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Editoriál 
Eľooou, Gymkáči. 
 
 Na naše prvé číslo sme dostali príjemné a povzbudivé ohlasy, preto sme tu 
zas. Teraz vo vianočnom duchu, keďže najmaterialistickejšie sviatky roka sú už za 
dverami a všetci už isto čakáte na to posledné tohtoročné zvonenie.  
 Dúfame, že na spríjemnenie nudných hodín a hlučných prestávok si zoberiete 
do rúk náš, no hlavne váš školský časopis a zastavíte sa pri viac než jednom článku 
našich budúcich (možno aj) novinárov či spisovateľov. Ako bonus sme pre tých 
nerozhodnejších z vás vymysleli rôzne nápady na darčeky a pre tradičnejšie 
založených prinášame pohľad na Vianoce zo všetkých možných strán a hádam vás 
tým nielen pobavíme, ale  aj rozšírime vaše poznanie.  
 Na záver vám s potešením oznamujem, že v tomto čísle, ako už určite viete, 
sa nachádza pre vás vianočný darček -  kupón, na ktorý sme všetci s napätím 
čakali. Dúfame, že ho využijete s rozumom a hlavne, že vám pomôže, keď ho budete 
najviac potrebovať (keď už všetky výhovorky zlyhajú...). 

Hanulienka
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Rande pred zborovňou... 
 

Jedine Gymkáč (tj. .... & ....) Vám ponúka exkluzívny rozhovor s 
(čiastočným) mužským osadenstvom našej školy! Na rôzne veci sme sa 
pýtali pána profesora Jozefa Lesaya a Jána Šimulčíka, žiaľ, pán 
profesor Jozef Fedor nám odmietol poskytnúť rozhovor so slovami 
„...ale so mnou nie...“. Čítajte ďalej a dozviete sa aj to, čo ste vedieť 
nechceli o našich/vašich milovaných profesoroch. 

 
Učitelia našich ♥♥♥... 

 
N&L: Koľko rokov učíte na našej škole? 
p. prof. Lesay: Štvrtý rok. 
p. prof. Šimulčík: 11 rokov. 
 
L&N: Čo by ste robili, ak by ste neučili? 
p. prof. Lesay: Prekladal. 
p. prof. Šimulčík: Niečo v oblasti športu. 
 
N&L: Boli ste v mladosti vzorným žiakom, alebo ste zanedbávali školu? 
p. prof. Lesay: Nebol som vzorným žiakom, ale nezanedbával som školu. 
p. prof. Šimulčík: Bol som stále vyznamenaný, bol som predsedom triedy. Na 
strednej škole som už nebol taký vzorný. 
 
L&N: Váš obľúbený predmet v minulosti a teraz...? 
p. prof. Lesay: Teraz náuka o spoločnosti a kedysi telesná, prípadne jazyky.  
p. prof. Šimulčík: V minulosti biológia, telesná a geografia, teraz telesná. 
 
N&L: Máte nejakú triedu, ku ktorej uchovávate väčšie sympatie? 
p. prof. Lesay: (po chvíľke ticha) septima. 
p. prof. Šimulčík: Záleží to od žiakov. Ja som ich odrazom. 
 
L&N: Aký dôležitý je pre vás imidž a čo by ste na sebe zmenili ak by ste 
mohli? 
p. prof. Lesay: Imidž asi až tak nie v takom zmysle ako to chápeme. Čo by som 
zmenil? Asi by som bol viac rozhodný. 
p. prof. Šimulčík: Chcem schudnúť aspoň 5-6 kíl. (smiech :D) 
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N&L: Čo najradšej robíte vo voľnom čase? 
p. prof. Lesay: Čítam. 
p. prof. Šimulčík: Športujem, hrám tenis, pozriem si filmy dokumentárne, 
prírodopisné... internet... 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LucinQa & Kejti 

 
 

LucinQa & Kejti 

Obľúbené 
Jedlo a nápoj:  
p. prof. Lesay: sladkosti, zeleninové jedlá; ovocné šťavy 
p. prof Šimulčík: vyprážaný syr; ľadový čaj, sem-tam pivečko (smiech :D) 
 
Farba:  
p. prof. Lesay: žltá 
p. prof. Šimulčík: zelená, červená 
 
Hudba: 
p. prof. Lesay: melodické veci, tvrdší rock... 
p. prof. Šimulčík: určite nie rap a iné hovadiny. Rockové veci. (obľúbená skupina je Metallica!!! 
♥♥♥ :D) 
 
Kniha: 
p. prof. Lesay: Všetci ľudia sú nepriatelia, Meno ruže, Bedári 
p. prof. Šimulčík: Teraz už toľko nečítam, ale v minulosti “vinetuovky“. 
 
Zvieratko:  
p. prof. Lesay: Krava (Mimo rozhovoru uviedol že kôň). 
p. prof. Šimulčík: Mal som poľovníckeho psa, čiže pes. 
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Krátke správy 
 

Divadlo po anglicky 
 Dňa 11.11. 2008 sa uskutočnilo anglické divadelné prestavenie The 
Canterville Ghost podľa predlohy Oscara Wilda v divadle Wűstenrot, ktorého sa 
zúčastnili študenti posledných dvoch ročníkov nášho gymnázia (jazykovo dostatočne 
vyzbrojení, aby vnímali nielen obraz, ale aj zvuk…). Bola to zábavná komédia 
doplnená spevom a tancom (alebo skôr parodovaním tanca). Každý zo štyroch 
hercov si zahral dve postavy a dokonale to vykryli. Na začiatku sa snažili poukázať 
ako sú Američania zo všetkého unesení a všetko je pre nich „cute“. Na druhej strane 
vydvihli anglický prízvuk a eleganciu. Hlavná myšlienka tohto diela je vyhnať 
neokrôchaných Američanov z číro anglického zámku. Nakoniec sa však vojvoda 
tohto zámku zaľúbi do dcéry americkej rodiny Virginie a nastáva happy end. Nám sa 
asi najviac páčil brat Washington, ktorého predstaviteľ vedel zahrať dokonalého 
šaša, ktorý robí stále nejaké hlúposti. Odporučila by som toto predstavenie všetkým. 
Uvidíme, čo nás čaká 12.12. 2008 na ďalšom anglickom predstavení.  

Sajmona 

 
Deň nezábudiek 
Ako každý rok, aj začiatkom tohto školského roka sa uskutočnila verejná finančná 
zbierka na pomoc iným. Výťažok z tejto zbierky bol venovaný deťom s duševným a 
telesným postihnutím. Akciu organizovali Liga pre duševné zdravie a Detské centrum 
Slniečko, ktoré sídli aj v Senci. Študentky 3. A predávali v jednotlivých triedach 
nezábudky po 20 Sk, ale každý z nás mohol prispieť sumou, ktorú uznal za vhodnú. 
Veď to bolo to najmenej, čo sme mohli urobiť pre tých, ktorí to naozaj potrebujú. Aj 
táto kvapka v mori je pre nich celý oceán. Aj v ich mene ďakujeme všetkým, ktorí 
majú srdiečko na správnom mieste...  

holy 

 
Deň nevidiacich v Senci 
Málokto vie, že deň 13.11. je Medzinárodný deň nevidiacich. Pri tejto príležitosti sa 
v Senci uskutočnil benefičný koncert, na ktorom účinkovalo mnoho interpretov. 
Môžeme spomenúť spevavé občianske združenie zrakovo postihnutých Ambrelo, 
ktoré spolu s mestom Senec bolo organizátorom tohto podujatia a zároveň jeho 
členovia boli  aj účinkujúcimi. Ďalej tam vystúpili Miro Žbirka, Peter Cmorík, Dominika 
Mirgová, 3ses3 a košická skupina NH6, ktorú tvoria dvaja nevidiaci chalani. Výťažok 
bol venovaný práve už spomínanému združeniu Ambrelo. 

holy
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Oznamy 
Rada odborníka priamo v budove GAB 
Od októbra 2008 pôsobí v budove našej školy odborník – pani psychologička – Mgr. 
Katarína Malinovská, zamestnankyňa Centra pedagogicko-psychologického 
poradenstva a prevencie v Senci. Činnosť Centra je zameraná na preventívnu 
psychologickú činnosť, predovšetkým na prevenciu sociálno-psychologických javov 
mládeže (napr. šikanovanie). Pani psychologička pracuje so študentmi na podnet 
vedenia školy, či triedneho učiteľa. Ak však aj vy sami budete mať záujem o  
individuálnu konzultáciu, máte možnosť prihlásiť sa telefonicky alebo osobne každý 
štvrtok v priestoroch školskej knižnice. Návštevu psychologičky počas vyučovania je 
potrebné konzultovať s triednym učiteľom.   
Konzultačný deň – štvrtok 
Miesto – školská knižnica 
Tel. číslo – 0905 545 138 

 
!!! Activity group !!! 
Baví ťa tímová práca?  
Chceš mať príležitosť hrať v divadle, filme, reklame, klipe? 
Hráš na hudobný nástroj, spievaš, zaujíma ťa hudba?  
Tak ukáž že vieš niečo robiť poriadne a podeľ sa o svoje 
skúsenosti v našej Activity Group! 
Ak máš záujem tak sa zahlás u Zuzany Holetzovej, Mateja Šoltisa 
alebo Simony Rókovej v 3.A.  
 

Termínovník matematických súťaží  
v školskom roku 2008/2009 
 
Matematická olympiáda 
Prima, kvarta   21.1.2009 obvodné kolo 
sekunda, tercia   8.4.2009 obvodné kolo 
 
Pytagoriáda 
prima:    15.12.2008 školské kolo 
    28.04.2009 obvodné kolo 
sekunda, tercia:  16.12.2008 školské kolo 
    29.4.2009 obvodné kolo
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Zamyslenie... 
 
Čoho je veľa, toho je veľa  
alebo Zbohom Senica! . . . a aj Senec 
 
 
 
 My starší žiaci gymnázia si pamätáme na rôznorodé výchovno-kultúrne 
podujatia: od nemenovaného pána, ktorý sa hral na svätoplukovho vojaka a rozkladal 
vedierka s rokmi založenia Veľkej Moravy, cez mladé ,,talentované“ deti, ktoré 
zaťukali pár tónov na demo hrajúci keyboard, až po kúzelníka s baliacim papierom, 
ktorý sa hral na veľkého iluzionistu.  
 Nechcem tu len kritizovať, pretože poznanie histórie je veľmi dôležité a aj 
medzi menej talentovanými deťmi sa našli talentované a pán kúzelník akrobatickými 
číslami zatajil dych nejednému divákovi, ale aj napriek veľkej snahe organizátorov, 
nie všetky akcie dopadli najlepšie. Ale snaha sa cení! 
 Na tomto výchovnom koncerte, ktorý sa konal 28.10. v kultúrnom dome 
účinkovali dvaja ľudia. Jeden stále rozprávajúci a ďalší s výzorom z minulého 
storočia (je pochopiteľné, že hrá Jánošíka v muzikáli). Snažili sa poučiť nás 
o nebezpečenstvách, ktoré na nás číhajú v našom veku : násilie, závislosti, šikana, 
obchod s ľuďmi. Pritom premietali obrázky smajlíka v pive, mužov klaňajúcich sa 
tisícom litrov piva a pod., spievali pesničky s textami na tieto témy, rozprávali nám 
príbehy, ktoré neboli od veci. Pri poučovaní o peniazoch (že nemáme len tak stáť 
a čakať na peniaze, ale pracovať) asi niekto z predných radov pocítil miernu paralelu 
a hodil im na pódium mincu. To vyvolalo reťazovú reakciu a na pódium leteli drobné 
príspevky, ktoré prestali po argumente, že oni berú iba eurá. 
 Nakoniec nás ,, rozprávajúci“ človek poctil pozdravom „Zbohom Senica!“. Po 
troch sekundách ticha (v duchu - tento fór asi nevyšiel) sa opravil a dodal ,,aj Senec“- 
všetci pochopili, že to nemal byť fór a pustili sa do smiechu.  
 Žiaci tlieskali, spievali a dobre sa bavili (hlavne tí, ktorým práve prebiehalo 
náročné vyučovanie). Preto musím oceniť (aj napriek záverečnému faux paux) 
aktuálnosť témy tohto podujatia a aj jeho formu. Podľa slov väčšiny účastníkov ,,sa to 
dalo“. 
 
lubospo
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Náš veľký deň 
 
„Nikto by neveril, a predsa som dozrel...,“ výrečne svieti na našom oznamku. 

