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  Opäť nastal vzácny čas, 

Opäť nastal vzácny čas, 

Všadebolko prichádza medzi nás. 

Pozorne on sleduje, 

  čo sa tu, v škole, deje. 

   

                                                   Prináša nám novinky, 

z našej školskej rodinky. 

Ak chceš aj ty vedieť viac, 

nestrácaj už žiaden čas! 

 

Listuj, čítaj, objavuj 

so Všadebolkom sa raduj! 

 

Časopis vydáva ZŠ s MŠ Samuela Timona, Trenčianska Turná 30   

   Školský rok 2016/2017 

                                                               1. číslo  

 



Vianoce vo svete...  

Nepoznám nikoho, kto by nemal rád Vianoce. Sviatočná atmosféra, veľa dobrého jedla, rodina 

pohromade... Pozrime sa na to, ako trávia Vianoce ľudia vo svete. 

 Dánsko  

Prvými poslami blížiacich sa Vianoc sú v Dánsku adventné vence. Štyri horiace sviece znamenajú štyri obdobia                     

ľudského života – detstva, mladosti, dospelosti a staroby. Darčeky sú pre Dánov veľkým prekvapením, o ktorých obdarovaný 

nesmie vedieť. Čím väčšie prekvapenie, tým ich čaká šťastnejšia budúcnosť. 

Grécko 

Grékom nosí netradične darčeky až na Nový rok svätý Vassilios. Vianoce spájajú s tradíciou hrania rôznych hier šťastia a 

krájania novoročných koláčov. Ten, kto vo svojom dieliku objaví zlatú alebo striebornú mincu, bude mať v nasledujúcom roku 

šťastie. 

Poľsko  

Poľské Vianoce sa odlišujú od tých našich jednou tradíciou – na štedrovečernom stole je o jeden príbor viac pre náhodného 

návštevníka alebo hladného pútnika. Keď sa potom na oblohe objaví prvá hviezda, sadajú si k stolu. Pán domu rozdáva oblátky 

a podáva sa dvanásť chodov symbolizujúcich 12 mesiacov v roku.  

Rakúsko 

 Tradíciou Rakúšanov sú ručne vyrábané ozdoby na stromček, výroba jasličiek a betlehemov, svietnikov a vencov. Taktiež 

svorne očakávajú príchod sv. Mikuláša, ktorí deťom rozdáva predovšetkým sladkosti a ovocie. Podľa ľudovej povery režú na 

sviatok svätej Barbory čerešňové konáriky a dávajú ich za okná. Komu „barborka“ vykvitne na Štedrý deň, ten bude mať po celý 

nasledujúci rok šťastia a hojnosti.  

Španielsko 

 Oslavy Vianoc sa v Španielsku nesú v znamení spevu, hudby a tanca. Na uliciach, v kaviarňach a dokonca v kostoloch sa 

tancujú miestne tance. Španieli sa na Štedrý večer neobdarúvajú darčekmi. Na tie si musia počkať až do Troch kráľov, pretože 

veria, že tie im privezú až traja králi rovno do topánok.  

Švédsko  

V švédskej domácnosti nesmie chýbať trojramenný vianočný svietnik so sviečkami, ktorý pripomína mystérium Svätej Trojice. 

Stromček sa zvykne zdobiť až na Štedrý deň a doprostred miestnosti sa zavesí „vianočná koruna.“ Darčeky nosí hrbatý 

vianočný škriatok nazývaný Jultomben, ktorého sprevádza malý trpaslík Julnissar.  Občas sa tento švédsky Ježiško zmení na 

starého capa. Spája sa s ním legenda, že starý cap odmietol dať Ježiškovi chlp na teplú prikrývku a preto za trest musí roznášať 

po domoch darčeky. V niektorých krajoch ešte nevymizli zo zvyku vianočné prechádzky, kedy si ľudia nasadli do saní a vozili sa 

po zasneženej krajine.  



História vianočného stromčeka 

Najkrajším symbolom Vianoc je nádherne vyzdobený vianočný stromček.   

Vedeli ste o ňom, že...  

