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úvodník  
Milé deti a milí pedagógovia, v rukách držíte nové číslo nášho 

školského časopisu 3bečan. Po nástupe do školských lavíc vás čakalo 

obdobie jesene a nasledujúceho Halloweenu, najstrašidelnejšieho 

obdobia roku (až po 1. septembri). Na helovínsku tému sme si pre vás 

pripravili zopár ankiet, strašidelných príbehov a veľa strachu. Po 

strašidelnom období nastal najpríjemnejší a najkrajší sviatok roka, 

Vianoce. Čas lásky, pokoja a radosti, kedy všetci trávia svoj voľný čas 

so svojimi blízkymi a s rodinou. S ľuďmi, ktorých máme úprimne radi. 

Vianoce vám spríjemníme nápadmi na typické vianočné 

filmy/rozprávky, receptami na vianočné dobroty, tajničkou, 

komiksom a pripravili sme si pre vás aj porovnanie slovenských 

Vianoc s tými inde vo svete. Ďalej tu môžete nájsť rozhovory s našimi 

pani učiteľkami – pani učiteľkou Švajcovou z prvého stupňa a pani 

učiteľkou Godálovou z druhého, ktoré nám okrem iného prezradili, 

ako trávia svoje Vianoce. Nájdete tu mnoho  nových mien našich 

nových redaktorov, najmä tých mladších – piatakov. Veľa zábavy 

s 3bečanom.  V mene celej redakcie všetkým želáme pokojne prežité 

Vianoce a šťastný krok do nového roku 2019.    
        Michaela Horňáčeková, 9. B 

Školský časopis 3bečan (14. ročník) vydáva Základná škola na Tribečskej ulici 
1653/22 v Topoľčanoch. Vychádza trikrát počas školského roka v náklade cca 
60 kusov v mesiacoch december, marec/apríl, jún.   

Šéfredaktor: 

Horňáčeková, Michaela, 9. B 

Redaktori: 

Bujna Tedeáš,  5. D 

Bujnová, Michaela,  9. B 

Horňáčeková, Adela, 5. C 

Hruboňová, Veronika,  5. C 

Chalupová, Alexandra, 6. A 

Chovancová, Christina, 6. A 

 

 

 

Kmotorka, Tomáš, 6. A 

Koncová, Hana,   6. A 

Košťálová, Sára, 5. D 

Röszlerová, Sofia, 6. A 

Seleš, Samuel, 5. B 

Stanková, Liliana, 5. A 

Stískalová, Adela,  6. A 

Strejčková, Tereza, 5. D 

Szabová, Nina, 9. B 



Úvodník 

Tiráž  Redakčná rada

Obsah 
1.  Pani ministerka na otvorení školského roka  

2.  Novinky v školskej knižnici 

3.  Zbierka pre karanténnu stanicu  

4. Turisti na Kulháni 

5. Na halloweenskom  večierku 

6. Recyklácia v našej škole 

7. Rozhovor s pani učiteľkou Švajcovou 

8. Strašidelné príbehy 

9. Žolík 

10. Prvá Branná olympiáda 

11. Vlastná tvorba 

12. Rozhovor s pani učiteľkou Godálovou 

13. Komiks 

14. Mediálny krúžok 

15. Ako oslavujú Vianoce iné krajiny 

16. Tvorivé dielne 

17. Tajnička 

18. Bez ktorých filmov by neboli Vianoce 
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Nech sa ti splní tvoj sen a každučký deň je plný týchto 

vločiek.. Krásny Štedrý deň a veselé Vianoce. 



Tento kalendárny rok padlo 
otvorenie nového školského 
roka na 3. september. Po 
celodenných búrkových 
dažďoch sa slávnostné 
otvorenie nového školského 
roka nemohlo uskutočniť v 
hlavnom atletickom areáli 
školy a žiaci 1. stupňa sa 
museli presunúť do telocvične školy.  
Tohtoročné  otvorenie školského roka bolo o to slávnostnejšie, že po 
príhovore riaditeľky školy sa všetkým zúčastneným žiakom, 
pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom a ďalším hosťom 
osobne prihovorila ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR 
JUDr.  Mgr. Martina Lubyová, PhD. 
Bol to prvý začiatok školského roka 
tejto ministerky. 
Celý otvárací program 
nového  školského roka moderovala 
Dominika Jakubičková. V rámci tohto 
programu vystúpila Nina 
Bočkajová  s básňou Každý sa vráti rád a Matúš Burian zaspieval 
tradičnú ľudovú pieseň Na Kráľovej holi. 
Ministerka potom pokračovala v otváraní nového školského roka v 1. 