Veru, počas tých 8 rokov sa našli mnohí, ktorí zapochybovali ako vo svojej životnej 
púti na tejto škole dopadneme. Aspoň im všetkým sme 14.11.2008 v Elektrovode na 
našej stužkovej slávnosti dokázali, že veci vieme doviesť do konca, a že i my sme 
adeptmi pre zelenú stužku označujúcu zrelé kusy študentov, chystajúce sa opadnúť 
z domovskej jablone. 

 
Stužková je nezabudnuteľná slávnosť, pre každého, kto ju prežil jedinečná 

a v jeho spomienkach dokonalá! Taká bola i naša! S mnohými chybičkami krásy, 
ktoré prekryli krásne chvíle a spomienky na úsmevy profesorov a rodičov, ktorí nám 
pomohli zbaviť sa stresu na tanečnom parkete. 

Nebudem sa skrývať za klišé, že my sme mali všetko naplánované a ako sme 
si to predstavovali. Pravdupovediac sme mnohí v náš deň „D“ nemali ani potuchy, 
ako ktorá scénka bude vyzerať a cítili sa ako diváci, ktorí držia palce kolegom „na 
placi“. Dlhú dobu bol hlavným bodom prípravy na našu stužkovú nacvičovanie piesne 
„Gaudeamus“, pred ktorou sme mali nevídaný rešpekt. Veď v našej triede sme všetci 
skôr spevácke drievka, ale vďaka pevnej ruke pani profesorky Áčovej sme sa asi na 
jeden večer naučili aj spievať a „Gadeuamus“ bola naša pýcha. 

Drahí budúci maturanti, dám vám jednu rada. Pre každého kto príde na vašu 
stužkovú budú krásne iné okamihy. Možno bude kritizovať vaše počínanie si napriek 
tomu, že vy sa budete maximálne snažiť. Nerobte si zo stužkovej najväčší problém 
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vašich dní, je to večer, ktorý vás prezentuje, ale je to večer o vás a pre vás, ktorý si 
máte vychutnať, ktorý vám majú všetci závidieť. Lebo my sme prežili svoju rozprávku 
so svojimi priateľmi. Takže ak si práve vyberáte sálu a začínate prvé letmé hádky, 
pokúste sa spolupracovať ako kolektív, pomôže vám to. Ale, prosím vás, hlavne si 
užite tú noc tak, aby ste si o po rokoch mohli povedať, že to bola jedna krásna 
a seriózna príležitosť z vašej strednej. 

My sme ju prekonali, zjedli všetky koláče, popili si, zasmiali sa na fotkách a už 
hrdo nosíme zelené stužky. Na to všetko medzi ostužkovaním a štvrtou ráno, kedy 
som bosá a s otlakmi na nohách so spolužiakmi vyprázdňovala sálu a všetci sme 
s úsmevmi na perách odpadávali od únavy po maratóne tanca, na to nezabudnem. 
Prišli sme, zabudli na hádky, pripili si šampanským a zmenili sa na princov 
a princezné, ktorým všetci prajú splnené sny, a ktoré si úpenlivo želáme i my sami. 
Viac Vám nepoviem. Ten večer je o pocitoch a nie o skutočnostiach. Naša stužková 
bola krásna vo svojej spontánnosti a úprimnosti, bola taká, akí sme my.  
Lenka Petráková, oktáva 
 

 
Zoznámme sa... 
V septembri sa naše rady rozšrili o 30 drobčekov a 23 tínedžerov. 
Áno, reč je o prime a 1. A. Hádam prešiel dostatočne dlhý čas, aby sa 
udomácnili a zároveň vedeli s odstupom zhodnotiť svoje pocity 
z nového prostredia... 

 
Pýtame sa primanov... 
 
1) "Čo sa ti páči na tejto škole?" 
 Petra: "Všetko. Klubovňa, pretože je iná ako ostatné triedy." 
 Dievča 1:  „Že máme vlastné šatne, aj na prezliekanie, všetko vlastne." 
 Maťo: "Telesná. Dobrí učitelia, Romanová je najlepšia." 
 
2) "Čo by si zmenil/-la na tejto škole, ak by si mohol/-la?" 
 Petra: "Triedu oproti zborovni, chcela by som na poschodí mať triedu." 
 Dievča 1: "Že by sme nemali nemčinu, triedu pri zborovni a chceli by sme hore, 
 lebo tam by sme mohli robiť hluk." 
 Dievča 2: "Asi nič, mne sa tu celkom páči." 
 Martin: "Nič, všetko sa mi páči, krásne miestnosti (trieda prima), veľké 
 priestory." 
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 Maťo: "Menej úloh." 
 Chlapec 1: "Nič." 
 
3) "Čím si bol(a) prekvapený(á), keď si sem prišiel/-šla?" 
 Petra: "Automat na sladkosti, menej žiakov, lepší učitelia." 
 Dievča 1: "Že škola je krajšia, lebo je väčšia a ešte automat na cukríky." 
 Dievča 2: "Že sú tu skrinky, my sme nemali na škole skrinky." 
 Martin: "Krajšie prostredie, veľmi dobré pani učiteľky." 
 Maťo: "Ťažko povedať- že máme riaditeľa iného pohlavia." 
 
 
 
 
 
 
 
prima – naši najmenší... 
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Spoveď 1.A 
V tejto našej ankete sme vyspovedali samých seba - už asi  
trojmesačných prvákov. S radosťou oznamujeme, že sme sa už stihli 
ako tak aklimatizovať. A tu vám prinášame naše jedinečné pocity 
z „účinkovania“ na GAB. Myslím, že aj po tých troch mesiacoch nám 
prvákom nechýba zmysel pre humor. Veď posúďte sami... 
 
 
 
1.Vystrašilo ťa niečo alebo bol/a si šokovaný/a z niečoho na tejto škole? 
 
 chalan: Z prof. Hospodárovej, keď vstúpila prvýkrát do triedy... 
 Plechofka: Z pani prof. Hospodárovej a z pani zástupkyne, keď ma chcela liečiť 
 svojimi metódami. 
 dievča: Nie, ale stále sa spamätávam z toho šoku, že sa musím toľko veľa učiť. 
 
 
 
2.Čo ti ako prvé napadlo, keď si vstúpil/a  prvýkrát do triedy? 
 
 dievča: Musíme si kúpiť hodiny do triedy. 
 dievčatko: „Sakra“, zas tu budem najmúdrejšia! =D 
 dievča: Bože, toto bude moja trieda?!(Ešte nebolo vymaľované, skriňa bola 
 zdemolovaná) 
 anonym: Bože, ako to tu prežijem? 
 chalan: Nepamätám si. 
 Darth Fajťer: Prvé, čo ma napadlo bolo to, či dokážem v takej miestnosti prežiť bez 
 nejakej fyzickej ujmy na zdraví. Ale nie, myslel som hlavne na to, kde sa posadím. 
 Ostatné veci som riešil potom. 
 Trávička: Naša trieda ma zaskočila, bola zdevastovaná, bála som sa, že mi padne 
 omietka na hlavu.  
 
 
3. Zvykol/la si si rýchlo? 
 
 dievčatko: Myslím, že si nezvyknem ani za 5 rokov... 
 baba: Jasné! Ja som prispôsobivá=) profesori sú dosť tolerantní a milí k nám, takže 
 fajn =). 
 dievča: Áno, asi po týždni som všetko brala ako samozrejmé. 
 chalan: Áno, musel som. 
 Struky: Áno. 
 
 
4. Čo si myslíš o spolužiakoch? 
 
 Plechofka: Myslím, že sme celkom v pohode kolektív. 



 13 

 Trávička: Samozrejme len to dobre, ale tak veľa sa tu o tom povedať nedá. Sme 
 spolu len v škole a tu je každý iný človek. Ale tak dúfam, že do 4. ročníka sa aspoň 
 mená naučím. 
 dievča: Sú úplné super! Je to celkom iné ako na základke. Nerobia zle, je ticho, čo 
 u nás 
 nikdy nebolo. A sú strašne vtipní a INTELIGENTNÍ. 
 baba: Tak ešte ich  všetkých nepoznám, tak nemôžem ich tu nejako rozoberať. 
 Ale s tými čo sa tak pravidelne bavím tak mi tak sadli =).Dúfam, že kolektív sa 
 časom zocelí. 
 chalan: Sú úplné strašní ! Neviem ako s nimi vydržím 4 roky=). 
 chalan: Dosť dobrí, som s nimi spokojný. 
 Darth Fajťer: Je to partia fajn ľudí. S mnohými si veľmi dobre rozumiem, dokážu mi 
 pomôcť a poradiť, keď niečo potrebujem. Máme aj pestrý a pekný výber 
 predstaviteliek nežného pohlavia. Snažím sa vytvárať si nové „známosti“. 
 
 
5. Aké máš pocity z učiteľov? 
 
   dievča: Ešte stále plačem za mojimi učiteľmi, čo nás učili na ZŠ, ale niektorí sú fajn. 
   Travička: No učitelia by nás mali jednoznačne brávať viac na exkurzie. 
   Darth Fajťer: Mám dobré pocity. Veď predsa sú tu nato, aby nás niečo naučili. Majú            
                   k nám dobrý prístup a to dokáže žiaka povzbudiť k lepšej práci. Nemám im   
                   čo vytknúť. Len tak ďalej! 
  