 

ako prví začali zdobiť vianočné stromčeky starí Kelti,  

ktorí tým uctievali boha slnka a večný život. 

 

 

 

  

 

 

Rok 1570 - prvá správa 

o ozdobenom a osvetlenom stromčeku pochádza 

 z Brém (Nemecko).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Na  Slovensko začala tradícia prenikať až koncom 18. resp. začiatkom 19. storočia 

 

                                                                                                               Vymaľuj ma!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darčeky sa pod stromček začali dávať až na začiatku 

                         20. storočia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sladkosti 
Deti mohli oberať zo stromčeka sladké dobroty až po vysvätení na Troch kráľov. 

 

 



Vianočné vystrihovačky 

Len šikovné ručičky, vezmú do rúk nožničky  

 



   Vianočné pobavenie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  Vymaľuj ma! 

 

                                                                                                                 

 



Vianočné maškrtenie 

Medovníčky pani učiteľky Orságovej  

2 vajcia,  3 lyžice medu, 5OO g hladkej múky, 125 g masla, 190 g práškového 

cukru,  1 lyžica škorice, 1 lyžička sódy bikarbóny  

Maslo a med rozpustíme, zmiešame a  necháme vychladnúť.  Pridáme rozšľahané 

vajíčka, múku, cukor, sódu bikarbónu a škoricu. Všetko dobre premiešame, 

vymiesime cesto a vykrajujeme. Pečieme vo vyhriatej rúre dozlatista. Nakoniec 

upečené a vychladnuté medovníčky potrieme žĺtkom.  

 

 

Detský ovocný punč  

500 ml pomarančového čaju, 250 ml jablkového džúsu, 1 pomaranč, 1citrón, 150 g kryštálového cukru, klinčeky 

Z  pomaranča narežeme pár plátkov, do ktorých 

napicháme klinčeky. Plátky  pomaranča použijeme na 

ozdobu. Zo zvyšného pomaranča a citróna vytlačíme 

šťavu. 

Do hrnca nalejeme čaj, pridáme klinčeky a privedieme do 

varu. Potom odstavíme, pridáme cukor, džús, citrónovú 

a pomarančovú šťavu. Všetko spolu dobre premiešame, 

ale už nevaríme. Podávame teplé. Na ozdobenie 

použijeme celú škoricu.  

Horúca malinová čokoláda 

 

200g tmavej (horkej) čokolády s vysokým podielom kakaa 

250ml plnotučného mlieka 

malinový sirup 

maliny 

Polámanú čokoládu dáme do hrnca, pridáme už vopred zohriate mlieko. Za stáleho 

miešania povaríme až kým nie je čokoláda úplné rozpustená v mlieku. Nakoniec pridáme 

malinový sirup podľa chuti a nalejeme do pohárov. Vrch ozdobíme čerstvými malinami. 

 



Vitaj medzi nami, milý Mikuláš... 

                                                                               To je podoba!                                       

 

Už je to celý rok, čo Ťa nebolo. Nečudo. Dať dohromady darčeky pre 

toľkých ľudí, to dá veru zabrať. A my sme boli radi, že si medzi nás prišiel 

aj so svojou spoločnosťou. Niekomu sa  ušli uhlíky, ale všetkým aj niečo sladké. Tak dovidenia o rok. A my 

sa za ten rok možno naučíme, že väčšia radosť je dávať než prijímať.  Ako si to dávno pred nami vedel Ty. 

 



Vianočný čas – čas (nielen) na rozprávku... 

Priblížil sa vianočný čas. Pre niekoho čas naháňania sa za 

nákupmi, pre iných však aj čas pozastavenia sa. A pre nás, 

ktorí sme za zišli v nedeľu 11. decembra 2016 v kultúrnom 

dome na vianočnom programe detí našej školy, čas (nielen) 

rozprávkový. 

Do rozprávky nás uviedla pieseň, ale najmä deduško 

Večerníček. Len čo rozsvietil na nebi – opone hviezdičky, 

už aj pritancovali naši tretiaci, vtelení do rozprávkových 

postavičiek. A po nich pekne zasnežilo anjelikmi a vločkami 

z 1.A, takže sme videli aj snehuliakov a stromček.. 

