel za organistom Franzom 

Xaverom Gruberom a rozmýšľali, ako využiť 

aspoň jeho gitaru. 

 

Písal sa rok 1816. Mladý kňaz si 

neskoro večer na svojej fare 

sadol k oknu a zahľadel sa do tichej, zasneženej 

a mesačným svitom zaliatej dedinky. Zasníval sa a písal: 

,,Tichá noc, svätá noc...všetko spí, všetko sní...“ Zháčil sa, 

zapochyboval, no po chvíli sa spamätal a pokračoval 

,,...sám len svätý bdie dôverný pár, stráži dieťatko, nebeský dar...“ 

Keď ten text dokončil, odniesol ho organistovi, ktorý  náznaky 

melódie mal už v hlave, a čoskoro zneli z gitary prvé akordy. Veriaci 

boli nadšení. Nik netušil, že sa zrodila pieseň, ktorá o niekoľko rokov 

očarí celý svet a stane sa najkrajšou vianočnou skladbou na niekoľko 

storočí. Rozšírila sa aj do Nemecka, New Yorku a v roku 1832 ju 

spievali v Lipsku. Ľudia sa nazdávali, že také hudobné dielo mohol 

zložiť len génius, a často v súvislosti s ním spomínali mená Haydn, 

Mozart či Beethoven. Dedinka Oberndorf, kde žili a zomreli autori 

Tichej noci Jozef Mohr a Franz Xaver Gruber, sa neskôr stala 

pútnickým miestom vďaka piesni, ktorej text preložili do vyše 100 

jazykov a ktorá sa stala súčasťou sviatočnej atmosféry Vianoc na 

celom svete.  

Zrodila sa v noci z 23. na 24.  decembra už pred 

181 rokmi.       



 

 

 

                           Betlehem –mesto 
 
„A ty, Betlehem, v judskej krajine, nijako nie si najmenší medzi 

poprednými mestami Júdey, lebo z teba vyjde vojvoda, ktorý bude 

spravovať môj ľud, Izrael.“, provokoval prorok Micheáš dávno pred 

narodením Pána Ježiša. Betlehem sa pôvodne volal Efrata, spomína sa 

v Knihe Genezis a v knihe Rút. Leží 7 kilometrov južne od Jeruzalema. 

V súčasnosti ho obývajú Arabi, ktorí sú šikovnými remeselníkmi  

( sklári, šperkári). Betlehem sa spomína ako Dávidovo mesto, tak to 

uvádzajú aj knihy Starého zákona, lebo Dávid ho  vydobyl od 

Jebuzejcov, rozšíril a zveľadil. Tu sa v jaskynke za mestom narodil 

ten, ktorý zmenil dejiny, nasmeroval ľuďom srdcia na dobro, dal šancu 

civilizácii lásky, ktorý nám otvoril Božiu náruč a milosrdné srdce. 

Prvý kostol dal v Betleheme postaviť v 4. storočí cisár Konštantín so 

svojou mamou, sv. Helenou. Počas vzbury Samaritánov bol kostol 

čiastočne zničený. Dnešnú podobu má Bazilika Narodenia od roku 530 

a vyzerá skoro ako pevnosť, lebo má veľmi nízke vstupné dvere. Boli 

totiž zmenšené, aby cez ne nemohli arabskí mohamedánski jazdci 

vchádzať na koňoch. Keď Peržania drancovali Svätú zem, bazilika 

zostala ošetrená. Tradícia hovorí, že preto, lebo traja králi, ktorí sú 

namaľovaní na freske nad vchodom do baziliky, sú v perzskom odeve. 

V súčasnosti je Betlehem významné a súčasne aj malebné mesto s asi 

40 000 obyvateľmi. 

 

Betlehemy 

 

Hlavným symbolom Vianoc bol, je a bude betlehem. Stretávame sa 

s ním v rôznom vyhotovení. Pod vianočným betlehemom sa rozumejú 

predovšetkým postavičky Svätej rodiny, t. j. malého Ježiška, Panny 

Márie a sv. Jozefa. To je základ každého betlehema, ktorý môže byť 

doplnený o pastierov, zvieratká (vôl, osol, ovečky a iné), troch kráľov, 

prípadne iné, pre miestnych ľudí dôležité postavy. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

Inšpirácia pre pokojný advent  
                                                        

1. Pousiluj sa plniť všetky školské povinnosti. 

2. Cvič sa v sebaovládaní. 

3. Pozeranie televízie vymeň za čítanie dobrej knihy. 

4. Každý deň si vyber úmysel , osobu , za ktorú sa budeš modliť , nad 

ktorou budes rozmýšlať. 

5. Viac času venuj rodičom a súrodencom, usiluj sa byť k nim za 

každých okolností láskavý. 

6. Odpúšťaj a každý deň sa modli za tých, ktorí ti akýmkoľvek 

spôsobom chtiac či nechtiac ublížili. 

7. Cvič sa v štedrosti , obdaruj svojich núdznejších spolužiakov , 

rovesníkov. 