    
 
6. Neľutuješ že si sa prihlásil na túto školu? Ak áno, prečo? 
 
   Júlia: Ako kedy. Niekedy nie, ale občas áno. Je to ťažké a niekedy sa nestíham učiť. 
          Ale verím, že to bude dobré! 
   baba: Nie! Neľutujem=) 
   Struky: Zatiaľ nie, uvidíme neskôr... 
   chalan: Ľutovať?! Ani náhodou som rád, že som sem išiel. 
   dievča: Nie neľutujem, nemusím dochádzať. 
   anonym: Ani nie, čakala som, že to bude horšie. 
   chalan: Moc toho neľutujem, lebo nemusím vstávať skoro na autobus. 
   Darth Fajťer: Neľutujem, pretože by sa mi nechcelo dochádzať do školy niekde   
                    v Bratislave autobusom. Musel by som skoro vstávať a to sa mi nechce.   
                    Som veľmi rád, že som tu.(Mám tu totiž nejaké „poslanie“). Ale zatiaľ   
                    musím prísť nato, aké. Učiť sa, to je jedna z možných odpovedí,  
                    samozrejme. Ostatné je už asi len na mne. 
                                             Romana & Patrícia
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Výsledky súťaží 
 
 
 
 

Športové úspechy našich žiakov 
1.Krajské kolo v cezpoľnom behu žiakov ZŠ a SŠ 
Dátum : 6.10. 2008 
Miesto : Slnečné jazerá – sever, Senec 
Našu školu reprezentovali : Jakub Múčka   Laura Nováková 
            Martin Jaššo /3. miesto/ Lea Poórová 
            Vladimír Hergovič  Angelika Fábryová 
Umiestnenie družstiev : 4. miesto – chlapci, 5. miesto – dievčatá 
2. Beh zdravia žiakov ZŠ 
Dátum : 13.10. 2008 
Miesto : Slnečné jazerá – juh, Senec 
Našu školu reprezentovali : Michal Čontoš 9. miesto 
            Adam Poláček 10. miesto 
            Branislav Sabo 3. miesto 
            Matej Novák 5. miesto 
            Mário Tóth 1. miesto 
            Jana Beňovská 4. miesto 
            Lea Poórová 2. miesto 
            Angelika Fábryová 1. miesto 
            Samanta Dömötörová 6. miesto 
            Laura Nováková  3. miesto 
Umiestnenie školského družstva: 4. miesto            
3. Školské majstrovstvá v šachu žiackych družstiev ZŠ 
Dátum : 28.10. 2008 
Miesto : ZŠ A. Molnára, Senec 
Našu školu reprezentovali : Drinka Jakub  Petra Múčková 
            Pršek Patrik  Veronika Vrábeľová 
            Martinéz Eduardo Stella Tvrdá 
            Ľuboš Valčo 
Umiestnenie družstiev : chlapci -  2. miesto, dievčatá - 2. miesto 
4. Obvodné kolo v stolnom tenise žiakov ZŠ 
Dátum : 6.11. 2008 
Miesto : ZŠ M. R. Štefánika, Ivanka pri Dunaji 
Našu školu reprezentovali : Tomáš Baršváry 
             Richard Korčák 
             Tomáš Olas 
                 Martin Semančák 
Umiestnenie družstva : 2. miesto 
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5. Okresné kolo v halovom futbale žiakov SŠ 
Dátum : 13.11. 2008 
Miesto : SOŠ Senec 
Našu školu reprezentovali : Matúš Baus 
            Michal Baus 

         Roman Čepel 
         Adam Gálik 
         Martin Jurča 
         Peter Pažitný 
         Jakub Múčka 
         Vladimír Hergovič 
         Martin Jaššo 
         Lukáš Stranovský 

Umiestnenie družstva : 4. miesto 
6. Florbalový turnaj pri príležitosti dňa študentov 
Dátum : 19.11. 2008 
Miesto : SOŠ Senec 
Našu školu reprezentovali : Matúš Baus 
            Michal Baus 

         Jakub Múčka 
         Vladimír Hergovič 
         Martin Jurča 
         Matej Gajdoš 
         Milan Štulpa 
         Martin Kerekeš 
         Damian Michálek 
         Branislav Korbel                   

Umiestnenie družstva : 4. miesto                                                            
Blahoželáme!                                                                         
Mgr. Ján Šimulčík 
                                                                       Ilustrácia: Monika 

           
 
 
       Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry  
                         okresné kolo 
kategória C 
Nicolette Andeleková – 4. miesto 
Blahoželáme!
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                 Tichá noc, svätá noc                                
Tichá noc, svätá noc!       ktorá svetom dnes dáva sa niesť: 
Všetko spí, všetko sní,       Kristus, Spasiteľ je tu, 
sám len svätý bdie dôverný pár,              Tešiteľ sveta je tu! 
stráži dieťatko, nebeský dar.   
Sladký Ježiško spí, sní,                        Tichá noc, svätá noc! 
nebesky ticho spí, sní.               Nežná tvár, lásky žiar 
                   božsky rosieva v jasličkách tam: 
Tichá noc, svätá noc!       bije záchranná hodina nám 
Anjeli zleteli,        v tvojom zrodení, Boh, Syn, 
najprv pastierom podali zvesť,     Ježiško, Láska, Boh, Syn.  
 

 
Silent Night – anglická verzia 

Silent night! Holy night! 
All is calm, all is bright 

Round yon virgin mother and child. 
Holy infant, so tender and mild, 

Sleep in heavenly peace, 
Sleep in heavenly peace. 

                                 

                        O Tannenbaum – nemecká verzia  
(Weihnachtslied) 

 
O Tannenbaum, o Tannenbaum, 

wie treu sind deine Blätter! 
Du grünst nicht nur zur Sommerszeit, 
nein, auch im Winter, wenn es schneit. 

O Tannenbaum, o Tannenbaum, 
wie treu sind deine Blätter! 

 
O Tannenbaum, o Tannenbaum, 

du kannst mir sehr gefallen. 
Oft hat nicht nur zur Weihnachtszeit 

ein Baum von dir mich hocherfreut. 
O Tannenbaum, o Tannenbaum, 

du kannst mir sehr gefallen. 
 

O Tannenbaum, o Tannenbaum, 
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dein Kleid will mich was lehren: 
Die Hoffnung und Beständigkeit 

gibt Trost und Kraft zu jeder Zeit. 
O Tannenbaum, o Tannenbaum, 
dein Kleid will mich was lehren. 

 

Ako vznikla tradícia vianočných 
sviatkov  

Vianoce 24. a 25. decembra slávia  na celom svete už dve miliardy kresťanov. 
Pripomínajú si narodenie Ježiša Krista v Betleheme - po hebrejsky Dom chleba, 
meste asi osem kilometrov južne od Jeruzalema. Podľa kresťanského chápania to 
znamená vtelenie Boha, jeho vstup do dejín ľudí, ktorým daroval spásu. V meste 
Betleheme stojí od 4. storočia Bazilika Narodenia Pána, jedna z najvýraznejších 
chrámových stavieb Konštantína Veľkého. Ako vieme, tak polemiky, kedy sa 
narodil Kristus, pretrvávajú dodnes a netýkali sa iba presného roku jeho 
narodenia, ale aj dňa a mesiaca. Historickým časom cirkev ustálila deň narodenia 
Ježiška na 25. december a možné je i to, že pri určovaní tohto dátumu vychádzala 
aj z pohanských zvykov zimného slnovratu, keďže uvedené je cítiť zo samotného 
názvu "VIANOCE." Slávenie 25. decembra ako narodenie Ježiša je doložené po 
prvý raz z roku 336 v Ríme. Spočiatku narodenie Pána nemalo svoj osobitný 
sviatok a pripomínalo sa na Východe spolu s inými "zjaveniami Pána" 6. januára. 
Na Západe sa v polovici 4. storočia začala objavovať osobitná spomienka Božieho 
narodenia 25. decembra. Podľa jednej  hypotézy sa tento termín vypočítal od 25. 
marca, keď sa všeobecne slávil sviatok Zvestovania Pána, keď archanjel Gabriel 
zvestoval Márii, že bude Kristovou matkou. Ďalšia hypotéza hovorí o novej 
kresťanskej interpretácii rímskeho pohanského sviatku narodenia Slnka (Natalis 
Solis Invicti). Rímski kresťania ho začali sláviť ako vlastný sviatok Narodenia Krista 
- ako Slnka na základe biblických citátov. Tento dátum bol všeobecne prijatý a 
rýchlo sa ujal. Na základe odlišných tradícií slávia kresťania rôznych cirkví 
Vianoce v rozdielnych termínoch. Katolíci, protestanti a časť pravoslávia slávia 
Vianoce 25. decembra podľa gregoriánskeho kalendára. Iná časť pravoslávnych 
veriacich, vrátane pravoslávnych na Slovensku, oslavuje vianočné sviatky podľa 
juliánskeho kalendára 6. a 7. januára. Juliánskym kalendárom sa riadi napríklad 
pravoslávna cirkev v Jeruzaleme, Česku, na Slovensku, Poľsku, Rusku, na 
Ukrajine, Srbsku,  v Gruzínsku ako i niektoré staré východné cirkvi. Pravoslávne 
cirkvi Carihradu, Alexandrie, Rumunska, Bulharska, Grécka a sýrsko-pravoslávna 
cirkev používajú gregoriánsky kalendár.         

pripravila Martina 
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 ilustrácia: Petra 

Vianoce 
 

Deň, keď sa nikto s nikým neháda, 
Keď všade vládne dobrá nálada, 

Keď sú ľudia k sebe milí, 
Keď už sa všetci udobrili, 

Keď sa deti tešia darčekom, 
Keď vôňa ihličia zaplaví celý dom, 

Keď sa ozdobuje stromček, 
Rozžiari sa celý domček, 

Prichádzajú Vianoce, 
Vonku sa sniežik ligoce. 

karin 

 

    Svätý Mikuláš 
 
 
Žil asi od roku 270 do roku 345 alebo 352. Bol biskupom v byzantnej Lycii. 
Sviatok svätého Mikuláša sa svätí 6. decembra. Svätý Mikuláš bol známy tajným 
rozdávaním darčekov. Tento jeho zvyk sa pripomína v predvečer jeho sviatku, keď 
rodičia v jeho mene dávajú deťom potajomky darčeky. Hlavne pre tento zvyk je svätý 
Mikuláš medzi deťmi veľmi obľúbený. 
Svätý Mikuláš patrí medzi najobľúbenejších svätcov. Napriek jeho popularite však o 
jeho skutočnom živote vieme veľmi málo. Narodil sa niekedy okolo roku 270 na 
južnom pobreží Malej Ázie, pravdepodobne v Patare. Už v mladosti sa stal povestný 
svojou dobročinnosťou, ktorá ešte vzrástla, keď sa stal biskupom v Myre (dnešná 
Dembra v južnom Turecku). Jeho povesť divotvorcu spôsobila, že sa stal 
viacnásobným patrónom. Za svojho ochrancu ho pokladá Rusko, mnohé mestá nesú 
tiež jeho meno, napr. St. Nicholas v Anglicku či Liptovský alebo Borský Mikuláš na 
Slovensku. Svätý Mikuláš bol vďaka legendám aj patrónom, námorníkov, 
obchodníkov, majiteľov záložní, lekárnikov či voňavkárov. Slobodné dievčatá si ho 
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vybrali za orodovníka na základe najznámejšieho príbehu z jeho života. Hovorí sa, že 
istý boháč mal tri dcéry. Keď schudobnel a jeho rodina už nemala čo do úst vložiť, 
rozhodol sa, že z dievčat urobí neviestky. Dozvedel sa o tom svätý Mikuláš, zabalil 
do kusa látky zlato a vhodil ho do mužovho domu. To zopakoval trikrát, až kým 
peňazí nebolo toľko, že sa všetky tri dievčatá mohli čestne vydať. V legendárnom 
životopise sv. Mikuláša zohráva významnú úlohu číslo tri. Tri boli boháčove dcéry i 
vrecká zlata, ktorými ich vykúpil, traja boli aj námorníci, ktorých vyslobodil z búrky pri 
tureckom pobreží, vzkriesil k životu troch zabitých mladíkov a zachránil troch 
neprávom odsúdených na smrť. Tieto dobré skutky konal pred svojou smrťou a 
rovnako aj po nej. Svätý Mikuláš zomrel v pokročilom veku a pochovali ho v myrskom 
kostole, kde boli jeho telesné pozostatky až do roku 1087. Keď Myru obsadili 
moslimovia, Mikulášove ostatky boli prenesené do talianskeho prístavného mesta 
Bari, kde žilo veľa gréckych prisťahovalcov. Tam postavili nový kostol zasvätený 
Mikulášovi. Z jeho hrobky v Bari vyteká vonná látka nazývaná myrha, čo vysvetľuje 
jeho patronát nad voňavkármi a množstvo pútnikov prichádzajúcich k jeho hrobu. 
Vďaka tomu sa úcta k tomuto svätcovi rozšírila aj po západnom svete.  
Na základe legendy o troch chudobných dievčatách sa zrejme odvodzuje ľudový 
zvyk v niektorých krajinách obdarúvať sa na sviatok tohto svätca drobnými darčekmi. 
Svätomikulášska tradícia vychádza aj z jeho patrocínia nad deťmi. Zvyk obdarúvať 
deti vznikol v Holandsku a odtiaľ sa rozšíril do Severnej Ameriky, kde k nemu 
prisťahovalci pripojili severské ľudové povesti o čarodejníkovi, ktorý zlé deti trestá a 
dobré odmieňa darčekmi. Do červeno-bieleho plášťa ho v rámci predvianočnej 
reklamnej kampane obliekol koncern Coca-Cola. Postupom času sa Mikuláš stal 
viac-menej reklamnou figúrkou, ktorá má so svätcom z Myry iba málo spoločného.  
Meno Mikuláš bolo najobľúbenejšie v 12. storočí, používa sa však dodnes. Z neho 
vznikli odvodeniny ako Colin, Nicolson, Nixon, Nikolaj, Nicola, Nicolette a iné. Mikuláš 
bol obľúbenou postavou aj v stredovekej dráme a je mu zasvätených mnoho 
kostolov, najmä grécko-katolíckej a pravoslávnej cirkvi. 
                                                                                                  
pripravila holy 

Sú Santa Claus a sv. Mikuláš 
tá istá osoba? 
 