B triede u pani učiteľky Mgr. Andrey 
Jakubičkovej. 
Členovia robotických tímov predviedli 
pani ministerke svoje roboty v činnosti, 
v ktorej sa prezentovali na viacerých 
svetových a európskych súťažiach. 
Otvorenie školského roka 2018/2019 sa 

tak vďaka prítomnosti pani ministerky zapíše do tých ešte 
výnimočnejších dní našej školy. 

Michaela Horňáčeková, 9. B 



Novinky v školskej knižnici 

Naša školská knižnica za posledné roky prešla mnohými premenami. 

Až po dnešnú podobu, na ktorú môžeme byť viac ako hrdí. Preto sme 

urobili rozhovor s našou s pani učiteľkou Mgr. Drahomírou  Šupovou, 

ktorá sa stará o chod knižnice.   

 

Čo je v našej knižnici nové? 

Do knižnice nám pribudli mnohé 

nové zaujímavé tituly. Sú to 

encyklopédie o prvej či druhej 

svetovej vojne. Tiež rôzne knihy so 

športovou tematikou  ako: Osobnosti 

slovenského športu či  100 

olympijských víťazov.  Pre budúcich 

youtuberov tu máme Ja, jutuber.  Pre 

menších čitateľov  sú tu celosvetovo známe príbehy od slávneho 

spisovateľa Roalda Dahla. Jeho tvorba sa teší  veľkej obľube najmä 

u detí. 

 

Aké podujatie ste tento rok stihli a čo plánujete ? 

Priestory knižnice pravidelne využívajú vyučujúci cudzích jazykov, 

keďže máme bohatú cudzojazyčnú literatúru a tento rok nám pribudli 

ďalšie tituly. V októbri sme predstavovali všetky knižné novinky. 

Mali sme výstavu záložiek.  V knižnici sa tiež konajú  umelecké 

prednesy Hviezdoslavovho Kubína a Šalianskeho Maťka.  Na Vianoce 

sme pripravili tvorivé dielne a počas celého roka beží súťaž Kráľ 

čítania našej školy. Samozrejme, tých podujatí je mnoho, nedajú sa 

spomenúť všetky. Už teraz sa teším na február, kedy predstavíme 

ďalšie knižné novinky. Čaká nás marec – mesiac knihy. V júni to bude 

čitateľský maratón v anglickom jazyku a nezabudneme ani na 

vyhodnotenie súťaže Kráľ čítania. 

 



 

 

Čo odkážete našim čitateľom? 

Mnohé deti pomerne často navštevujú knižnicu a čítanie im prináša 

radosť. Chcem povzbudiť aj ostatných, aby sa pridali. V knižnici mám 

viac ako  5000 titulov a myslím, že si u nás vyberie každý. S knihou 

v ruke ide život vždy ľahšie.  A ako povedal Maxim Gorkij: „Za 

všetko, čo je vo mne dobré, vďačím knihe.“  

Knižnicu môžete navštíviť každý deň počas veľkej prestávky a tiež: 

Pondelok:    12.30 – 15:00 

Utorok         12:30 – 15:10 

Streda          12:30 – 15:00 

Štvrtok        12:30 – 14:30 

Piatok         12:30 – 14:30 

 
Adela Stískalová, Hana Koncová, 6. A 



 

Po minuloročnom úspechu zbierky sme sa v Krúžku mediálnej 

výchovy rozhodli aj tento školský rok pomáhať. V dňoch 18. – 20. 

decembra 2018 môžu všetci žiaci, rodičia a priatelia školy prispieť 

do zbierky pre OZ Topoľčianske packy dvoma spôsobmi: 

1)  FINANČNE – každý deň cez veľkú prestávku budú žiaci 

dobrovoľníci chodiť do tried. Peniažky môžete taktiež kedykoľvek 

priniesť do zástupcovne a vhodiť ich do urny. Prosíme, nekupujte 

krmivo, prispejte finančne. Chceme, aby si OZ/KS sami kúpili 

práve ten druh krmiva a lieky, ktoré nutne potrebujú.  

2) MATERIÁLNE - ak máte doma nepotrebné deky, uteráky a 

plachty, prineste ich opraté do školy p. školníkovi v čase od 7.00 

do 15.00 hod. 

