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Keď sa pýtali starca, čo ho na ľudstve najviac prekvapuje, odpovedal: Ľudia.  

-Pretože obetujú zdravie, aby zarobili peniaze;  potom obetujú peniaze, aby 
znovu získali zdravie. 

-Potom sa tak znepokojujú budúcnosťou, že si neužívajú prítomnosť, a tak nežijú ani v 
prítomnosti ani v budúcnosti.    

-A žijú tak, akoby nikdy nemali zomrieť, a potom zomrú bez toho, aby predtým žili. 

Zima je krásne ročné obdobie, asi najkrajšie zo všetkých. Začiatok zimy nám  naznačuje aj vtáctvo, 
ktoré odlieta do teplých krajín, alebo zvieratá, ktoré si robia zásoby. Prvé ranné hmly sú nepriehľadné 
sťa mliečne závoje. Ani zima by nebola tá pravá bez snehuliačikov, ktorí predsa nežijú, ale často sú 
deťom priateľmi. Naše smejúce sa slniečko sa potajomky prikráda medzi konármi stromov a usmieva 
sa, keď vidí, akí sme šťastní, že sú Vianoce, aj keď bez snehu. Naneštastie, trvá táto krása tak krátko, 
že si musíme čo najrýchlejšie užiť sánkovačky, guľovačky a korčuľovania ešte skôr, než našim 
snehovým človiečikom zmäkne hlava a odpadne mrkvový nos. Po takmer celom školskom polroku, 
a namáhavej práci Vám chce Váš obľúbený časopis FenoMén spríjemniť najkrajšie sviatky v roku. 
V tomto vianočnom čísle nájdete interview s pani riaditeľkou, vianočné príbehy, úspechy školy, 
recepty, vtipy a veľa ďalšieho. Nech Vás teda FenoMén hreje počas nádherných studených dní. 
 Požehnané Vianoce a Šťastný nový rok 2015 Vám  praje 

      Paula a Kristínka ☺ 

 

 

Ó, kresťania, poďme, 
radostne plesajme 
a postojme pri jasliach 
v Betleheme. 
Dieťatko, ajhľa, nám 
sa narodilo: 
[:ó, pozdravme ho 
vrúcne,:] 
veď pokoj, 
radosť, spásu 
nám 
prinieslo. 
 

 



 

Bola zima. Vonku fúkal vietor 
a z oblohy sa prášil biely cukor 
snehových vločiek . Domčeky boli 
vysvietené, cez ligotavé okná 
obývacích miestností bolo vidieť 
stromčeky – nádherné jedle. Rodiny 
spolu spievali, hrali sa s deťmi 
a hlavne sa pripravovali na Vianoce 
– sviatky pokoja, ticha a radosti. 
Lenže medzi nádhernými blikajúcimi domčekmi stála v tme malá chalúpka, ktorú tieto 
vysvietené domčeky zatienili. V tejto chalúpke sa svietilo len v jednej miestnosti, kde sedeli 
otec s dcérkou. Mali smutné pohľady. Človek by povedal, že  istotne nemajú peniaze na 
darčeky, tak preto sú takí smutní. Ale nie, títo dvaja sedeli pri  svojej chorej mamičke, 
manželke. Vzdychala z posledných síl. Nechcela zostať v nemocnici, lebo vedela, že jej 
koniec je už blízko. Ostala doma, s rodinou a na Vianoce. Pre niekoho len lacná fráza, pre 
niekoho posledné minúty v kruhu najbližších. Do Štedrého dňa ostávali dve hodiny. Tieto dve 
hodiny boli veľmi napäté. ,, Oci, dožije sa maminka Vianoc?“ neustále otázky a žiadne 
odpovede, len neisté výdychy. ,,A oci? Že nás maminka neopustí? Povedz áno!“ ,,Ale predsa 
smrti nerozkážeš.“ – posledný  výdych mamy  a manželky, pre niekoho dobrej kamarátky, 
tety. Lenže už aj tak nič na tom nezmeníme, aj keď ju nazveme hocijakým slovom, 
nevzkriesime ju. A tak Štedrý večer sa stal    smútočným dňom otca a dcéry Marušky, ktorá 
mala vtedy len 7 rokov. Toto malé dievčatko nepoznalo od tejto chvíle čaro Vianoc len 
spomienku na odchod z tohto sveta svojej mamy. Ale uznajte sami, dieťa predsa potrebuje 
lásku mamy. Preto každý deň v modlitbe prosila: „Otecko nebeský, ty vieš ako ľúbim ocka, 
ale keby si mi na chvíľku poslal maminku!“ Tieto modlitby sa opakovali každučký deň. Dlhé 
2 roky až raz......... V škole organizovali vianočnú besiedku. Na starosť ju bude mať 
kamarátka Maruškinej mamy. Táto pani bola veľmi milá. Už dávnejšie si všimla Marušku, 
aká je smutná a chcela jej pomôcť. Čo by sa len porozprávali. Ale nevedela ako, teraz bol ten 
čas. Pri rozdelení úloh si všimla, že Maruška sedí v kúte a prišlo jej na um: „Deti, teraz si 
urobíme predčasné Vianoce!“ A svoj pohľad upriamila na dievčatko v kúte. „Maruška, poď 
tu, ku mne!“ Dievčina prišla, ale nevedela,  kto to je. Pani Andrea sa naklonila a pošuškala jej: 
„Maruška,  keďže je predvečer Vianoc,  niečo si praj a ja sľubujem,  že ti to splním!“ Maruška 
mlčala. Po chvíli objala Andreu a riekla: „Mama, ty si sa vrátila!“ Tieto 2 osoby splynuli 
v objatí ako matka s dcérou. Od tejto chvíle si Andrea Marušku obľubila ako svoju dcérku 