• Santa Claus je tiež známy ako Santa, je mýtická osoba, ktorá v USA a ďalších 

väčšinou anglicky hovoriacich krajinách dáva darčeky všetkým deťom, keď 
boli celý rok dobré a poslušné. Zvyčajne v noci z 24. na 25. decembra "priletí" 
na svojich saniach, ťahanými lietajúcimi sobmi. Do domu sa dostáva komínom 
tak, že doň skočí a pristane v krbe. Tam dá darčeky do pančúch, ktoré si deti 
prichytili o krb, predtým ako šli spať. Počas roka žije Santa so svojou 
manželkou, pani Clausovou a svojimi pomocníkmi škriatkami, ktorí mu 
pomáhajú vyrábať darčeky.  

• Podľa legendy santove sane ťahalo  9 sobov: Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, 
Comet, Cupid, Donner, Blitzen a najznámejší sob s červeným nosom Rudolf. 
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Názov Santa Claus vznikol chybou vo výslovnosti holandského slova Sinterklaas, 
ktoré je skratkou slova Sint Nicolaas (Svätý Mikuláš). Aj keď Santa má pôvod u sv. 
Mikuláša, nespĺňajú tú istú funkciu. Sú to rozličné bytosti, ktoré síce obdarúvajú deti, 
ale každý v iný deň. 
Na Slovensku spĺňa úlohu Santa Clausu Ježiško. V iných krajinách má tiež podobnú 
úlohu napr. :  Dedo Mráz (Rusko), Joulupukki (Fínsko), Christkind (Nemecko) alebo 
Papá Noel (Španielsko). Santa Claus je dominantný hlavne v USA, Kanade a Veľkej 
Británii. 

 pripravila holy 

 ilustrácia: Petra
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Slávenie Vianoc v iných 
krajinách 
 
 
DÁNSKO -  ŽARTOVNÉ DARČKY  
Vianoce v Dánsku sa spájajú predovšetkým s darčekmi, ktoré sa kupujú niekoľko 
mesiacov vopred. Musia byť vtipné a poukazovať na cnosť, resp. neresť 
obdarovaného. No a v žiadnom prípade sa nesmú prezradiť. Drobné darčeky sa 
vešajú na vianočný stromček, ktorým je zvyčajne smrek. Čo sa týka štedrovečernej 
hostiny, tá je v tejto krajine skutočne pestrá. Bohato prestreté stoly sa prehýbajú pod 
všakovakými dobrotami. Servíruje sa husacia, kačacia alebo bravčová pečienka s 
červenou kapustou, teplá šunka, treska s reďkovkou a horúca ryža poliata studeným 
mliekom, pivný a pšeničný chlieb a ako dezert  sladký ryžový nákyp s mandľami. 
 
FÍNSKO - ŠTEDRÝ VEČER V SAUNE 
 K Vianociam vo Fínsku  a vlastne vo všetkých severských krajinách neodmysliteľne 
patrí tuhá zima, poriadna perina bielunkého snehu a nekonečný ľad. Štedrý večer 
začínajú Fíni pre Stredoeurópana dosť netradične - saunou. Po takomto osviežení 
rodina zasadne k slávnostnému stolu.  
 
BELGICKO - SVIATOČNÁ VEČERA V REŠTAURÁCII  
Vianoce v Belgicku nie sú takým dôležitým sviatkom ako inde v Európe. Štedrý deň 
je totiž pracovným dňom. Po návrate z práce si Belgičania zvyknú zájsť na večeru do 
reštaurácie alebo Štedrý večer strávia doma s priateľmi. Darčeky, ktorými sú 
väčšinou drobnosti, sa rozbaľujú až na druhý deň ráno. Skutočným sviatkom je až 
25. december. Vtedy sa rodiny schádzajú pri slávnostnej večeri.  
 
AUSTRÁLIA - VIANOCE NA PLÁŽI  
V krajine klokanov si deti počas Vianoc užívajú letné prázdniny. Preto niet divu, že 
Mikuláš rozdáva darčeky priamo na pláži. Vianočná hostina je väčšinou piknikom v 
prírode s neodmysliteľnými farebnými balónikmi. Tradičným jedlom je morka, šunka a 
bravčovina, ale konzumujú sa aj studené misy, ovocie a zeleninové šaláty. Ako 
dezert sa podávajú veľmi sladké torty alebo múčnik, ktorý sa zachoval z čias 
anglickej koloniálnej nadvlády, teplý slivkový puding.  
 
ANGLICKO - PESTROFAREBNÉ PONOŽKY A SLIVKOVÝ PUDING 
 Vianoce sa v Anglicku začínajú na Mikuláša, teda 6. decembra a vrcholia 25. 
decembra ráno. Deti aj dospelí si rozbaľujú darčeky, ktoré im v noci do pripravených 
pestrofarebných ponožiek nadelil Santa Claus. Iba tie najväčšie darčeky sú položené 
tak, ako v iných krajinách, pod vianočným stromčekom. Rodina sa potom zíde pri 
slávnostnej tabuli, kde nesmie chýbať morka plnená jablkami a slivkami, tradičný 
slivkový puding, tradičný nákyp, ktorý sa pripravuje s týždenným predstihom. Staré 
receptúry tvrdia, že čím je nákyp starší, tým je chutnejší. Poobede o 15-tej hodine si 
celá krajina vypočuje príhovor kráľovnej Alžbety. 
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TALIANSKO – TRADIČNE JEDLIČKY 
 V krajine na Apeninskom polostrove sa vianočné sviatky oslavujú podobne ako 
u nás. Jedným z rozdielov je to, že Taliani majú vždy živý vianočný stromček, 
spravidla jedličku. Darčeky sa otvárajú až o polnoci z 24. na 25. decembra. Väčší 
dôraz ako na večeru 24. decembra sa kladie na obed v prvý sviatok vianočný, pri 
ktorom sa schádza celá rodina. 
 
ŠPANIELSKO – DARČEKY NA TROCH KRÁĽOV 
Pod Pyrenejami je hlavným vianočným pokrmom jahňacina alebo ovocie či kozie 
mäso, v niektorých oblastiach tradičná morka. Na pobreží dominujú ryby a iné plody 
mora. Z cukroviniek prevládajú všetky možné druhy mandľových koláčov. Darčeky sa 
rozdávajú až na Troch kráľov, ktorí prechádzajú ulicami španielskych miest a dedín 
a rozdávajú malé darčeky. 
 
USA – CHRISTMAS DAY 
Spojené štáty sú zmesou rôznych kultúr a národností, preto i vianočné zvyklosti sú 
rôzne. Američania kladú väčší dôraz na oslavu 25. decembra, na tzv.  Christmas 
Day, keď sa zídu pri večeri pripravenej z moriaka. Druhý deň, čo je u nás 2. sviatok 
vianočný, sa v Amerike neoslavuje. Vianočný stromček však v Amerike zdobia už 
niekoľko týždňov pred Vianocami. 
 
JUŽNÁ A STREDNÁ AMERIKA – VIANOCE V LETE 
Zatiaľ čo európske Vianoce sú v zasnežených domoch, Štedrý deň v Južnej 
a Strednej Amerike pripadá na leto. Tomu zodpovedá nielen napr. zloženie 
sviatočného jedálnička, ale aj ďalšie pridružené tradície. Prakticky vo všetkých 
krajinách Južnej Ameriky je zvykom, že vďaka vysokým teplotám sa na večeru 
zasadá až po polnočnej omši. Hlavným chodom je obvykle pečené bravčové 
s fazuľami. Rovnakou časťou večere je však ovocie a zelenina rôzneho druhu, syry 
a studená šunka. V Brazílii sa koná hlavná omša až 25. decembra neskoro po 
poludní, pretože Brazílčania sú zvyknutí dlho spať, potom ísť na pláž a až potom 
zasadnú do kostolných lavíc. Na Jamajke sa napríklad hrajú koledy v reggae verzii. 
 
ÁZIJSKÉ VIANOCE – PAPIEROVÉ LUCERNY  
S oslavami Vianoc v Ázii je to trochu zložitejšie, pretože tu žije len malé percento 
kresťanov a omnoho dôležitejším sviatkom je tu slávenie Nového roku, kedy deti 
obvykle dostávajú nové šaty, robia sa veľké hostiny a navštevujú sa priatelia. Aj keď 
v Japonsku býva len necelé jedno percento kresťanov, Japonci postupom času 
vstrebali veľa vianočných zvykov najmä od Američanov. K pôvodne výhradne 
komerčnému sviatku pribudol zvyk moriaka ako hlavného chodu, tradícia vymieňania 
darčekov a Japonci si dokonca vytvorili aj vlastný variant Santa Clausa. Je ním jeden 
z dobrých duchov Hoteiso, ktorý disponuje párom očí vzadu na hlave, takže môže 
vidieť neposlušnosť či poslušnosť všetkých japonských detí. 
 
Zvyk zdobenia stromčekov sa ujal napríklad aj v Číne, aj keď tiež tu sú Vianoce 
menej významným sviatkom. Stromy sa krášlia papierovými lucernami, reťazami 
a kvetinami a deti dávajú za okná mušelínové pančuchy, do ktorých im Dun Che Lao 
Ren nadelí darčeky. Svojrázny variant vianočného stromčeka majú v Indii, kde 
zdobia ľudia banánovníky a mangovníky. Ako domáce vianočné dekorácie potom 
slúžia mangové listy a malé olejové lampičky, ktoré sa stavajú na okraje striech. 
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AFRICKÁ - EXOTIKA –  
Vianoce v Afrike pripadajú na dobu letných prázdnin. Sviatočné jedlo, či už je to obed 
alebo večera, prebieha vonku a rodina pri ňom sedí v kruhu na zemi. Hlavnou 
súčasťou sviatočného menu je väčšinou ryža s pečeným alebo vareným baraním 
a kuracím mäsom ochuteným cesnakom a korením, namiesto dezertu sa potom 
podáva ovocie. 
Tradícia zdobenia vianočných stromčekov sa uchytila iba v niekoľkých afrických 
krajinách a v hlavnej úlohe sa tu predstavujú rôzne druhy drevín. V Libérii napríklad 
ľudia zdobia bielymi zvončekmi palmu. Čo sa týka vymieňania darčekov, pokiaľ sa 
vôbec praktikuje, väčšinou je určená len pre malé deti. Medzi najobvyklejšie darčeky 
patria nové šaty, topánky, mydlá, ceruzky alebo knihy. Neoddeliteľnou súčasťou 
afrických Vianoc sú stále návštevy priateľov a širokej rodiny, ktorým sa podľa tradície 
patrí priniesť drobný darček. V Egypte je napríklad zvykom obdarovávať sa drobnými 
koláčikmi z cesta, ktoré je podobné nášmu lineckému.     