8. Mysli na biednych , chorých a modli sa za nich. 

9. Nájdi si čas na spytovanie svedomia , preskúmanie svojich dobrých 

aj zlých vlastností a dobre sa priprav na svätú spoveď.  

10. Urob si plán , ako sa polepšiť. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

PRANOSTIKY A VIANOCE ... 

 

„Sneh, čo na Ondreja spadol, dlho leží, on len na 

Gregora do potoka beží.“ 

 

„Keď svätý Ondrej za plot mráz posadí, nemusíme sa 

báť povodní, ani vody.“ 

 

„O svatém Františku Xaveru, ľadový vietor fičí od severu.“ 

 

„Svätá Barbora ťahá sane do dvora.“ 

 

„Na svätú Katarínu schovajme sa pod perinu.“ 

 

„Na svätého Mikuláša už je všetka zima naša.“ 

 

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

 

„Keď v Advente vietor fúka, stromy húkajú, bude hojnosť ovocia.“ 

 

„Aká je námraza na konári, také budú stromov dary.“ 
 

„Do Vianoc dlhá nitka, krátky deň, po Vianociach krátka nitka, dlhší 

deň.“ 

 

„Od Lucie do Vianoc každá noc má svoju moc.“ 
 

„Lucia noci upíja, ale dňa nepridá.“ 
 

„Závej svätej Albíny zaplavuje doliny.“ 
 

„Keď v decembri mrzne, sneží, úrodný rok za tým 

beží.“ 
 

„O svätom Tomášovi meluzína straší.“ 
 

„Na Štedrý večer veľa hviezdičiek veští veľa kureniec.“ 

 



 

 

     Vianočné 
priania  a želania 
 

Zvončeky už zvonia a ihličie vonia, svetlo sviečok mihotavé, Vianoce k nám prišli 

práve. Preto sviatky krásne majte, v pohode ich prežívajte. 

Letí anjel s nádielkou, pritom vrtí prdelkou. Letí, letí, hádaj kam? K dobrým 

ľuďom, predsa k vám. 

Mrazivé ticho, všade biely sneh, konečne pokoj, nebo plné hviezd. Je tu čas 

vianočný, keď stromček sa ligoce, prajeme vám zo srdca prekrásne Vianoce. 

Krásne Vianoce chcem vám priať, aby mal človek človeka rád, aby jeden druhému 

viac šťastia prial, aby ten Nový rok za to stál. 

Ahoj! Ja som Ježiško! Bol si dobrý? Nenadával si? Nekradol? Nepodvádzal? Tak sa 

to už konečne nauč! Ja ti darčeky večne nosiť nebudem! 

Želám ti pod stromčekom to, čo ty mne. Tak si to dobre rozmysli! 

Oheň v krbe tíško praská, v srdciach vládne pokoj, láska. Z oblohy sa sype sneh, 

všade počuť detský smiech. Už sa stromček ligoce, prajem krásne Vianoce! 

Letí k Tebe darček z neba, je v ňom všetko, čo Ti treba: šťastie, láska, pokoj, 

neha, Ježiško má rád aj Teba. Každú slzu kvapôčku premení Ti na vločku. Veselé 

Vianoce! 

Krásne sviatky vianočné, veselé cesty polnočné, pod stromčekom veľký dar, na 

Silvestra pekný bál. Na tom bále ľahký krok, potom šťastný Novy rok! 

Keď tíško padá sneh a ku šťastiu chýba iba krok, prajeme Vám veselé Vianoce a 

šťastný nový rok. 

Lásky, šťastia hodiny, v kruhu svojej rodiny, užite si spoločne, krásne sviatky 

vianočné a nech dlho prevláda novoročná nálada. 

 

 

 



 

 

Prečo sa teším na Vianoce 
 

Máme dobrú hrachovú polievku a dobre usmaženého kapra. Pred 

usmažením ho chováme vo vani. Keď kapra začneme jesť,  musíme 

dávať pozor na malé kostičky. Na  Vianoce sa takisto teším na 

darčeky. Na Vianoce máme pekný vianočný stromček. Rada ho zdobím 

vianočnými guličkami a takisto salónkami. Na Vianoce si takisto všetci 

môžeme navzájom plniť svoje želania. Ja si vždy želám, aby sa 

každému darilo.  
 

 

Stretne sa u nás celá rodina a je nám veselo, lebo si spievame vianočné 

koledy. Teším sa aj na dobré jedlo - rybu, zemiakový šalát a vianočné 

koláče, ktoré rád vykrajujem. Ale najviac sa teším na zdobenie 

stromčeka a hlavne na darčeky, ktoré pod ním nájdem. 

 

 

Lebo sa teším na darčeky. Vianoce sa mi páčia, lebo sa mi páči 

výzdoba. Na Vianociach sa mi páči večera (kapustnica a rybie file). 

Vianoce mi robia radosť, lebo sa mi páči ohňostroj. Pekné Vianoce sa 

mi páčia, lebo vianočný strom máme vyzdobený peknými farbami. 

 

 

 



 

 

 

RECEPTY ... 
Oslaďte si aj vy Vianoce. Sladké dobroty sú neodmysliteľnou súčasťou 

vianočných sviatkov. Ochutnajte naše odskúšané kráľovské rezy.  