a každý deň ju navštevovala a starala sa o ňu,  pretože: LÁSKA SI ICH NAŠLA!!! 

                                                Barbora Veselovská,  7.A.  



 

Narodenie Ježiša Krista –
sviatok príchodu 
Božieho syna, 
pokoja a lásky - 
Vianoce oslávia 
na celom svete 
dve miliardy 
kresťanov. 
Slávenie  25. 
decembra ako dňa 
narodenia Ježiša je 

doložené po prvý raz z 
roku 336 v Ríme. Na základe 
odlišných tradícií slávia kresťania 
rôznych cirkví Vianoce v rôznych 
termínoch. Katolíci, protestanti a časť 
pravoslávnych slávi Vianoce 25. decembra 
podľa gregoriánskeho kalendára.  
Na východnom a čiastočne aj na strednom 
Slovensku sa tento deň nazýva aj 
“vigília”, čo znamená predvečer 

sviatku. Najväčším sviatkom Vianoc je 1. sviatok vianočný (25. decembra) – deň 
Kristovho narodenia.  Na Štedrý deň sa zvykne držať pôst, ktorý končí východom prvej 
hviezdy. Deťom sa vravelo, že ak vydržia do večere nič nejesť, uvidia zlatú hviezdu alebo 
zlaté prasiatko. Na bohato prestretom štedrovečernom stole nesmie chýbať chlieb, cesnak, 
med, oblátky, kapustnica, ryba, zemiakový šalát, opekance, koláče, ovocie. Po večeri sa 
spievajú koledy, rozbaľujú vianočné darčeky.  Mnoho ľudí sa zúčastňuje polnočnej omše, aby 
oslávili narodenie Ježiša Krista.  

 

Túto zimu je IN všetko 
pletené – od šálov, 
rukavíc, až k svetrom, 
ktoré sú teplé, príjemné a 
kombinovateľné, krátke, 
dlhé aj nadrozmerné, k 
tomu pokojne aj nohavice. 
Hlavne, že vám bude teplo. ☺ 



Farby zimy:  vínovočervená, čierna, červená, objavuje sa 
pár modelov aj v bielej. Okrem nich sa stále držia aj 

výraznejšie farby,  ako sýtoružová a sýtofialová. 

 Kedysi si svet módy nepotrpel 
na potlače, vzory alebo 
doplnky, ako je to dnes. 
Fungoval hlavne minimalizmus, 
ktorý zahŕňal kvalitný strih, 
textíliu a farbu - viac nebolo 
treba. Tento štýl 
minimalistického obliekania sa 
opätovne vracia.  

Bundy 
Zo zaujímavých vychytávok, ktoré nás v tomto roku čakajú, tu máme napríklad kombinácie 
materiálov. Bundy pod zadok so sťahovaním na páse a kapucňou sú hitom aj tohtoročnej 
jesene/zimy. Taktiež sú trendy prešívané bundy (s opaskom). Do módy sa dostali aj odvážne 
kombinácie materiálov. 