Lea, Dáša a Silvia 
 
 
 
 
 
 

 
ilustrácia: Monika
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Vianočné zvyky pred prijatím 
kresťanstva, teda pohanské 
zvyky... 
 

Povery, mágia, čarovanie, strigy, bosorky, to všetko viedlo v minulosti ku 
vzniku mnohých zvykov ešte dávno predtým, ako sa začali sláviť Vianoce. Tieto 
zvyky „vymysleli“ Germáni, Kelti a Slovania a vždy boli späté s oslavou zimného 
slnovratu. Tento sviatok bol pre našich pohanských predkov jedným 
z najvýraznejších v roku a kresťanstvo neskôr tento časový priestor využilo na 
slávenie Kristovho narodenia. 

Medzi tieto pôvodom pohanské tradície patria Grule, štedrák, šošovicová  či 
rybacia polievka, púšťanie škrupiniek po vode a mnoho, mnoho iných. No ja sa 
pokúsim vysvetliť 10 najzaužívanejších z nich. 
Sekera pod stolom počas štedrej večere – je to kovový predmet, ktorý mal 
symbolizovať utuženie zdravia. 
Reťaz obviazaná okolo stola – symbolizovala súdržnosť rodiny, aby sa o rok opäť 
zišla. 
Peniaze pod obrusom – aby počas nasledujúceho roka v dome nevládla bieda. 
Obilie pod stolom – aby bola dobrá úroda. 
Hádzanie soli do studne – aby bola zdravá voda, keď sa ňou potom umývali, mala 
im uchovať dobré zdravie počas celého roka. 
Symbolické krájanie jabĺčka alebo lúpanie orecha – ak boli zdravé, človek sa 
nemusel báť o svoje zdravie, ale ak boli červivé, čakal ho rok plný chorôb. 
Žiadna hrabavá hydina na stole – aby sa šťastie nerozhrabalo. 
Ochutnávanie cesnaku – cesnak chránil pred démonmi, upírmi a zlými duchmi. 
Kŕmenie dobytka/domácich zvierat zbytkami zo stola – malo ich to vraj chrániť 
pred chorobami a tiež prejavenie vďaky za vernosť/ prácu počas roka. 
Vianočný stromček – pochádza až z čias rímskych osláv slnovratu – saturnáliám, 
čo bol sviatok boha Saturna. 
 
 No, čo poviete, koľko z nich je vám povedomých????:) 
 
pripravila anixxa 
 
                                     ilustrácia: Monika
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Tradičné vianočné zvyky  
 

Vianočné obdobie na Slovensku sa podľa našich predkov začína už štyri 
nedele pred Štedrým dňom, pričom sa každú nedeľu zvykne zapáliť jedna sviečka na 
adventnom venci. Ten nám priniesol hamburský duchovný Johanna Wichlerna v 
roku 1860. 

Na štedrovečernom stole by sa mali prestierať taniere do párneho počtu. V 
prípade nepárneho počtu, by si pre posledného stolovníka prišla Smrť.  

Ľudia kedysi verili, že keď na Štedrý deň niečo požičajú, privolá im to biedu.       
Nemali by sme ani odbiehať od štedrovečernej večere, aby si pre nás neprišla 
tiež kmotrička Smrť.  

Ďalším z rituálov je obväzovanie nitiek o nohy stola. Vtedy sa domu po celý 
rok vyhnú zlodeji.  

A aby sme boli bohatí, mali by sme si pod tanier položiť mincu alebo rybiu 
šupinu. Naopak, bieda hrozí, keď na Štedrý deň nikoho neobdarujú. 

Slobodné dievčatá by mali dodržiavať tieto rituály: Počas prípravy večere by 
mali vyjsť z domu a určite stretnú muža, ktorý im je súdený. Ďalším zvykom je 
dodržanie prísneho pôstu. Čím prísnejší pôst, tým skôr dostanú dobrého muža. Ak 
nevyjdú ani nieto rituály, do tretice je tu posledný: Šupka z jablka sa okrája a hodí 
sa za hlavu. Ktorému písmenku sa potom bude najviac podobať, to je začiatočné 
písmeno mena nastávajúceho muža. A odkiaľ by mal "milý" prísť? Ak zaklope dievča 
na dvere a ozve sa pes, z tej strany príde jej vysnívaný muž. 

 Rituál hľadania "dievčiny" máme aj pre mužov. Pokiaľ sa chce ženiť, stačí, ak 
zatrepe plotom v tichej krajine. Odkiaľ sa ozve akýkoľvek zvuk, odtiaľ príde jeho milá. 

Na štedrovečernom stole u Slovákov nesmú chýbať oblátky, trubičky, med, 
cesnak a jablko. Jabĺčko sa zvykne rozkrojiť na polovičku. Ak sa objaví 
hviezdička, znamená to šťastie a zdravie. Pokiaľ sa objaví krížik, príde choroba alebo 
smrť. Pred hlavným jedlom nesmie chýbať polievka - rybacia, šošovicová, hrachová 
alebo kapustnica. Hlavným jedlom zvykne byť vo viacerých domácnostiach 
vyprážaný kapor s majonézovým šalátom a na záver dezert - opekance s makom 
(pupáky). Taktiež na Štedrý deň platí jedno dobré porekadlo: Kto sa celý deň až do 
východu prvej večernej hviezdy postí, zaručene zazrie na stene zlaté prasiatko. 

Tak čo, dočkáte sa aj vy na stene zlatého prasiatka? Alebo si nájdete radšej 
vyvolenú či vyvoleného? 
 

pripravila sajmona 
 
 
 
 
 
 
 
 ilustrácia: Monika
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Petra Kováčová 
 

VIANOČNÁ 
 

Keď nastanú tie časy, 
krajina odeje sa do bielej krásy. 

Pokoj vkĺzne do domov, 
inovatka padá zo stromov. 

Ticho ruší len spev vtáčikov, 
šíri sa vôňa koláčikov. 

Rodiny sú pokope, 
začínajú Vianoce ! 

A v tom zazvoní zvonec, 
NIE, NIE -  rozprávky je koniec. 

 
Veru už dávno prešli časy tieto. 

Chce ich ešte vôbec niekto? 
 

Keď sa ráno zobudíme, 
len čo očká otvoríme, 
všade ozýva sa hlas, 

že prichádza Santa Klaus. 
 

Jeden na motorke, druhý na tiráku, 
ďalší sa vezie v bavoráku. 

Všetci rozhadzujú dary, 
ktorý je asi ten pravý? 

Prichádzajú po mori i po súši. 
Kto je Ježiško - už nik netuší. 

 
Reklama frčí z rádia či telky, 
ponúka sa sortiment veľký, 

ozdoby pre dámy, 
mobilné programy, 

zľavy, bonusy či splátky. 
Áno! - toto sú vianočné sviatky! 
Ale iba pre tých, čo ich nezažili, 

preto ich takto zneužili. 
 

Snívať o prasiatku zlatom, 
nehodí sa k ich platom, 
prasa majú na tanieri, 

zlaté vidličky v ručičkách. 
A ten kto trpel na pranieri, 

narodil sa v jasličkách, 
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z toho ich brucho nepáli. 
Veď zaspával v maštali! 

 
Nájdime v sebe silu, 

zastavme sa na chvíľu, 
nech opäť, znova, raz - 
je pravý vianočný čas. 

 
Potlačme pýchu veľkú, 
vypnime rádio či telku, 
navštívme starobince, 
odložme všetky mince, 

zavrime obchody a bary, 
zabudnime na  drahé dary - 

a pekne všetci spolu 
sadnime k štedrovečernému stolu, 

namiesto jedla v pozlátku 
rozlomíme si oblátku. 

 
Keď sa stromček rozžiari, 

každý pod ním niečo objaví. 
Vonku sa nebo rozsvieti 

a šťastie  celú zem obletí. 
 

Prestaňme sa iba dívať, 
začnime už o tom snívať, 

že raz príde deň 
a nám sa splní sen. 

 
Na nebi sa hviezda zjaví, 

ktorá nám ten zázrak spraví. 
 

ilustrácia: Monika
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Merry Christmas už v októbri 
 
Každý pozná čas Vianoc – vôňa ihličia zo stromčeka sa mieša s vôňami 

domácich špecialít na štedrovečernom stole, stromček sa blyští farebnými ozdobami, 
svetielka na ňom veselo hrajú všetkými farbami a pod ním sú zabalené darčeky, na 
ktoré netrpezlivo čakajú najmä tí najmenší. Vianoce sú sviatkom lásky, pokoja 
a rodinnej pohody. Možno preto ich majú ľudia tak radi. Všetci sa (niekedy iba raz do 
roka) zídu doma pri jednom stole a to práve na Vianoce. Preto sa nikomu nečudujem, 
ak povie, že Vianoce sú jeho najobľúbenejšou časťou roka – či kvôli prázdninám 
alebo darčekom a každý rok sa na ne veľmi teší. 

Ale veľmi ma zarazilo, keď sa na mňa v októbri začali usmievať čokoládoví 
Mikulášovia z regálov obchodných domov, v ponuke boli aj vianočné stromčeky, 
vianočné ozdoby a salónky. Vtedy som si uvedomil, že Vianoce nie sú len o pohode, 
pokoji a láske, ale aj o veľkom biznise. Väčšina predajcov zneužíva vianočnými 
reklamami a ,,zľavami ” (niekedy už v októbri) ľudskú štedrosť tých, ktorí chcú kúpiť 
svojim najbližším darček. A potom sa vianočná pohoda mení na zhon za vianočným 
sortimentom. Každý chce mať najzelenší stromček (poprípade odpíliť nejaký v lese 
bez toho, aby stretol diviaka (nie, nie ja nemusím ☺), nakúpiť najlepšie darčeky za 
výhodné ceny, zjednať najlepšiu cenu za kapra, kúpiť najlesklejšie vianočné ozdoby 
v meste, vybaviť najvýhodnejší paušál (a k tomu mobil za korunu) alebo získať 
najlacnejšieho Santa Clausa, ktorý vie povedať ,,Merry Christmas!” a  pekne 
zaspievať ,,Jingle bells”.  
 A je tu ďalší problém: Mikuláša vytlačil Santa Claus, topánky na okne nahradili 
ponožky Santa Clausa na krbe,  namiesto vianočných kolied sa ozýva ,,Jingle bells”. 
Prečo nahrádzame naše staré slovanské tradície Santa Clausom, ktorý je ešte dieťa 
v porovnaní s vekom našich tradícií? 

 Mnohokrát nám v tomto predvianočnom zhone unikná význam Vianoc - pokoj 
a pohoda... 