Ak by ste chceli pomáhať celoročne aj inými formami, napríklad 

odvozmi, dočaskami alebo ako dobrovoľníci, pozrite si FB stránku 

OZ Topoľčianske packy / Karanténna stanica Topoľčany.  

O výsledkoch zbierky Vás budeme informovať v ďalšom čísle 

nášho 

školského 

časopisu. 

A keďže aj my 

chceme 

prispieť, celý 

výťažok 

z predaja 

decembrového 

čísla 3bečana 

venujeme 

Topoľčianskym 

packám.  

Adela Stískalová a Christina Chovancová, 6. A 



                 Turisti na Kulháni 

     11. októbra 2018  sme sa  štyri  triedy  piatakov  vybrali 

autobusom  na  Duchonku.  Z  Duchonky  sme išli  pešo  na   

Kulháň.  A  to  nie  je  všetko.  Z cesty na Kulháň sme 

písali písomku  a  za  tú  dostali  3  známky.  Pri ceste  sme 

si  museli  všímať  úplne  všetko.   Dokonca aj z okna 

autobusu.  Vedeli  by  ste,  koľko  kilometrov je to 

z Duchonky do  Topoľ-

čian?  Je to  približne 15  

kilometrov. Ja som to 

nevedela,  museli  mi  to  

prezradiť spolužiaci.  Spo-

lu  tam  bolo  viac ako  25  

úloh.  Test obsahoval aj  

kreslenie a  meranie 

metrom.  Merali  sme  svoj  

tieň   a   svoj  krok, tiež  aj  

obvod   stromu. Okrem 

toho sme počítali svoje kroky od jednej tabule po druhú. 

Cestou  sme  stretli pána  lesníka, ktorý  dal  pani  

učiteľkám  Dominike  Jamborovej a  Johanke  Fabovej  

ovoňať  bazu  a mätu. Ony museli uhádnuť, čo to je. 

A  vedeli  ste,  že  pán  učiteľ  Kopčan  chcel  svoju  triedu  

neustále  počítať,  a  tak mu  pán  učiteľ  Vöpy  chcel   dať   

deviatacké  testy?  Kde  vzal  pán  učiteľ  Vöpy  

deviatacké   testy  v lese, je  dodnes  veľkou záhadou. Po 

týchto dobrodružstvách sme konečne dorazili na Kulháň. 

Nakoniec sme sa poprechádzali po hrádzi Nemečky. 

Z hrádze Nemečky sme sa už autobusom vrátili späť do 

našej školy. Bola to fajn exkurzia náučným chodníkom. 

Liliana Stanková, 5. A 



Na halloweenskom

večierku. . .
Dňa 25. októbra sme sa vybrali do školského klubu detí 

pozrieť sa, ako oslavujú pred jesennými prázdninami 

dušičkový sviatok, ktorý sa k nám dostal z Ameriky a u nás 

sa stal taký obľúbený HALLOWEEN. Detí sme sa pýtali na 

masku (akú masku mali na sebe), na to, kto im so 

zhotovením masky pomáhal, i na to, ktorá z masiek sa im 

páčila najviac.  

 

Miška Poništová, 2. B 

Vybrala som si masku mŕtvu nevestu. 

Z mojou maskou mi pomáhala mamina. 

Najviac sa mi páčili masky mŕtva 

nevesta a  mŕtvy ženích. 

 

Matúš Labuda, 2. B 

Moja maska je kostra. 

S maskou mi pomohla  

a upravila mamina.  

Najviac sa mi páčia 

kostry.     

 

Natália Matejková, 4. B  

Moja maska je mŕtva 

bábika. S maskou mi 

pomohla kamoškina 

teta. Najviac sa mi 

páčila maska mŕtva bábika. 

 

 



Igor Gudába, 2. B 

Moja maska je mŕtvy sekáč. S maskou mi 

nikto nepomáhal. Veľmi sa mi páčila zelená 

kostra. 

Adam Jančovič, 3. C 

Moja maska je strašidelný duch.  

S maskou mi nikto napomáhal. 

Najviac sa mi páči maska kostry. 

 

Viki Palková, 1. C 

Som ježibaba. 

S maskou mi pomohla 

mamina.  Maska čarodejnice 

sa mi páči najviac. 

 

Viktória Kubecká, 3. C 

Som krvavá nevesta. 

S maskou mi nikto nepomáhal. 