Strapce 

Veľmi zaujímavo 
to vyzerá najmä na 
náramkoch, keď ku 
mohutnejšiemu 
kúsku pribudnú na 
bočnú stranu a 
osviežia ich 
takýmto spôsobom.  

 

Megašál 
A aby vám naozaj nebola 
zima, nezabúdajte na šál. 
Platí, že čím väčší, tým 
lepší a možno vás 
prekvapí, aké megašály sa 

aktuálne nosia..  

 

Tento rok opäť privítame retro štýl, 
a s ním aj 60. – te roky. Práve v 60-
tych rokoch sa začali nosiť členkové 
čižmičky a  ,,chelsea“  topánky – 
členkové čižmy s elastickým 
gumeným patentom po bokoch. 



 

 

 

Hodina deťom - 28.11.2014   
          
Dňa 28.11.2014 sa konala celoslovenská 
verejná zbierka Hodina deťom. Našim 
dobrovoľníkom zo žiackej školskej rady sa 
podarilo vyzbierať 144,69  € .  Ďakujeme. 

Mikuláš - 5.12.2014 

Dňa 5.12. si naši žiaci pripomenuli deň 
svätého Mikuláša. Žiaci mali pre svätého 
Mikuláša pripravené básničky a pesničky, 
za čo ich sv. Mikuláš odmenil sladkou 
odmenou. 

Metodický deň MAT - 19.11.2014 

19.11.2014 sa uskutočnil 1. metodický deň 
učiteľov matematiky. Zúčastnilo sa ho 13 
učiteľov. Otvorenú hodinu viedla PaedDr. 
M. Paľová, no svojimi príspevkami 
prispeli aj ďalší.  

 

Dievčenský halový futbalový turnaj - 
12.12.2014 

II. ročník ORAVA 
CHAMPIONS 
MASTERS WINTER 
CLASSIC u nás v hale 
privítal 10 družstiev zo 
Žilinského kraja. Naše 
dievčatá skončili na 6. 
mieste. Víťazný pohár si 
odniesli futbalistky z ŠKF 
VIX Žilina. Všetkým 
zúčastneným ďakujeme 
za krásny športový 
zážitok. 

 



 

 

 

 

Jožko príde domov zo školy a otec sa ho 
pýta: Čo ste robili dnes v škole??? Písali 
písomku.....Aha, a koľko otázok si vedel??: 
Dve...A aké?? 
Meno a priezvisko...... 

 

Na strednej škole prváci píšu písomku. 
Učiteľ zbadá, že jeden žiak má ťahák. Žiak 
ho inštinktívne rýchlo schoval a prišiel k 
nemu učiteľ. 
Hľadá ho a učiteľ ho po dôkladnej 
prehliadke nevie nájsť: "Kam si ho 
schoval?!" 
"To by som aj ja rád vedel...." 

 

V škole deti písali písomku. Pani 

učiteľka im diktovala: Slnko zachádza. 

Potom si vzala písomky žiakov a 

ohodnocovala ich: Janka 1 , Jožko 1, 

Móricko ... Móricko! Ja som vravela, že ste 

mali napísať slnko zachádza a nie slnko ide 

na záchod! 

 

Profesor vraví: 

- Dnes vás pustím o štvrťhodinu skôr. 

Odchádzajte prosím potichu, nech 

nezobudíte niekoho vo vedľajších 

učebniach 

 

Viete, čo je maximálna opatrnosť?  
Keď slimák spomalí v zákrute. 
 

 Dve babky sa rozprávajú:  
- Môj manžel je hrozný. Včera volal do 

susedov, aké majú číslo telefónu.  
- No môj je ešte horší. Predal auto, 
aby mal na benzín!  

Viete, prečo je jedenie čínskymi paličkami 
životu nebezpečné? Lebo hrozí, že sa 
nenajete. 
 
SCÉNA Z HORORU: Padol Facebook. 

Už je to dva dni. Ľudia s plačom, v 
zúfalstve vybehli na ulicu a so slzami v 

očiach v ruke držiac svoje fotografie 
kričia: "Páči sa ti to? No tak páči??"  

 
Učiteľka na južnom Slovensku hovorí 
deťom:  
- Deti, vytvorte mi vetu na slovo "hroch".  
Anička:  
- Hroch je veľký.  
- Dobre, Anička - hovorí učiteľka.  
Janko:  
- Hroch je škaredý.  
- Dobre,  Janko - hovorí učiteľka.  
A nakoniec hovorí Móricko svojím 
nosovým hlasom:  
- Na hroochu sa pošmykol 
Jánošík.  