                                            
lubospo  
 
ilustrácia: Petra 
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Vianočná anketa 
 

1) "Čo by si chcelo na Vianoce? -čokoľvek 
   Prima 
     Petra: "Nič, mám všetko." 
     Henrieta: "Tašku školskú, dobré známky. Chcela by som zajaca, ale mám alergiu,   
                     papagája a ešte koňa." 
     Martin: "Keby sa spravila v triede burza, že predávali by sa veci, ktoré by mali   
                    niečo spoločné s Vianocami a ktoré by napríklad vyrábali žiaci." 
     Maťo: "Môj vlastný notebook, aby bol funkčný." 
     Adam: "Chcel by som hru Pán prsteňov, len to, ja som skromný." 
   Sekunda 
     Dievča1: "Knihy, mne je jedno aké, prečítam všetko." 
     Chlapec1: "PSP (to nie je periodická sústava prvkov), nové kolesá do  
                      topánok (Heelys)." 
     Dievča2: "Neviem, oblečenie." 
   Tercia 
     Dievča1. "Nový mobil." 
     ANONYM: "Oblečenie, ponožky, Snehulienku a 7 trpaslíkov(???). 
    Kvarta 
     Kristián: "Svätý pokoj od rodičov." 
     Chlapec1: "Ty kokos...čo ja viem, tak asi nový notebook, asi to, čo dostanem, nič   
                     viac." 
     Kvinta 
     Chlapec1: "Gitaru." 
     Dievča1: "Snowboard." 
     Sexta 
   Chlapec1: "Eumm.. mobil." 
     Dievča1: "Paličky do uší." 
   1.A 
     Dievča1: "Ja neviem...fontánu." 
     Dievča2: "No takže... svetový mier- ale to je blbé...jaa...ja chcem...no pomôžte   
                   mi! Eee... to sa nedá... nič vecné." 
   2.A 
     Dievča1: "Ja neviem...darčeky, oblečenie." 
     Filip: "Nejaké knihy, nejaké anglické, psychologická literatúra. 
   3.A 
     Chlapec1: "Autíčko na diaľkové ovládanie, také, že tomu povieš napríklad že wiu-  
                    wiu a ono to bude opakovať tiež že wiu-wiu." 
     Chlapec2: "Neviem, aby som si šiel zalyžovať." 
2) "Vymysli darček, ktorý by si dalo osobe, ktorú máš rád/rada." 
   Prima 
   Petra: "Niečo by som vyrobila, to asi najviac poteší." 
     Henrieta: "Labello pre Mišku, lebo má stále suchú pusu. Moje morča." 
     Dievča3: "Asi nejakú čokoládu." 
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     Martin: "Niečo vymodelovať z hliny alebo namaľovať na hodvábnu šatku." 
     Maťo: "Nejaký pozemok." 
   Sekunda 
     Chlapec1: "Preháňadlo." 
   Sexta 
     Chlapec1: "Hmm... (dlho ticho) asi nejaký parfum." 
   2.A 
     Dievča2: "To, čo by chcela, čo by ju potešilo." 
3) "Aké meno by si dalo Vianociam, ak by sa nevolali Vianoce?" 
   Prima 
     Henrieta: "Neviem, Darčekovce." 
     Adam: "Narodenie Pána." 
     Maťo: "Ježiško letí, normálne prázdniny." 
   Kvarta 
     Kristián: "Zimné Vianoce." 
   Sexta 
     Dievča1: "No taaak...uumm... ďalšia otázka." 
4) "Bez čoho by Vianoce neboli Vianocami?" 
   Prima 
     Petra: "Bez stromčeka, bez darčekov, bez jedla- kapustnica, oblátky." 
     Dievča3: "Bez vianočného stromčeka, bez rodiny." 
     Martin: "Bez štedrovečernej hostiny, stromčeky, nálady." 
     Adam: "Bez stromčeka, štedrovečernej večere, bez snehu." 
   Sekunda 
     Dievča1: "Bez vianočného stromčeka." 
   Tercia 
     Dievča1: "Bez vianočného stromčeka." 
   Kvarta 
     Chlapec1: "Bez jedla." 
   Kvinta 
     Chlapec1: "Bez snehu, ale ten už neni skoro vóbec." 
     Dievča1: "Bez stromčeka." 
   Sexta 
     Dievča1: "Bez vatových tyčiniek." 
   1.A 
     Dievča1: "Bez stromčeka." 
     Dievča2: "Bez...bez...bez medu, bez krbu." 
   2.A 
     Dievča1: "Bez rodiny." 
     Filip: "Bez pohody a bez prázdnin." 
   3.A 
    Chlapec1: "Bez ponožiek." 
    Chlapec2: "Bez rodinnej pohody." 
                                              LucinQa & Lubospo



 33 

Báseň venovaná malým naivným deťom, ktoré veria 
na Ježiška... 

 
 

Písať sa mi nechce, 
preto som to zobral ,,lechce''. 

Toto je pravdivý príbeh, ktorý napísal len sám život, 
osud sa nemazná a nespráva sa práve milo, 

môžeš len dúfať, aby sa to všetko napravilo, 
cestu ku šťastiu porazíš len svojou vôľou a silou. 

Prichádzajú Vianoce, ekonomický booom, 
ak chceš kúpiť dedkovi do čaju rum... 

Tak nezabúdaj na finančnú krízu, 
lebo tvoje akcie z trhu okamžite zmiznú. 

Zľava, zľava, zľava zprava, 
už ma z toho bolí hlava. 
Tesco akcie pekne dáva, 
a s nami to dobre máva. 

! Neuveriteľné, maslo za 18,90,-!!! 
Nakúpim ho 80 kilo a vydrží mi na celý mesiac! 

V Senci otvorili nový Kaufland... 
No nekúpim to??? 

No,ne! 
Lebo mi ešte niečo malé ostalo v tej mojej hlave. 

Vianoce bim, bam, bom, 
na hlavu mi asi spadol strom, 
a ešte do mňa praštil hrom. 

Dojče telekom alias ,,T-Mobile'' deťom vraví: 
,,Deti, učte sa dobré mravy!'' 

A za to dostanete mobil Nokia 63300, 
(s čiernobielym dispejom) 

s programom Fix-hmlisto za 63300,- Slovak Euro, 
ktorí vaši úbohí a prácou zničení rodičia 

s radosťou označia: 
za nevyhovujúci vášmu veku, 

a stanovia vám aj vašu doživotnú Mekku, 
ktorou sa s okamžitou platnosťou stáva: 

GAB 
-nie žiadny povrchný RAP. 
Meníme menu, nie cenu, 

tak si konečne stiahnite plenu, 
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máte afro od vybuchnutého fénu. 
Euro sa blíži, 

vianočné výplaty nám to zníži. 
Ochranári plačú, že im všetko zožral lykožrút, 

tak venujte aspoň pár minút, 
a zamyslite sa nad tým, že načo sú Vianoce. 

V New Yorku všetko pekne svieti, 
Hrajú sa tam americké obézne deti. 

V Yellow Stoune 200 metrový stromček režú, 
a stavajú vianočnú vežu. 
Toto ochranárom nevadí, 

(ja nie som žiadny greenpeacesák) 
šak Barack vydal povolenie, 

ale vlastne prečo nie??? 
Na Vianoce nás strážia dobrí anjeli, 
a ja mám obrovskú porciu na tanieri. 
Buchla petarda, domček nám tu horí, 

došla voda, musíme čerpať v mori. 
Čakám sneh, čakám sneženie... 

!Nič! 
Zobralo nám ho globálne otepľovanie. 

Vianoce sú niečo strašné, 
Vyletia poistky a celý svet zhasne. 

Toto sú slová tvojho proroka a kňaza M-G. Naďovana, 
takže ťa nenechám na pokoji ani do rána, 

aj keď ti zhasne všetka mana. 
Miro 

ilustrácia: Petra   
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Chcete byť originálni?  
Poradíme vám... 
 
     Máš už dosť starých ošúchaných  fráz  „ šťastné a veselé“, ktoré sa ti kopia 
v mailovej schránke alebo už máš otlaky na prstoch od ustavičného vyťukávania  
denne 20 SMS  bez nádychu jedinečnosti? Buď originálny/a a pošli pozdrav (myslím, 
že každého zaujme a poteší čítať hieroglyfy ) v cudzom jazyku.    
 
šťastné a veselé Vianoce 
                                           po francúzskye: Joyeux Noel  
                                           po španielsky: Feliz Navidad 
                                           po taliansky:Buon Natale 
                                           po holandsky: Prettige 
                                           po nórsky : Gleadelig Gul 
                                           po poľsky:  Wesolych swiat    
                                                                       pripravili     Alex & Jana 
 
 
Návrhy textov na vianočné pohľadnice či SMS-ky 
 
Pretože ste celý rok hnevali, tak nielenže nedostanete žiadnu nádielku, ale príde si 
pre Vás čert. Prosím, rozlúčte sa s rodinou. ☺ 
 
Kapor je v mrazáku, kaša sa varí, všetko mám na háku ,všetko sa darí, stromček je v 
plameňoch, prekrásne svieti a všetky salónky pojedli deti... Šťastné a veselé praje… 
 
Letí anjel s nádielkou, pritom vrtí prdelkou, letí, letí hádaj kam? K dobrým ľuďom -   
predsa k Vám. Šťastné a veselé želá... 
 
Do nového roku prajem 12 mesiacov bez choroby, 53 týždňov šťastia, 365 dni bez 
starosti, 8760 hodín lásky, 525600 minút pohody, 31536000 sekúnd jedinečných 
chvíľ..... 
 
Keď vonku zvonia zvončeky, keď ľudia kradnú stromčeky, keď v Tescu kapra kúpiš 
si, keď doma nôž už brúsiš si a koňak z očí ligoce, prajem Vám veselé Vianoce. 
 
Keď Ti snehová vločka padne na noštek a Ty pocítiš jej jemný božtek, usmievaj sa 
do neba, veď vieš, že niekde tam som ja a myslím na Teba. Šťastný nový rok! 
                                                    
                               pripravila NikaA 
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Letí k Tebe darček z neba, je v ňom, čo Ti treba - šťastie, pokoj, láska a neha. 
Ježisko má rád aj Teba. Krásne Vianoce. 
 
Radosť a šťastie, krásu a nehu, nech Ti prinesie vianočný sen.Posielam Ti ho po 
vločkách snehu, zachyť ho v dlaniach v ten zázračny deň. 
 
Kopec darčekov, čo srdce pohladia, rodinu a priateľov, čo nikdy nezradia.K bohatstvu 
krôčika a ku šťastiu skok. Prajem pekné Vianoce a šťastný nový rok. 
 
Na Vianoce, keď svet stíchne, nech Ti božie dieťa vdýchne pokoj, radost, lasku 
a silu. Nielen v túto svätú chviľu, ale taktiez v novom roku, nech Ťa vedie v každom 
kroku. 
 
Na Vianoce ako treba, nech nájdete poklad z neba. Pokoj, lásku v hojnosti, dni 
prežite v radosti. Zdravie, šťastie ešte k tomu, nech prídu aj do Vášho domu. Na nový 
rok spravny krok a úsmev po celý rok. 
 
Nech vianočný zvonček Ti šťastím zvoní, nech vianočný čas sa v lásku zmení, a tak 
krásne ako sa hviezda ligoce, tak nádherné a tajomné Ti prajem Vianoce. 
 
Veselé Vianoce Ti chcem priať, aby človek človeka mal rád, aby jeden druhému viac 
šťastia prial, aby nový rok za niečo stál. 
 
                                       pripravila Angelika 
 
 
 
 

Tipy na darčeky 
        
Vianoce sa blížia neuveriteľnou rýchlosťou svetla  a tvoja myseľ je ako púšť po 
dobrých nápadoch, čo kúpiť priateľom a rodine pod stromček  alebo sa tvoje úspory 
nejakým zázrakom rozcupitali do sveta? Tak neváhaj,  nájdi si voľný čas a vymýšľaj! . 
Ak  máš šikovné prsty a chuť  niečo vyrobiť, máme tu pre teba zopár tipov. Je to 
celkom jednoduché a môže to byt aj zábava. Neboj, nikto  nie je  taký nešikovný, ako 
si o sebe myslí. Keď už si fakt na pokraji zúfalstva, pár tipov darčekov môžeš odtiaľto 
„odkukať“.  Keby sa ti aj niečo nepodarilo podľa tvojich predstáv,  pamätaj: „freedom 
4 ever“. 
  