Naj sa mi páči maska krvavej študentky. 

 

 

 

Na Halloween prišla aj bývala žiačka tejto školy Ela 

Bezáková. Prišla za jej bývalými spolužiakmi. Veľmi sa 

tešila, že tu môže byť a spolužiaci sa jej nevedeli dočkať.  

 

Ela Bezáková (bývalá žiačka) 

Moja maska je krvavá študentka. 

Nikto mi s maskou nepomáhal. 

Najviac sa mi páči maska krvavej 

študentky. 

 

Tadeáš Bujna, Sára Košťálová,  

Tereza Strejčková (všetci 5. D) 



  

 

 

 

 

 

Christina Chovancová, 6. A



Nesmie chýbať pochvala 
a povzbudenie do ďalšej práce 

(Rozhovor s pani učiteľkou Švajcovou) 

 

Prečo ste sa rozhodli byť učiteľkou? 
V školstve som zakotvila napriek tomu, že som 
ukončila strednú ekonomickú školu – Obchodnú 
akadémiu a rodičia ma viedli týmto smerom. 

Výber povolania ovplyvnila moja jedna známa, ktorá je učiteľkou             
a o tejto práci mi veľa porozprávala. Táto myšlienka sa mi zapáčila, 
pretože práca s deťmi ma vždy veľmi bavila. A viete, ako to nakoniec 
dopadlo? Teraz mám práve prváčikov.  
Kde ste sa narodili? 
Narodila som sa v Topoľčanoch. 
Akú vyučovaciu metódu máte najradšej? 
Že by to bola klasifikácia, ktorú žiaci zase majú najmenej radi? 
(smiech) Ale veru nie. Určite je to motivačná na vzbudenie a udržanie 
záujmu u žiakov a tiež rozhovor. Rada so žiakmi diskutujem                    
a vypočujem si ich. Mám rada aj rôzne problémové metódy a 
projekty. A, samozrejme, nesmie chýbať pochvala a povzbudenie do 
ďalšej práce. 
Kde ste študovala?  
Študovala som na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, odbor 
Učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ. Potom som ešte absolvovala rozširujúce 
štúdium špeciálnej pedagogiky na Univerzite Komenského v 
Bratislave. 
Koľko rokov učíte? 
V júni  2001 som slávnostne promovala, takže tento rok to už bude 17 
rokov, okrem troch rokov, kedy som bola so synom na materskej 
dovolenke.  
Koľkým triedam ste už boli triednou učiteľkou? 
Ak si dobre spomínam, triednou učiteľkou som bola 4-krát. 
Aký predmet učíte najradšej? Prečo? 



Keďže učím veľa predmetov na prvom stupni a sú rôzne, tak ťažko 
vybrať iba jeden. Ale mohla by to byť napr. matematika, ktorú majú 
žiaci 1. stupňa radi a väčšinou im nerobí veľké problémy. 
Aký ročník učíte najradšej? 
Najradšej učím druhý ročník, pretože je aj najľahší pre žiakov a teda aj 
pre učiteľa. 
Ste rada keď za vami prídu vaši bývalý žiaci? 
Určite áno. Mám z toho radosť, že na mňa nezabudli, prehodíme 
spolu pár viet, posťažujú sa a aj pochvália tým, ako sa im darí. 
Ako trávite voľný čas, keď neučíte? 
Voľné chvíle trávim hlavne s rodinou, ale nájdem si čas aj na svoje 
obľúbené činnosti. Veľmi rada čítam, rada spoznávam nové miesta, 
zo športu v lete je to plávanie a v zime lyžovanie. Rada zdravo varím a 
experimentujem v kuchyni. 
Ako vyzerajú Vianoce u vás doma? 
Dodržiavame tradície – adventný veniec, stromček, výzdoba bytu, 
dekorácie, sviečky, vianočný obrus, servítky – to všetko musí byť. 
Posielame ešte aj vianočné pohľadnice. Na Štedrý deň sú u nás 
povolené iba raňajky a potom pri varení vyčkávame až do večere. 
Večeriame za jedným stolom, slávnostne oblečení a krásne upravení. 
Čo sa týka tradícií, dávame zbožie a mince pod obrus, jeme oblátky s 
medom a cesnakom, krájame jabĺčko, jeden tanier navyše pre 
náhodného hosťa nesmie chýbať, zapálená sviečka a modlitba. Ako 
jedlo sa u nás podáva mliečna kapustnica s hríbami, majonézový šalát 
s rybou a opekance s makom. Na stole nesmie chýbať veľa dobrôt v 
podobe vianočného pečiva. Po večeri zazvoníme zvončekom ako 
znak, že prišiel Ježiško a ideme si  rozbaliť darčeky. Na záver ideme na 
polnočnú omšu. Milujem Vianoce a mám radosť, že mám takú úžasnú 
rodinu, a to je ten najkrajší darček pod stromček. 
Aké je vaše najväčšie želanie pod stromček? 
Na Vianoce si prajem, aby sme boli všetci hlavne zdraví a šťastní.  
Nech v našej rodine vládne pokojná  atmosféra a tiež veľa krásnych 
chvíľ strávených v kruhu rodiny. Aby sa všetkým deťom splnili tie 
najtajnejšie priania a aby ich obklopovali iba samí dobrí učitelia. 