 
 



 

-  Najvyšší kopec v okolí Mútneho je Mútňan. (2.B) 
 
- Advent je vtedy, keď má pán kaplán dobrú kázeň.  (2.B) 
 
-  Povedzte mi slovo, v ktorom sa nachádza dvojhláska ia: smieť, viera. (2.B) 
 
- Vzduch, ktorý sa hýbe, voláme voda. 
 
- Prosím Ťa, odkáž svojim spolužiakom, že dnes krúžok nebude. Oni viu. (vedia) (1. ročník) 
 

 

 

Miriame Holubjakovej z 9.B., že nech sa 
jej drží frajer, odkazuje Miška zo 4.A. 

Marošovi Kšenzulákovi zo 4.B., že ho 
nemám rád, odkazujem ja, Tono Kubaľa. 

Marošovi Kšenzulákovi z 8.B. odkazuje 
sestra nech jej neprotiví a nerobí šašoviny. 

Mirke Kubaľovej zo 4.A., nech sa učí, od 
Zlatky z 5.A. 

Andrej Vojtas z 5.A. odkazuje: DRŽTE 
SA VŠETCI! 

Kristíne Krišovej z 2.B., nech sa dobre učí- 
od brata. 

Števkovi z 9.A. sestra odkazuje, nech  
nefrajerí. 

Tomášovi Strakuľákovi z 9.B odkazuje 
Alex, aby sa neučil, že je to zbytočné.  

Lenka Tvarožková praje všetkým šťastné a 
veselé. 

Silviii Šurinovej z 8.A., nech sa drží od 
Márie z 5.A. 

Katke Kosmeľovej z 9.A. odkazuje 
Júlia, aby bola zdravá. 

Pani učiteľke Paterkovej od 5.A., 
že ju ĽÚBIA! 

Pani riaditeľke – Ďakujeme za predĺžené 
vianočné prázdniny!!! 

Beáte Blažeňákovej šťastné Vianoce od 
Laury Stašákovej. 

Pani učiteľke Malákovej a všetkým 
učiteľom 5.A odkazuje, že sú supeeer! 

Trieda 6.A. odkazuje pani učiteľke 
Brontvajovej že jej prajú požehnané 
sviatky. PS: Ste najlepšia triedna. 

Kiku Blahútovú pozdravujú baby zo 6.A. 

Šťastný nový rok od 6.A. 

Monike zo 7.B. odkazuje Michaela, že je 
super kamoška. 



 

Monika odkazuje Miške zo 7.B., že je rada, 
že s ňou sedí a že ju má rada. 

7.B. odkazuje Janke, že sú radi, že ju majú 
na florbale. 

Triednej Michaele Holubjakovej, že ju 
majú radi, a že lepšiu triednu nemohli 
dostať. 

Trieda 7.A. pozdravuje pani učiteľku  
Paľovú-triednu. 

Zlatka Holubjaková pozdravuje Zlatku. 

Katka zo 7.A pozdravuje Margitu z 5.A. 

Aďka Krišová a Nikola Trajová  z 3.A. 
pozdravujú  sestry Marcelu a Janku  z 9.B. 

Dalibor Vydra pozdravuje Martina 
Plechára. 

Lucia Krišová pozdravuje sestru Evu a 
Mateja Vaterku. 

Sára Babečková  pozdravuje sestru Soňu a 
Veroniku Chudiakovú. 

Martin Brišš pozdravuje sestru Máriu zo 
6.B. 

Boris pozdravuje brata zo 6.B. 

Všetkých súrodencov Jozefiakových 
pozdravuje ich brat Marko z 3.A. 

3.A. odkazuje Tomášovi Jozefiakovi z 
5.B., nech príde do ich triedy, lebo tam má 
frajerku. 

Dominik Lukašák pozdravuje brata a 
sestru. 

• Všetkým veselé 
Vianoce praje 8.A. 

 
 

• Odkazujeme p.učiteľke Danke 
Veselovskej, že je naj! (8.A.) 

• Pani u. Vaterková, prosíme si 
menej písomiek a máme Vás radi! 
Vaša 8.A. 