 

Prísady:  

 

BIELE CESTO: 350 g polohrubej múky, 350 g masla, 3 lyžice vody. 

TMAVÉ CESTO: 6 vajec, 200 g práškového cukru, 50 g kakaa, štipka soli, 100 g 

orechov. 

PUDINGOVÝ KRÉM: 125 g masla, 1 a pol balíčka Zlatého klasu, 6 PL kryštálového 

cukru, 1 balíček vanilínového cukru, 500 ml mlieka, práškový cukor na posypanie. 

 

Postup: 

 

1. Z múky, zmäknutého masla a vlažnej vody spracujeme hladké cesto a dáme ho na 

2 hodiny do chladničky. Potom ho rozdelíme na dve časti, jednu rozvaľkáme, 

ostrôžkou pokrájame na štvorce, poukladáme na plech otočený hore dnom, 

poprepichujeme vidličkou a upečieme při teplote 175 stupňov C dozlatista (asi 10 

min.) 

 

2. Druhú časť cesta tiež rozvaľkáme, uložíme do hlbšieho plechu vystlaného 

papierom na pečenie. 

 

3. Tmavé cesto si pripravíme tak, že z bielkov so štipkou soli vyšľaháme tuhý sneh. 

Zmiešame žĺtky s cukrom a primiešame sneh z bielkov. Opatrne zamiešame orechy a 

kakao. Tmavé cesto rozotrieme na biele a upečieme při teplote 175 stupňov C (asi 

20 minút.) 

 

4. Z mlieka, cukru, vanilínového cukru a Zlatého klasu uvaríme hustý puding. Po 

odstavení primiešame maslo a za občasného miešania necháme vychladnúť. Potom ho 

rozotrieme na upečené cestá, prikryjeme štvorcami bieleho cesta a posypeme 

práškovým cukrom. Necháme v chladničke stuhnúť. 

 



 

 

Vianočné zvyky ...                             
Nastávajúcim sviatočným dňom predchádzala dlhá 

príprava. Za pozornosť stojí zvyk „ svätého Ondreja“, 

rozšírený aj v iných regiónoch Slovenska. Už dopredu 

si mladé dievčatá vyberajú domy, v ktorých žijú muži 

alebo mládenci s menom Ondrej. Vo večerných 

hodinách tajne prichádzajú k ich plotom a odriekajú:“ 

Plote, plote , trasiem ťa, svätý Ondrej prosím ťa, daj 

mi tejto noci znať, s kým ja budem pred oltárom stáť“. Viac nesmie dievča slova 

povedať ! V nočnom spánku by sa jej mal snívať sen s obrazom budúceho manžela.  

„Katarína a Ondrej robia husliam amen“, platilo dlhé roky a dnes to platí opäť. 

Skončil sa čas zábav a svadieb. Začal sa advent, sprevádzaný starostlivou 

úpravou a skrášľovaním ľudských príbytkov, obohatený o ďalšie tradície.  

Šiesteho decembra všetky deti s túžbou očakávajú príchod Mikuláša, 

sprevádzaného čertami a anjelmi. Cvengot zvoncov oznamuje ich príchod. 

Z domov často počuť: “Mikulášku, dobrý strýčku, modlím sa ti modlitbičku. Čo mi 

dáš? Čím ma tohto roku požehnáš?“ Strach z Mikulášovho sprievodu vzápätí 

vystrieda radosť z darčekov a sladkostí.  

Na Vianoce sa zametalo pred domom  a počúvalo sa, odkiaľ zašteká pes, mysleli 

si, že z toho smeru príde ženích. 

Pred večerou sa viazali otiepky slaniny a ďateliny. Ďatelina bola určená pre 

dobytok, slama na sedenie počas večere. 

Po polnočnej omši sa dievky umývali v potokoch, aby boli zdravé. 

Pre dobytok sa robili oblátky, do ktorých sa zapekal petržlen, cesnak a chlieb - 

na prilepšenie. Oblátky niesli muž a žena. 

Večeru začínali ľudia mazaním medu na čelo, na stole bolo z každej „poživne“ 

trochu a pod obrusom nechýbali peniaze, aby počas roka bolo dosť jedla a aby 

v dome bol dostatok peňazí.  

Po večeri sa brali do prstov orechy - párny počet znamenal zdravie po celý rok. 

Tiež sa krájalo jablko, podľa ktorého sa usudzovalo zdravie počas roka.  

Na Luciu: sa varili halušky s lístkami, na ktorých boli napísané mená mládencov. 

Podľa prvej uvarenej halušky sa hádalo meno budúceho 

ženícha. Večer chodili Lucie. Boli to tri dievčatá 

zahalené do bielej plachty. Jedna nosila husie krídlo 

a zametala prach v izbe, druhá mala praslicu a plietla 

niť, tretia nemala žiaden predmet. 

Na Troch kráľov:  

Chodili „traja králi“ s piesňami: „My traja králi, prišli 

k vám šťastie, zdravie vinšovať. Šťastie, zdravie dlhé 

letá, my sme k vám prišli zďaleka.“    
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