Tadeáš Bujna, Sára Košťálová,  

Tereza Strejčková (všetci 5. D) 



Žolík 

Platí v mesiacoch február a marec. 

Platí to pre všetky pani učiteľky a pre pánov učiteľov z tejto školy 

a všetky vyučujúce predmety.  Oslobodenie od ústneho skúšania. 

   

                                                          

 

 

Strašidelné príbehy  

Drvivá väčšina z nás má rada strašidelné príbehy. Pár z nich 

som sem dal a myslím že by Vás mohli vystrašiť.  

Ukladal som svojho syna do postele, keď mi povedal „Ocko, 

pozri sa pod posteľ, či tam nie je dáke strašidlo!“ Pozrel som sa 

a uvidel som iného chlapca, ktorý na mňa pozrel a zašepkal: 

„Otec, niekto je na mojej posteli…“  

Poslednú vec, ktorú som zazrela, boli hodinky, ktoré ukazovali 

00:07. Potom už len ruka s dlhými nechtami, ktorá zviera 

moje hrdlo. Posadila som sa a uľavilo sa mi. Bol to len sen… Na 

hodinách som vtedy zazrela čas 00:06 a začula tiché otváranie 

dverí na mojej izbe.  

Raz som prišiel domov po párty neskoro v noci. Siahol som po 

vypínači a chcel zapnúť svetlo, no už na ňom bola niečia ruka.  

Do zrkadla sa dívam často. Dnes to ale bolo prvýkrát, keď na 

mňa môj odraz žmurkol.  

Prebudilo ma ťukanie na sklo. Myslel som najprv, že mi niekto 

zaťukal na okno, ale potom sa to ozvalo znova ... zo zrkadla ...  

Usmievavá tvár sa na mňa zadívala z tmy za oknom spálne. 

Bývam na 14. poschodí.  
Tomáš Kmotorka, 6. A 
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Prvá Branná olympiáda 
  

Volám sa Hana 

Koncová a tento 

rok som sa 

zúčastnila prvého 

ročníka Brannej 

olympiády. Tej sa 

okrem iných 

zúčastnil sám 

minister obrany 

Peter Gajdoš, ktorý  

sa všetkým zúčastneným prihovoril. Na zadnom dvore na 

bežeckej dráhe svoje stanovištia rozložili vojaci. Ukázali 

nám svoje vojenské autá, predviedli nám ako dať prvú 

pomoc, ako sa ubrániť v prípade, keď je to nutné. Mohli 

sme si vyskúšať plynové masky, ochrannú vestu. 

Na tejto akcii nechýbali ani novinari, ktorí oslovoli aj mňa 

a kládli mi rôzne otázky. Na otázku, či sa mi páči, som 

odpovedala: Páči sa mi, že si vojaci našli na nás čas 

a prišli nám ukázať, čo vedia a doniesli niektoré veci, 

napríklad veľké autá a pištole a pod. 

Okrem stanovíšť sa i súťažilo. Súťaže – olympiády sa 

zäčastnili topoľčianske školy: Gogoľova, Hollého,  

Škultétyho a, samozrejme, naša, ktorá sa stala v tejto 

športovej súťaži aj najúspešnejšou.  

Prvá Branná Olympiada  stála za to! Bol to pre nás skvelý 

zážitok.   

Hana Koncová, 6. A 

 

 



Moja kamoška  
Tancovanie je jej život, 
v Topolčanoch býva, 
o dedine stále sníva. 
Tancuje, veď to je jasné, 
na pódiu talent žasne.  
Cez kameru mi zas kýva.  
 