• Mám rád čítanie! (Andrej Mrekaj) 
• 4.B. pozdravuje triednu učiteľku 

Jurčákovú Katku a odkazujú jej: 
"Máme Vás radi- ste naj!“ 

• Maroš Kšenzulák zo 4.B. 
pozdravuje Fera Kšenzuláka z 2.B. 
PS: Dlžíš mi čokoládu. 

• Aďo Mrekaj pozdravuje sestru 
Janku z 8.A. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

V tomto čísle Vám prinášame tradično-netradičné vianočné recepty ☺ Dúfame, že aspoň 
jeden si upečiete ☺ 

ZÁZVORNÍKY! 

Suroviny: 400 g hladkej múky, 400 g  polohrubej 
múky, 600 g práškového cukru, 20 g mletého zázvoru 
(sušený), 1/2 KL kypriaceho prášku,  1/2 KL jedlej 
sódy, 4 PL oleja, 6 ks vajec  

Postup: V miske vymiešam všetky suroviny okrem 
múky. Múku si preosejem a do múky vylejem 
vymiešanú hmotu. Vypracujem cesto. Cesto ide troška pomalšie vypracovať, ale s troškou 
trpezlivosti sa to podarí a na doske ešte vyhnetiem dohladka. Cesto potom  na doske po 
častiach vyvaľkám  na 1/2 cm a formičkou povykrajujem koláčiky. Koláčiky poukladám  na 
jemne pomúčenú dosku a takto nechám koláčiky schnúť pri izbovej teplote aspoň 12 hodín. 
Potom koláčiky poukladám na dobre pomastený plech a pri 150-160 °C asi 20-25 min 
pečiem. Treba ich poukladať troška ďalej od seba, lebo trochu narastú.  Hneď po upečení 
koláčiky pozbieram z plechu, aby sa neprilepili. Po upečení sú koláčiky tvrdé, no po čase 
zmäknú.  

MEDOVNÍKY  

  SUROVINY : 700 g hladkej múky, 400 g práškového cukru, 4 vajíčka, 4 čajové lyžičky 
perníkového korenia, 4 polievkové lyžice medu, 1 poliev. lyžica  sódy bikarbóny, 1 žĺtok na 
potretie 

POSTUP :   

Do preosiatej múky vmiešame preosiaty práškový cukor  a perníkové korenie. Med za stáleho 
miešania zohrejeme a pridáme sódu bikarbónu.  Vznikne nám pena, ktorú vlejeme do múky 
s cukrom a korením. Pridáme vajíčka a vypracujeme hladké cesto, ktoré dáme 
odležať na chladné miesto. Neskôr vyvaľkáme na cca 5mm hrúbku 
a vykrajujeme srdiečka, ktoré môžeme potrieť rozšľahaným žĺtkom.  
Pečieme vo vyhriatej rúre.                    

 



 

Milá pani riaditeľka,  

v mene časopisu FenoMén sme sa Vás rozhodli osloviť pri príležitosti Vašich okrúhlych 
narodenín,  a poprosili by sme Vás o krátke interview.  

1. Začneme úplne od detstva. Čo sa Vám na ňom páčilo, príp. nepáčilo, čo by ste na 
ňom zmenili? 

Moje detstvo sa mi páčilo, nemali sme také možnosti ako dnešné deti, ale nezmenila by som 
na ňom nič. 

2. Počas Vašej pedagogickej praxe prešlo Vašimi rukami veľa žiakov. Videli ste, aj 
vidíte úspechy, ktorými sa prezentujeme a dúfame, že ste na nás hrdá. Prejdime 
teda k otázke: V čom sa líši naše detstvo od toho Vášho?  (od útleho veku až po 
ukončenie ZŠ.) 

Samozrejme, že som hrdá na každý, aj malý úspech, ktorý naša škola dosiahne a podporujem 
všetky aktivity žiakov, aj učiteľov. Ako som už povedala, my sme nemali také možnosti 
(hudobný odbor, výtvarný), reprezentovali sme školu  hlavne v športe. Aj ja som behala na 
lyžiach a zúčastnila som sa aj biologickej olympiády. 

3. Počas  ZŠ ste iste museli zažiť veľa zábavy, ale aj trapasov. Ktorý bol ten naj? 
A na ktorý s postupom času s úsmevom spomínate? 

Spomínam si, ako sme neznášali, keď na hudobnú výchovu nosil pán učiteľ husle. Keď raz 
išli chlapci po husle do kabinetu, natreli struny maslom a potom sa na nich nedalo hrať. My 
sme mali veľkú zábavu a pán učiteľ zúril. Nechal nás po škole, ale husle už na hodinu nenosil. 