Fotorám: Steny tvojho domu, bytu sú  obvešané rôznymi rámami s fotkami, ale bez 
štipky fantázie alebo naopak, že na stenách máte holú prázdnotu?  Oživ ich! Taký 
fotorám stojí max. 20.- Sk  a na výzdobu môžeš použiť mušle korále, tempery, 
bavlnky....(ostatné je len na tebe) 
 
Dekoratívna fľaša: Námornícka fľaška,akú môžeš vidieť vo filmoch, najmä 
o pirátoch, len s malým rozdielom, že jej obsah nebude tvoriť alkohol (sorry ,ak som 
sklamala vaše nádeje☺).  
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Priprav si :  surové cestoviny, soľ, cukor, vegeta, chili papričky, čierne a iné korenie, 
proste všetko čo nájdeš v kuchyni + nezabudni prázdnu sklenenú fľašku 
Ďalej postupuj tak, že budeš vrstviť. Napríklad najprv nasypeš.:  
                                                                                            cestoviny (hrúbka3cm) 
                                                                                            korenie(2cm) 
                                                                                            chili papričky(4cm) 
Najjednoduchšie je nasypať do fľaše piesok a ukryť v nej tajnú správu. 
 
Vankúš: Bol/a si obdarený/á talentom na ručné práce? Super!. Priprav si látku , 
vatu, bavlnku, niť a ihlu . Ako treba postupovať ďalej: vystrihni z látky  akýkoľvek  tvar 
(srdce, štvorec, kruh...) a nezabudni 2x predná + zadná časť. Môžeš na ne vyšiť 
nejaký nápis podľa tvojho gusta. Potom chyť ihlu a zoši tieto 2 kusy látok, ale 
vynechaj malý otvor, aby si  ho mohol  vyplniť vatou, čo dodá na objeme. Následne 
otvor zaši a vankúšik dozdob. 
 
Náramok: Ak  na všetky hore uvedené výrobky nemáš čas, zručnosť ani chuť , 
poteš blízkych vlastnoručne vyrobeným náramkom z korálikov. Potrebuješ nylon, 
korále + trpezlivosť. Postupne navliekaj korále na nylon. Máš voľnú cestu.Vyhráva  
najneobyčajnejší☺ 
                                                                                                                         
Zázraky  s voskom 
Potrebujeme: 
vosk (stačí ak použijete vosk zo starých sviečok, ktoré už aj tak nikto nikdy nezapáli), 
knôt (dá sa zohnať v obchodoch alebo potajomky rozoberte nejakú maminu sviečku 
☺), formy rôznych tvarov (krabičky od mlieka, džúsu, kozmetiky, plechovky, 
črepníky...),voskové farbičky, špajdle, gumičky, indulonu, lepidlo, nožnice, špendlíky, 
dve väčšie plechovky, hrniec s vodou a sporák. A v neposlednom rade aj rôzne 
ozdoby, ale to je len o fantázii (dajú sa použiť napr. rôzne stuhy, korenie, gombíky 
atď...). 

 
1. Najprv si priprav formu a potom ju z vnútra natri indulonou. 
2. Na spodok a boky formy nalep ozdoby, treba ich nalepiť, pretože inak by ich 

nebolo na sviečke vidieť. Medzi dve špajle, ktoré spolu pevne spojíš 
gumičkou, vlož knôt.  

3. Väčšie plechovky daj do hrnca s vodou, ale tak aby do nich voda nenatiekla, 
polož hrniec na sporák a, samozrejme, zapni horák ☺. Do plechoviek vlož 
vosk a nechaj ho úplne roztaviť. 

4. Rozpustený vosk nalej do formy. Ak si použil/a bezfarebný vosk, sviečku stačí 
prifarbiť voskovkami. 

5. Keď vosk stuhne, formu jemne postláčaj a ak sviečka nevypadne, rozstrihaj 
formu. 

Nakoniec sviečku ozdob podľa svojho vkusu a fantázie. Hotovú sviečku môžeš 
použiť len ako ozdobu alebo ju môžeš niekomu darovať. Veľa šťastia pri výrobe ☺. 
 
                                         pripravili   Alex & KikaL
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Vianočné recepty 
Ako všetci iste vieme, blížia sa Vianoce a s nimi neodmysliteľné  lahodné pochúťky, 
ktoré sú pastvou pre oči a hlavne pre  maškrtné jazýčky . Rozhodli sme osloviť 
našich profesorov s prosbou, či sa s nami nepodelia so svojimi osvedčenými 
vianočnými receptami. Všetkým ochotným ďakujeme. Ak máte chuť, môžete si ich 
doma vyskúšať. ☺   
                                                                                          Jana  
  

 ilustrácia: Petra 
 
Zasnežená banánová strieška (od p.prof. Áčovej) 
 
500g tvarohu 
200g masla (neochutená bánovecká nátierka) 
200g práškového cukru 
1 vanilínový cukor 
500g banánov 
2 balíčky Bebe keksov bledých 
2 balíčky Bebe keksov tmavých 
100g čokolády na varenie 
olej 
kokosová múčka 
Z tohto množstva ingrediencií sa pripravia dve banánové striešky v rozmere 3x6 
keksov. 
Plnka: Z tvarohu, masla, práškového a vanilínového cukru vymiešame mixérom 
plnku. 
           Rovnomerne si ju rozdelíme na dve časti (dve striešky). 
Postup: Pripravíme si pevnú podložku, na ktorej rozprestierame alobal. Naň 
poukladáme keksy, 3x6, pričom farebné keksy striedame. 
Na rozložené keksy, rozotrieme plnku v jemnej vrstve. Aby sa keksy nerozchádzali, 
pridŕžame si ich. Celý postup zopakujeme ešte raz, pričom keksy farebne 
obmieňame. Znovu ich potrieme plnkou vo väčšej vrstve. Do stredu na poukladané 
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natreté keksy položíme 1,5 banánu. Z každej strany po bokoch banánu pridáme  
plnku. Pomocou ruky a alobalu najskôr zdvihneme jednu časť keksov, potom druhú. 
Vytvorí sa tak strieška, ktorá zostane zabalená v alobale. Nechá sa niekoľko hodín 
(asi 3 ) stuhnúť. Potom sa potrie štetcom s roztopenou čokoládou, prípadne sa 
posype kokosovou múčkou. Nechá sa vychladnúť a znova sa vloží zabalená 
v alobale do chladničky (najlepšie na noc), aby keksy zmäkli.  Po odstránení alobalu 
sa môže krájať a podávať. Mňam ! 
 
 
Tiramisu (od p.prof. Ivanovej) 
 
POTREBNÉ PRÍSADY 
200g mletého cukru, 4 žĺtky, 4cl likéru Amaretto, 500g syra Mascarpone (predávajú v 
TESCU alebo v BILLE), 250g cukrárenských piškót (stačí jedna krabica na štvorcovú 
misu), väčšia šálka kávy, 2cl čerešňovice (môže byť aj vodka), mleté kakao 
POSTUP PRÍPRAVY 
Cukor so žĺtkami šľaháme ručným šľahačom 8 minút, určite nie menej, vmiešame 
polovicu likéru a opatrne už len vidličkou zamiešame po lyžiciach Mascarpone. 
Piškóty rýchlo namáčame v káve a ukladáme na dno porcelánovej misy štvorcového 
tvaru s plochým dnom. pokvapkáme čerešňovicou a navrstvíme polovice krému. Na 
krém poukladáme ďalšie namočené piškóty, pokvapkáme zvyšným Amarettom a 
potrieme zvyšným krémom. Povrch uhladíme a husto posypeme kakaom, najlepšie 
cez sitko. Tiramisu necháme aspoň 6 hodín v chladničke, aby sa všetky chute spojili, 
je výborné, určite Vám bude chutiť. 
 
 
Medové špičky (od p.prof.Baloghovej) 
 
300 g práškového cukru 
150 g medu 
50 g kakaa 
300 g masla 
150 g mletých orechov 
250 g BB pudingu 
50 g hrozienok 
1 pomaranč 
1 balíček piškót 
rum 
čokoládová poleva 
strúhaný kokos 
Pomaranč dôkladne umyjeme, kôru postrúhame a šťavu vytlačíme. 
Piškóty postrúhame a polejeme ich pomarančovou šťavou. Potom k nim pridáme 
tekutý med, zmäknuté maslo, cukor zmiešaný s kakaom a pudingovým práškom a 
orechy. 
Všetko dobre spracujeme a ochutíme rumom. Z hmoty vytvarujeme špičky (alebo 
guľôčky), každú namočíme do čokoládovej polevy a obalíme v strúhanom kokose. 
Poukladáme ich do papierových košíčkov. 
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Dobré medovníčky (od p.zást.Frčovej) 
 
400g ražnej múky (pšeničná T 650- chlebová) 
100g práškového cukru  
2 celé vajcia 
120g medu 
60g Hery 
medovníkové korenie 
prášok do perníka, alebo sóda bicarbona 
 
Postup : 
Múku preosejeme, primiešame preosiaty práškový cukor. Vo vodnom kúpeli 
rozpustíme Heru, pridáme med a do čiastočne vychladnutého primiešame vajíčka, 
aby sa nezrazili. Túto zmes primiešame do múky s cukrom a vypracujeme spolu zo 
sódou bicarbonou alebo práškom do perníka a 1 lyžičkou medoo korenia (dostať 
v obchode). Medovníkové cesto dáme do mikroténového vrecka a necháme 
odpočívať najmenej 1 hodinu. Potom si pomúčime veľkú dosku a odkrojíme najviac 
¼ cesta. Opäť ju dobre vypracujeme a rozvaľkáme na ½ cm hrúbky. Vykrajujeme 
formičkami rôzdne tvary, ktoré potrieme rozšľahaným vajcom + 1 lyžička vody aj pred 
aj po pečení. Pečieme asi 10min pri teplote 180 ° C. Ak medovníky pripečieme, budú 
tvrdé. Zdobíme ich orechom, mandľou pred pečením, alebo bielou polevou po 
upečení. Z 1 dávky  = 50 medovníkov.  
 
 
Rožteky rozplývajúce sa na jazyku (od p.prof. Lenártovej) 
250 g hladkej múky 
200 g masla 
100 g mletých orechov 
70 g práškového cukru 
 
Z prísad zamiesime cesto a formujeme z neho malé rožky, ktoré upecieme na 
miernom ohni. Upečené obaľujeme v práškovom cuke zmiešanom s vanilkovým 
cukrom. 
 