 
 
Najlepšie kamarátky 
Kamarátka z Prahy  
mám s ňou dobré vzťahy. 
Ale keď smutná je, 
veľa toho nasľubuje. 
Je takej povahy. 

 
Alexandra Chalupová, 6. A 

O kúzelnej kriede 

Bola raz jedna  trieda  3. D. V triede mali kúzelnú kriedu. Pomáhala 

im pri písaní. Jedného dňa sa vypísala. „Čo budeme robiť?“ zhovárali 

sa deti. „Pomohla mi, keď som písala slovo chyža,“ povedala Zuzka. 

„A mne, keď som písal slovo hijó,“ premýšľal Martin. „Musíme si 

zohnať inú,“ zhodli sa deti. Zazvonilo na prvú hodinu. Pani učiteľka 

rozdala zošity a začali písať diktát. Keď ho pani učiteľka opravila, 

všetky deti mali jednotky. Už nepotrebovali kúzelnú kriedu, lebo 

všetko vedeli.                                                                         

                                                                                         Laura Palková,  3. D 

Emily a zatúlané šteniatko 

Raz večer, keď sa Emily ukladala spať, stalo sa niečo neuveriteľné. 

Niečo jej pri okne štekalo. Hav! Hav! Hav! Počula za oknom. Pozrie 

z okna a hľadí na chlpatú guličku, ktorá leží na ceste. Vybehne 

z domu a čo nevidí, malé opustené šteňa, chúliace sa na ceste. Emily 

bolo špinavého a hladného šteniatka ľúto, a tak ho zobrala dnu. Na 

druhý deň ho s rodičmi zobrala k zverolekárovi. Dostalo mikročip 

a obojok. Emily mu dala meno Ňufáčik a starala sa oň. 

Natália Bočeková,  3. D 

Vlastná tvorba 



Mám svoju prácu veľmi rada... 
Rozhovor s pani učiteľkou Godálovou. 

Koľko rokov učíte? Ako by ste zhodnotili svoju 
učiteľskú prax? 
Vyše 40 rokov. Vždy ma poteší, ak moji bývalí 
žiaci prídu za mnou a dozviem sa, že sú úspešní  
ľudia, že dosiahli v živote veľa vďaka nám, teda aj 
mne. Môžem povedať, že som už vychovala 
niekoľko generácií. 
Ako sa menili žiaci počas vašej učiteľskej praxe? 
Veľmi. Z pokojných žiakov, ktorí túžili po množstve vedomostí, 
vyrastá generácia, ktorá si už len vyberá tie vedomosti, ktoré 
potrebuje a je veľmi hlučná a akčná. 
Aké sú podľa vás výhody a nevýhody učiteľstva?  
Ja som sa snažila vidieť len to pozitívne, keďže mám svoju prácu 
veľmi rada. Inak by som tu už nebola. 
Aké predmety učíte? Prečo ste si zvolili práve tie? 
Slovenský jazyk, Anglický a učila som aj nemecký jazyk. Teraz učím už 
niekoľko rokov anglický jazyk. 
Na akú základnú školu ste chodili a aká je prvá spomienka na ňu? 
Moja prvá spomienka na školu je veľmi pekná. Život v minulosti bol 
iný ako teraz. To znamená, že deti si školu viac vážili. Učiteľ bol pre 
nich osobnosťou. Ja som chodila na základnú školu, ktorá je oproti 
zdravotnému stredisku a polikliniky. Bola to malá, ale útulná škola. 
Prezraďte nám svoje tri dobré a tri zlé vlastnosti. 
To by musel povedať niekto iný. Neznášam klamstvo, to znamená, že 
som pravdovravná. Snažím sa žiť čestne a zodpovedne. Nemám rada 
podvody. 
Ako a kde trávite Vianoce? Aký najkrajší darček ste dostali? 
Vianoce trávim doma. Môj najkrajší darček bol v roku, keď sa mi 
narodila dcéra. 
Čo máte na Vianociach najradšej? 
Uprednostňujem klasické Vianoce, keď je celá rodina spolu a všetci sú 
spokojní a šťastní. Vždy si máme čo povedať, a to je na rodine to 
najdôležitejšie. 