4. Čím ste snívali byť už od detstva, a čo Vás viedlo stať sa učiteľkou? 

Nikdy som nechcela byť učiteľkou, chcela som študovať farmáciu, ale ma neprijali. 

5. Určite každý zažil na škole svoju tajnú lásku. Mali ste aj Vy tú svoju? 

Samozrejme, ako každý.  Nosil mi potajme čokolády. 

6. Ako dlho sa venujete profesii učiteľa? Baví Vás to? Čo je na tejto profesii 
najkrajšie?  

Profesii učiteľky sa venujem od ukončenia gymnázia. Práca ma naozaj baví a môžem 
povedať, že som rada, že mi to tak osud zariadil. Najkrajšia je práca s Vami – žiakmi. 

7. Čo robíte vo svojom voľnom  čase, vaše záľuby? 

Voľného času mám veľmi málo, ale ak ho mám, rada čítam knihy, počúvam hudbu a v zime 
lyžujem. 



8. Vraví sa, že učitelia študujú počas celého svojho života. Je to pravda? 

Áno. Učitelia sa musia vzdelávať celý život. Neustále robia práce, ktoré potom obhajujú, 
chodia na vzdelávania. 

9. Vieme, že váš  obľúbený spevák je Majk Spirit. Keby ste si s ním mohli zaspievať 
pesničku, ktorá by to bola? ☺ 

Kto to na mňa nabonzoval? ☺ Neviem, či by som bola schopná niečo zaspievať. Páčia sa mi 
všetky jeho piesne. 

10. Nedávno ste oslávili svoje okrúhle narodeniny a máte veľa skúseností.  Akú 
najdôležitejšiu vec ste sa od života naučili, a čo by ste poradili nám – žiakom? 

Najdôležitejšie je, aby bol človek čestný a skromný. Treba sa správať tak, aby človek svoje 
konanie nikdy neľutoval. Ešte motto: Čo nechceš, aby ľudia robili tebe, nerob ty im! 

11. Blížia sa najkrajšie sviatky roka – Vianoce. Ako  ich oslavujete Vy,  a s kým? 

S mojimi najbližšími – manželom, deťmi a mojou mamou. 

12. Máte nejaké svoje tradičné zvyky a pripravujete  si jedlá sama, alebo to 
nechávate na niekoho iného? Kde budete tráviť Vianoce tento rok?  

Jedlá pripravujem sama,  niečo moja mama. Držíme sa tradícií, ktoré som si zachovala 
z detstva. Celý deň postíme, pijeme iba vodu,  a potom by sme zjedli aj vianočný stôl. 

 ☺ Na Vianoce budem ako každý rok-  doma. 

Všetkým žiakom aj zamestnancom ZŠ s MŠ prajem požehnané vianočné sviatky, pokoj 
a pohodu v rodinách a šťastné vykročenie do nového roka 2015. ☺ 

Ďakujeme za interview! ☺  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRADI ČNÉ VIANOCE 

Milé deti, prežívame čarovné obdobie adventu, očakávame 
príchod malého Ježiška na svet, a preto sme sa rozhodli, že 
Vám priblížime, ako vyzeral Štedrý deň našich predkov.  

Na Štedrý deň, teda po goralsky NA VIĽIJU,  zavčas ráno išli 
muži alebo starší chlapci do lesa na jedličku a mali na starosti 
lepšie obriadiť a nakŕmiť statok v maštali.  

Ženy mali na starosti kuchyňu, kde pripravovali štedrovečernú večeru. Piekli jednoduché 
cukrovinky, makovníky, orechovníky.  

Deti zdobili jednoduchý vianočný  stromček- zdobili ho domácimi medovníkmi, jabĺčkami, 
orechmi a salónkami, ktoré pripravili z kociek cukru zabaleného do papiera, ktorý bol na 
koncoch postrihaný a ozdobený staniolom. 