 

ilustrácia: Monika 
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     Vianočný (neexistujúci) zázrak   
                                       (poviedka) 
 
Vonku, za oknami jedného otravného ústavu s krycím názvom gymnázium, sa už od 
rána vznášali na zem chumáčiky snehu. Čaro Vianoc sa vytrácalo s každou vločkou, 
ktorá sa roztopila, len čo sa dotkla na toto ročné obdobie neprimerane teplej zeme. 
Posledný týždeň školy prebiehal veľmi nepokojne, keďže predvianočná atmosféra 
opantala každého vrátane učiteľov a ostatných obyvateľov školy. Či už gýčovou 
výzdobou domov pod oknami ústavu alebo otrepanými koledami hrajúcimi z mobilov 
deciek. Mňa v tomto poslednom týždni zaujímalo jedine to, že už konečne skončí a ja 
sa vytratím cez prázdniny niekam preč. 
Opierala som sa o stenu a počúvala, ako učiteľ kecá niečo o bernolákovčine. Keď raz 
začal, neprestal, no nezdalo sa, že by niekoho zaujímali jeho veľmi zaujímavé a pre 
nás asi príliš vzrušujúce fakty. Každý už netrpezlivo čakal na takmer posledné 
zazvonenie. Bola totiž ešte len tretia hodina z tých únavných piatich, na ktorých sa 
väčšinou len vzrušujeme nad tým, v akom šťastí strávime tohtoročné sviatky. 
Zazvonilo a v triede nastal šum. Spolužiačka mi hodila na lavicu nejaké vianočné 
koláčiky so slovami: „Kleo, pekne to spapaj, vyzeráš ako anorektička.“ Táto veta 
nebola pre mňa ničím novým, no aj tak som sa obzrela v odraze z okna, či je to so 
mnou až také zlé.  
„Vyzeráš dobre, preboha, poď radšej na chodbu!“ zachmúrene na mňa vybafla Heily 
a surovo ma ťahala smerom k dverám. Môj pohľad okamžite smeroval na dvere 
vľavo, či neuvidím príťažlivé nohy môjho miláčika z vedľajšej triedy, ale na chodbe sa 
ponevierali len zblúdilé duše opustených prvákov, ktorí sa konečne po troch 
hodinách rozhodli vyliezť z triedy a vyvenčiť sa. Sadli sme na lavičku a Heily skleslo 
sledovala otvorené dvere vedľajšej triedy.  
„Prečo nevylezú?“ pohoršovala sa. Videla som na jej pohľade niečo ako zúfalstvo, 
ale to ihneď zmizlo, keď zbadala, že ju sledujem.  
„Ešte stále sa nijako nevyjadril?“ opýtala som sa opatrne a ona vedela, ku ktorej 
téme moja otázka smeruje. Pokrútila hlavou a vzdychla si. 
„Jeho odpovede sú zakaždým takého typu, že neviem a hmmm. Už netuším, čo si 
mám myslieť. A mám pocit, že sa so mnou nejako prestal baviť. “ V živote som ju 
nevidela takú smutnú a netušila som, čo mám robiť. Mala som pocit, že som jej to 
dlžná a koniec koncov, bola to moja kamarátka.  
„Oni nikdy nevedia,.“ odvetila som trochu všeobecne, lebo na chodbu vyliezla partia 
„našich“ na čele s mojim Maxom. Hodil na mňa ten sladký pohľad a ja som sa snažila 
nenápadne mu ho opätovať, aby si zase nemyslel, že ho zanedbávam, alebo že by  
som sa radšej vláčila s niekým iným. Heily pozrela do zeme, aby nemusela hľadieť 
do očí jej potenciálnej alebo aj celkom reálnej obete Anthonymu. Ten na nás pozrel 
a s úsmevom na tvári pozdravil skôr mňa ako ju.  
„Toto bolo kruté. Ani tie jeho hriešne bujaré sexi vlasy mu nepomôžu. Najradšej by 
som ho....“ Prehovorila som, aby som odľahčila napätú situáciu. 
„Dnes je posledný deň. Ak sa dnes nestane nejaký zázrak, neuvidím ho celé 
prázdniny!“ skleslo mi oznamovala a ja som sa snažila nedať najavo sklamanie 
z toho, že pravdepodobne sa žiadny zázrak konať nebude. Zdvihli sme sa teda 
radšej z lavičky a pobrali sa do triedy na hodinu nejakej etiky či náboženstva, to je 
jedno.  
Na hodine sme mali hovoriť nahlas svoje vianočné želania. Rozmýšľala som, že 
poviem niečo v tom zmysle, že chcem vlas môjho obľúbeného gitaristu (Je to pravda 
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chcem ho!!!), ale spomenula som si na Maxa. Vďaka Heily sme boli  spolu, na 
oplátku  by som mohla potešiť ja ju. Nepomôžem jej, ale potrebuje vedieť, že existuje 
aspoň aká- taká nádej.  
„Moje jediné želanie je, aby sa stal zázrak a aby konečne nenastúpil na ten bus 
a povedal to, čo má určite na srdci, len to nevie povedať,“  vyletela zo mňa táto nie 
veľmi zrozumiteľná veta skôr, ako som si vôbec stihla premyslieť, čo poviem. Nikto 
v triede nepochopil, o čom kecám, bez povšimnutia ignorovali moju poznámku.  
Pozerala som pri tom na Heily. Tá sa len usmiala a opäť sa venovala počítaniu 
vločiek na oknách. 
Ako som tak ruka v ruke vychádzala s Maxom zo školy, všimla som si, že vzduch je 
chladnejší, vločky zostávali na zemi a pokrývali ju tenkou bielou vrstvou. Asi po 
hodine zašívania sa v pizzerii sme sa rozhodli rozlúčiť sa s okolím ústavu a vykročili 
sme na zastávku. Na našej zvyčajnej lavičke na môj údiv sedela Heily a vedľa nej 
nikto iný ako Anthony. Vyzeralo to, že sú potichu. Anthonyho „hriešne“ vlasy sa kde - 
- tu leskli od snehových vločiek a Heily mala na hlave kapucňu s rožkami, ktorá sa 
jemu tak páčila. Nezastavili sme pri nich. Kývli sme im na pozdrav a pokračovali sme 
na zastávku, vyhýbajúc sa ich pohľadom, bez slova, akoby sme čakali, že začujeme 
úryvok vášnivého rozhovoru. Nič sa nedialo. Po chvíli prišiel autobus a Anthony sa 
zdvihol. Kráčal na zastávku a ja som zachytila smutný pohľad mojej odchádzajúcej 
kamarátky, ktorá sa na mňa ani len neobzrela. Vykročila som skôr, ako mi v tom Max 
stihol zabrániť a skrížila som Anthonymu cestu. 
„Prečo za ňou preboha nejdeš?“  vyletela som naňho, a aj keď bol o hlavu vyšší, 
zdalo sa mi, akoby sa predo mnou scvrkával. „Ona po tebe doslova túži! A viem, že 
aj ty po nej, nesnaž sa to teraz zakrývať.“ Čakala som, že po mojom krátkom 
monológu niečo povie, no on zachytil Maxov pohľad, ktorý len súhlasne prikývol. 
Nastala odmlka. Anthony sa zrazu otočil a rozbehol sa k Heily, ktorá by sa pomaly, 
ale isto počas cesty zrútila niekde v nejakej temnej uličke a zapadla by v zúfalstve 
snehom. Zakričal na ňu a ona sa otočila. Videla som len, ako sa objali, keď vtom na 
mňa nervózne prehovoril nedočkavý šofér a ja som spolu s Maxom nastúpila do 
autobusu. Usmiala som sa naňho a spokojná sama so sebou som zašepkala: 
„Konečne veselé Vianoce.“  
A tí dvaja sa ruka v ruke stratili v silnom závoji vločiek. 
                                                                                                  kejti 
 

 ilustrácia: Monika 
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Zabavme sa na záver... 
1. x x     ?    x x x 
2. x x x x x x ?     x x 
3. x x x x x  ?     x x 
4.       ?    x x x 
5. x x     ?      x 
6. x x x    ?    x x x 
7. x x x x x  ?    x x x 

 
1. Najčastejší koláč na Vianoce. 
2. Bozkávajú sa pod ním ľudia ( keď sa po neho postaví žena a muž, tak sa 

musia pobozkať). 
3. Dostaneš pod stromček. 
4. Typická vianočná polievka. 
5. Vinšujeme na Vianoce. 
6. Studené, priesvitné a visiace z domu alebo auta... 
7. Bol ukrižovaný na kríži. 

                                                  MartinaŠ 

......................................................................................
Mikuláš hovorí vo svojej dielni škriatkovi: 
- Koľko máme hračiek?  
- Žiadne.  
- A počítal si ich vôbec?  
- Áno, dvakrát. 

 

Ide opitý Mikuláš po ceste a zastaví sa pri lampe a šmátra tam kľúčom. 
Okoloidúci policajt mu hovorí: „ Čo to tam robíte?“- „Ale, pokúšam sa dostať 
domov, ale nejako to nejde“. Policajt mu hovorí: „Skúste zazvoniť,“ hore sa ešte 
svieti“.  

 

Janko píše Mikulášovi list:. Milý Mikuláš! Pod stromček si prosím bubon, 
trúbku a striekaciu pištoľ. Mám malé vreckové, tak mi mama bude platiť za 
to, aby som nebubnoval, sestra za to, aby som netrúbil, keď sa bude učiť, 
a náš Rexo za to, aby som ho nestriekal vodou.  
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Škótsky Mikuláš navštívi rodinu a prihovorí sa deťom: 
"Tak, detičky, čo si odo mňa kúpite?" 

Policajt sa rozhodne, že si uloví vianočného kapra. 
Zobral náradie a začal sekať dieru do ľadu. 
Odrazu príde za ním jeden pán a kričí:  
Okamžite prestaňte sekať do toho ľadu! 
Akým právom mi to zakazujete!? 
Právom správcu zimného štadióna! 

Janko sa na Vianoce pýta otca: 
- Oco, vieš, ktorý vlak najviac mešká? No predsa ten, čo si mi sľúbil minulé 
Vianoce. 

Keď príde v noci za Tebou veľký chlap s bielou bradou v  
červenom kabáte a bude Ťa pchať do vreca, tak sa neboj, možno len niekto 
písal Ježiškovi, že Ťa chce pod stromček...  

Štyri etapy života muža: 
- Veríš na Mikuláša. 
- Neveríš na Mikuláša. 
- Robíš Mikuláša. 
- Vyzeráš ako Mikuláš. 
 
Janko píše list Ježiškovi:  
- Ježiško, keď mi prinesieš mobil, budem mesiac dobrý! 
Potom rozmýšľa, ako to ten mesiac vydrží Tak píše druhý list:  
- Ježiško, keď mi prinesieš mobil, budem týždeň dobrý!  
Potom znova rozmýšľa, ako to ten týždeň vydrží Tak napíše nový list:  
- Ježiško, keď mi prinesieš mobil, budem dobrý celý deň!  
Potom znova rozmýšľa a príde na to, že on nevydrží byť dobrý ani minútu. 
Tak sa zamyslí, strhne zo steny obraz Panny Márie, hodí ho do skrine a píše 
nový list:  
- Milý Ježiško, zajal som tvoju matku, výkupné je mobil! 
 
 
pripravila karin 
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VIANOCE 
 

Prajem Vám Vianoce krásne 
a keď sviečka zhasne, 

nech dobrý pocit Vám v srdci zostane, 
tiež šťastie a radosť, tá každému pristane. 

 
Blížia sa tie krásne chvíle vianočné, 

v láske, šťastí, harmónii prežite ich spoločne. 
Nie sú dôležité dary, 

ale nech sa Vám v novom roku darí. 
 

Zvončeky už zvonia 
a ihličie vonia. 

Sviatky krásne majte, 
v pohode ich prežívajte. 

 
                     Zuzana Žákovicová, prima 
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Záverečník 
Tak a to je všetko. Žiadne eso z rukáva už nebude, toto je naozaj posledný článoček 
tohto čísla. Dúfame, že sa vám páčilo a spríjemnilo posledné školské chvíle tohto 
kalendárneho roka. Ak máte k našej práci nejaké pripomienky či pochvaly, pokojne 
sa obráťte na p.p. Lenártovú, prípadne na jedného z členov redakčnej rady, veď 
k nám ostatným sa to už nejako dostane. Nezabúdajte, že počas celého roka môžete 
písať, tvoriť a posielať na adresu gymkac@gmail.com a možno uvidíte svoju prácu 
už v ďalšom čísle. Nakoniec len pár teplých slov: Naša skvelá redakčná rada vám 
všetkým želá veselé darčekovanie a šťastný nový Eurok. 
Hanulienka  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:gymkac@gmail.com
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Kupón  pre momentálny „výpadok pamäte“ 
na jednu vyučovaciu hodinu v 2. polroku 
školského roka 2008/2009. Neplatí pre písomné, 
 kontrolné práce a týždeň pred koncoročnou 
klasifikáciou. 

 

riaditeľ  školy: 
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