Aký mate rada vianočný sviatok? 
Najradšej mám Štedrý večer. Má svoje čaro. Rada rozbaľujem darčeky 
a vždy sa každému poteším. 
Ako trávite Silvestra? Máte radi ohňostroj na Silvestra? 
Na Silvestra sme sa chodievali baviť do spoločnosti. Iba posledné roky 
trávime Silvester doma. Ohňostroj mám veľmi rada. Evokuje u mňa 
slávnosť. 
Čo vyzerá vaše vianočné stolovanie a zvyky? 
Mám rada sviatočné stolovanie. U nás zachovávame klasické jedlá –  
hríbovicu, kapustnicu a rybu so zemiakovým šalátom. Pokiaľ žili starí 
rodičia, dodržiavali sme aj zvyky a vinšovačky, teraz už nie. 

Samuel Seleš, 5. B 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Adelka Horňáčeková, Veronika, Hruboňová, 5. C 

Komiks 



MEDIÁLNY KRÚŽOK 

Ahojte, pozdravuje vás mediálny krúžok, ktorý v našej škole 
vznikol tento rok. Redakčná rada rozhlasu a televízie TAR sa stretáva 
na dolnom poschodí vo VT1 každý pondelok. Samozrejme, práce je 
veľa, a tak sa stretávame aj počas týždňa, ako sa na správnych 
redaktorov patrí. Je to najmä tvorba rozhlasových relácií, ktoré 
vysielame každý druhý týždeň. Veríme, že naše prvé pokusy ste už 
zachytili. Musíme poďakovať vám žiakom, ale aj učiteľom, že si nájdu 
čas a odpovedia na zvedavé otázky.  Nie je to vždy jednoduché.  

Začíname tvoriť aj prvé reportážne pokusy. Ešte stále sa učíme, 
každým dňom zdokonaľujeme. Pred nami je dlhá cesta a tešíme sa na 
ďalšie výzvy, ktoré nás čakajú. Preto budeme vďační za vaše nápady, 
kritiku či pomoc. To všetko nás posúva dopredu. Ak sa rozhodnete 
k nám pridať, neváhajte! Dvere máme vždy otvorené. 
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Členovia mediálneho krúžku 



 Ako sa slávia Vianoce u nás vieme všetci. No 

nie všetky krajiny majú rovnaké zvyklosti ako my – 

Slováci. Týmto príspevkom Vám chcem priblížiť 

Vianočné sviatky tých národov, ktoré sa úplne odlišujú 

od našich.  

 Niektorí ste možno navštívili alebo sa chystáte navštíviť Anglicko. 

V Anglicku je najdôležitejším dňom 25.december, kedy si ráno ľudia 

rozbaľujú darčeky. Celá rodina sa stretáva pri 

veľkom obede alebo neskorej večeri. U nás sme 

zvyknutí na kapra a hríbovicu, no v Anglicku je 

hlavným jedlom pečený moriak so zemiakmi 

a zeleninou. Angličania sú známi svojím tradičným 

vianočným pudingom a koláčom zo sušeným 

ovocím, orieškami a hrozienkami.  Deťom nosí 

darčeky OTEC VIANOC – FATHER CHRISTMAS a ukladá ich do 

ponožiek zavesených na kozube.  

Ľudia v Španielsku veľmi udržujú vianočné tradície a zvyky. Je to 

veľmi katolícka krajina. Tiež ako my, majú 

večeru 24.decembra a najčastejším hlavným 

jedlom je plnený moriak. Po večeri sa chodí na 

polnočné kohútie omše, ktoré sa nazývajú MISA 

DEL GALLO. Po nich sa ľudia zabávajú 

v uliciach miest, pričom chodia s pochodňami, 

hrajú na gitarách, tamburínach a bubnoch. Španielske deti si musia na 

darčeky počkať až do 6.januára, teda do Troch kráľov, ktorí prišli z ďaleka 

darovať dobrým deťom darčeky a zlým uhlie.  Darčeky deti nehľadajú pod 

stromčekom, ale v topánkach.  

Dôležitým vianočným rituálom je 

ťahanie šťastných čísel vianočnej 

lotérie.  "Lotería de navidad" je najstaršou a 

najväčšou lotériou sveta.  

Zvláštne sú tiež Vianoce v Rusku. Tu 

slávia Vianoce dvoma spôsobmi. Buď slávia 



pravoslávne Vianoce, ktoré sú 6. a 7. januára, alebo slávia Vianoce po 

starom na Nový rok. Typickým znakom je vyzdobená jedlička. Darčeky 

rozdáva deťom na Nový rok Dedo Mráz a sprevádza ho Snehulienka. Pri 

stromčeku sa stretáva celá rodina, ktorá spieva a tancuje. Hlavným jedlom 

je pšeničný nákyp s mandľami, hrozienkami, slivkami a cukrom. Vždy 

majú pečené bravčové mäso s chrenom a perníkom.   