Keď zvony na kostole odbili šiestu hodinu večer, celá rodina si sadla k štedrovečernému 
stolu. Pod stolom alebo stromčekom bola položená kromka, ktorú tvorili: zemiaky, obilie, 
cesnak.  Táto kromka sa potom na jar zaorala do prvej brázdy- kvôli dobrej úrode. Nohy stola 
boli obopnuté reťazou, aby rodina držala pokope. Pod obrus sa vložila minca, aby mala rodina 
v ďalšom roku hojnosť. Otec rodiny prečítal stať zo Svätého písma o Ježišovom narodení 
a potom sa pomodlili. Otec prežehnal všetkých členov rodiny medovým krížikom na čelo, aby 
boli po celý rok zdraví a sladkí ako med. Večera pozostávala z oblátok, medu, kapustnice- bez 
mäsa, slivkovej polievky, makových a tvarohových rezancov.  Naši predkovia nejedli na 
Štedrý deň žiadne mäso.  

Z každého druhu jedla sa po troške odkladalo pre dobytok. Po večeri si každý člen rodiny 
priečne rozkrojil jablko, zdravé bolo symbolom zdravia. Nasledoval čas rozbaľovania 
skromných darčekov, ktoré boli väčšinou vyrobené doma- papučky, drevené koníky,..  

Až do polnoci si spievali koledy, pesničky, vinšovačky. Pred polnocou sa celá rodina vybrala 
na polnočnú sv. omšu. Bolo by pekné, keby sme si aj my, súčasná generácia, tieto zvyky 
osvojili, aby nezapadli prachom. 

Sviatky vo Francúzsku Večer si deti položia topánky pred krb a čakajú, že im ich Pere Noel 
naplní darčekmi. O polnoci tradične podávajú reveillon, čo znamená 
budíček alebo prvé volanie dňa. Reveillon symbolizuje očakávanie 
narodenia Krista. Toto jedlo pozostáva z ustríc, párkov, vína, opečenej 
slaniny, pečenej hydiny, šalátov, ovocia a francúzskeho pečiva, najmä 
bagety. Svojrázne zvyky majú v rôznych častiach Francúzska. Na juhu 
jedia bochník chleba rozkrájaný do kríža, z ktorého musia prvú časť 
venovať chudobnému človeku. V Alsasku býva na stole vyprážaná hus, 
v Bretónsku pšeničné koláčiky s kyslou 
smotanou. Na severe Francúzska deti dostávajú 
darčeky už 6. decembra – na deň svätého 
Mikuláša.  
 



• Ženy žmurkajú 2x viac ako muži. Za jeden deň 

žmurkneme 25 000 krát. Počas dňa asi pol hodiny 

nevidíme,  pretože žmurkáme.  

• Najdlhší 

záchvat štikútania trval podľa 

Guinnessovej knihy rekordov 68 rokov 

• Ľudské vlasy vydržia ťah až 8 ton.  

• Počas 2 minút vyslovia muži priemerne 142 slov, kým ženy až 214 slov. 

• Pri kýchaní sa rozprsknú vírusy a baktérie na 

všetky strany rýchlosťou 160 km/h. 

• Celková dĺžka nervových vlákien 

prechádzajúcich mozgom je asi milión 

kilometrov, čo je približne trojnásobok 

vzdialenosti zo Zeme na Mesiac 

• Najchladnejšou časťou ľudského tela je nos. 

Teplota na jeho špičke sa pohybuje okolo 22 °C 

• Naše kosti sú 4-krát pevnejšie než betón!  

• Naše telo počas života vyprodukuje toľko 

slín, že by naplnili dva plavecké bazény! 

• Za 30 minút vyprodukuje ľudské telo toľko 

tepla, že by ním priviedlo do varu 4 litre 

vody! 

• Benkinerosfóbia je strach, že v jedenástich rokoch nedostanete žiaden pozývací list 
z Rokfortu. Choroba existuje od vydania prvej knihy príbehov o Harrym Potterovi. 
 

• Pri pohľade na osobu, ktorá nás priťahuje, sa nám zväčšujú  zreničky.  



 

• 1. miesto: 
• Jazyková súťaž "ABC" variant B 
• Beh do vrchu- starší žiaci: Peter Babečka 
•  
• 2. miesto: 
• Malý futbal:  Mladšie žiačky: V. Okoličányová, N. 

Blažeňáková, V. Kapičáková, J. Kavoňová, K. 
Kšenzuláková, B. Olašáková, B. Vojtasová, M. Vojtasová, 
M. Holubjaková, E. Paterková 

• Jazyková súťaž: Variant "B"- kategória 1.-4. a Variant "B"- kategória 5.-6. 
• Cezpoľný beh: Peter Babečka  
•  
• 3.miesto: 
• Športová streľba zo vzduchových zbraní: Mladší žiaci: B. Jurčák, B. Olašáková a L. 

Ovšák Starší žiaci: D. Jaňák M. Sekeráš a T. Blažeňák 
• Jazyková súťaž "ABC": Variant "B" - kategória 1.-4. a Variant "B" - kategória 5.-6. 

• Beh do vrchu: Starší žiaci: 
Peter Babečka a mladšie 
žiačky: Denisa Samuhelová 

• Atletický štvorboj: Starší žiaci: 
Marek Olašák 

• Cezpoľný beh: Družstvo 
žiakov: P. Babečka, M. Straka a 
M. Olašák 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tieto 
súťaže sú určené pre žiakov od 1. do 9. ročníka. 
Môžete sa zapojiť buď do jednej alebo do všetkých súťaží. Na každého,  kto ako 1. 
donesie vyplnené otázky,  čaká odmena. Prajeme Vám veľa zábavy :).  

•  
• DOPLŇOVAČKA:  (túto úlohu musíte doplniť písomne) 
• 1. Ako sa volal 1. prezident Československa? 
• 2. Prečo začala 1. svetová vojna? 
• 3. Kto vynašiel žiarovku? 
• 4. Kto napísal báseň Marína? 
• 5. Kto bol autorom Krút ňavy? 
•  
• PRAVOPISNÉ CVIČENIE : (do tejto úlohy doplň chýbajúce hlásky) 
• Miro sa v_bral na v_let s rodino_. Išiel otec, mama i sestra. Po chv_li sa k n_m 

pridal_ aj ujo s teto_. Mal_ pl_n. Najprv sa mali zastaviť v Marušk_nej chate. To 
bola ch_ta na vrch_  kopc_. Tam si dal_ čaj a išl_ ďalej. Rozprával_ sa o 
hocičom. Miro im porozpr_val ako včera do školy pr_šiel nov_ žiak Alex. Miro 
vravel, že je mil_, ale sestra Klára mala úplne iný náz_r. Vravela:" Ale_ je veľmi 
divn_- Prišiel s ružov_m ruksakom. A je chlap_c!." "No, a, č_ je na t_m??" 
Povedala m_m_. Tet_ radšej zmenil_ tému. Otec s ujom s_ otvoril_ pivo a 
rozprávali sa o "chlapských veciach". Kon_čne sme prišli na miesto. Najedli sme 
sa a r_chlo dol_. Bola to krásn_ prežitá nedeľ_ s rodino_. 
 

• SPISOVATEĽ 
• Táto hra je o napísaní básne, rozprávky, poviedky, báje, bájky, rozprávania, 

príbehu..... 
• Vaše dielo nám pošli do 21.01.2015,  Kristíne Jurčákovej do 8.B. alebo Paule 

Murínovej do 9.A. 

 

 

 

 

 

 



Púšť Atacama je najstaršia a najsuchšia púšť na Zemi. Niektoré jej 
časti pripomínajú podmienky na Marse.  

Viktóriin ľadovec. Prostredie pripomína planétu Pluto a usadeniny 
morských sedimentov ukryté pod ľadovcami sú milión rokov staré.  

Dvere do pekla, Turkmenistan 

Plamene sú tu neustále od roku 1971, kedy tento zdroj 

zemného plynu odhalili sovietski petrochemici. 

Oko Sahary  

Na území dnešnej Mauretánie sa nachádza tzv. 
Richatský útvar, najmä pri pohľade z lietadla pripomína 

obrovské oko. 

Island  

 

 

 

      
       Švajčiarsko 

Ostrov Skull Rock, Národný park Wilsonsmys, Austrália 

 

 

 



Čítali ste pozorne? 
Na záver pre Vás máme malú súťaž, ktorá je zostavená z otázok, na ktoré odpoviete, iba ak 
ste pozorne čítali  celý FenoMén. ☺ 

 

1. Koľko takýchto stromčekov sa nachádza v celom časopise? (tento 
sa nepočíta :D )  

2. Aký je obľúbený spevák pani riaditeľky? 
3. Z akého jazyka je preložená slovenská koleda: Ó, kresťania, poďme? (+ názov piesne) 
4.  Ktorá farba  je  IN túto zimu? 
5. Kto je to Pere Noel? 
6. Koľko litrov vody dokáže priviesť do varu naše telo za pol  hodiny?  

Veselé Vianoce a šťastný nový rok 2015! 

 