A ešte trochu exotiky zo slávenia Vianoc v Egypte. Egypťania majú 

trochu posunuté Vianoce, lebo v ich kalendári sú zapísané až 25.decembra, 

čo predstavuje 7.január nášho kalendára. Adventné obdobie trvá 40 dní 

pred Vianocami. Počas tohto obdobia sa postia, nejedia mäso, hydinu ani 

mliečne výrobky. Na Štedrý večer idú do 

kostolov v úplne nových šatách. Bohoslužby tu 

končia o polnoci hlaholom zvonov. Potom idú 

ľudia domov na slávnostnú večeru. Na večeru sa 

podáva fata. Je to jedlo z chleba, ryže, cesnaku 

a vareného mäsa. Ľudia v Egypte majú zvyk na 

Prvý sviatok vianočný navštevovať svojich priateľov a susedov. Na 

návštevu si nosia špeciálny chlieb, aby nezaťažovali hostiteľov prípravou 

občerstvenia.  

Alexandra Chalupová, 6. A 

Tvorivé dielne 

K vianočným filmom si môžete spraviť aj horúcu čokoládu, ktorú sme 

vyskúšali a je naozaj chutná.  Recept na 

ňu: 

1. 1. Mlieko nalejeme do menšieho hrnca, 

pridáme rozlámanú čokoládu a na 

miernom ohni ju zohrievame, až kým sa 

nerozpustí. Medzitým do menšieho 

hrnca nalejeme smotanu na šľahanie, 

pridáme cukor a tiež ju zohrejeme. Nemôže vrieť! 

2. Keď už je čokoláda úplne rozpustená, prilejeme smotanu a zmes 

varíme, dokým nie je úplne hladká a pekne voňavá. Primiešame 

štipku škorice a podávame horúce. 

Michaela Bujnová, Nina Szabová, 9. B 
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TAJNIČKA 
Na Vianoce hovorí mamička Jožkovi: "Jožko, 

zapáľ______________ _____________." 

Za chvíľu príde Jožko a hovorí: "Aj sviečky?“ 

                                           

7. Prvý deň v týždni...                                                                   

8. Je dobrý a... 

13. Predmet, na ktorom sa rysuje... 

 

 

 3.                                          

  

 

  

 

                        

                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

Alexandra Chalupová, 6. A 

 



Bez ktorých filmov by neboli Vianoce...  

Vianočné rozprávky a filmy počas vianočného obdobia nesmú chýbať. 

Preto vám chceme zopár našich obľúbených  rozprávok a filmov 

ukázať  a trošku priblížiť. 

1. Sám doma  

Táto rodinná vianočná komédia je úplná klasika. 

Každoročne sa táto komédia vysiela v televízií. Či už 

prvá alebo druhá časť.  V oboch častiach ostane cez 

Vianoce Kevin sám a vtedy začne to pravé 

dobrodružstvo. Ale aj tak si myslím, že tento film 

všetci dobre poznáte. 

2. Vianočná koleda 

Táto rozprávka už síce nie je u nás až taká známa, 

ale aj tak ju dosť ľudí pozná. Začiatok je 

o starčekovi, ktorý nenávidel ľudí a Vianoce. 

Nevedel si vážiť chvíle s rodinou a užívať si tú 

vianočnú atmosféru. Nastane okamih, kedy sa 

všetko zmení. Ale už nebudem viac prezrádzať. Veď 

uvidíte sami.  

3. Grinch 

Táto rozprávka je síce už trošku staršia, ale aj tak má 

v sebe to vianočné čaro. Je to o zelenom škriatkovi, 

ktorý sa snaží zničiť ľuďom Vianoce. Nakoniec zapadne 

medzi milovníkov Vianoc 

4. Predvianočná nočná mora 

Ďalšia animovaná rozprávka tentokrát z dielne Toma 

Burtona. Je to spojenie Halloweenu a Vianoc. Obsah bol 

o tom, ako sa snažilo halloweenske mesto spraviť si 

halloweenske Vianoce. 

Nina Szabová, Michaela Bujnová, Michaela Horňáčeková,  9. B 
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