 Po vystúpení heligónkariek sa zleteli na pódium anjelici 

z 1.B 

triedy a napokon sa pódium zaplnilo spievajúcimi 

druháčikmi.  

Len čo odznela klavírna skladba v podaní dievčat Terezky 

a Alžbetky Fislových a báseň našich druháčok, nastala na 

pódiu úplná trma-vrma. Ako na uliciach pred obchodnými 

domami. Ľudia do seba strkali a po vianočnej nálade ani 

stopy. Deduško Večerníček aj so Snehulienkou z toho boli 

celí znepokojení.  

A do toho napätia sa zrazu  vplížili tajomné mačky 

a tajomní mladíci zo 4.B triedy, aby nás vrátili z obchodov 

späť na dianie na pódiu. 

Za nimi vtancovali na pódium aj naše šiestačky zo 6.A, po 

nich prítomných očarila svojou zostavou naša skvelá 

fitnesska Tánička Ondrušková z 8.B  

a napokon „prvostupniarske pani učiteľky a pán učiteľ 

s pani riaditeľkou“. Ak  by sa vám to predsa len akosi 



nepozdávalo, tak vedzte, že nás svojimi maskami 

prekabátili tanečnice zo 4.A. 

 

No ale  ani nákupný chaos sa nechcel vzdať svojich pozícií 

a znova vtrhol na pódium. Chodci sa hádali, strkali, rodičia 

kričali na deti, deti neposlúchali... 

No nad chaosom zase zvíťazil poriadok – najskôr ho 

nastolili obratné tanečnice zo 6.B, potom to rozvírili 

v tanci ôsmačky z 8.A. 

Po reklame, kde otecka s dcérkou vyhnali z pódia prasiatka, 

ktoré majú zahnuté kly dohora (6.B), patrilo pódium opäť 

tanečníkom, tentoraz zo 7.B.  

Že ani starší ľudia nestrácajú zmysel pre humor, o tom nás 

presvedčili v reklame „dôchodcovia na výlete“ v podaní 6.A 

triedy. A keď pani doktorka pripomenula, že Lepozub vie 

zachrániť trápne situácie,  javisko patrilo čarovným 

tanečníčkam z 8.B triedy...  

Ale čo to? Zase chaos? Tentoraz priamo  v rodine. No, už 

len to by chýbalo, aby sme sa pred Vianocami doma 

pohádali! 

Našťastie, skôr, než by padli ostrejšie slová, rozoznejú sa 

rolničky a pri nich roztočia sálu dievčatá z 9.A. 

 Po nich reklama zo 7.A upozorní, že počasie je vrtkavé, ale 

bez ohľadu na počasie sa točia aj dievčatá z 5.B triedy. 

Na ľudovú nôtu naladí poslucháčov ďalšie vystúpenie 

heligonkáriek a v tomto štýle pokračuje aj tanec dievčat 

z 9.B, ktorý sa však behom okamihu mení na úplne iný štýl. 



To asi to vrtkavé počasie.... Náhle sa však pódium zaplní 

deťmi a za sprievodu klavíra, basy, gitary a so sólom Dorky 

Fraňovej sa rozozvučí rytmický cup song. 

Asi takto bude pred sviatkami odsýpať hŕba práce z rúk 

našich šikovných mám). Deti už javisko len tak rýchlo 

neopustia. Najprv dievčatá z 5.A a malí gitaristi 

zaspievajú anglickú vianočnú pieseň o bubeníkovi. 

 Petra Kováčová z 8.B pripomenie básňou Daniela 

Heviera, čo naozaj slávime na Vianoce a všetko zavŕši 

Dorka Fraňová a zbor piesňou Aleluja. 

A aby si všetci uvedomili, že 

najväčším darom Vianoc je LÁSKA, pridajú sa s piesňou aj 

pani učiteľky, veď Svet lásku má. 

 

A po prianí pekných Vianoc, keď aj pani učiteľky 

dospievajú pieseň O Vánoci dlhé noci, môže prísť deduško 

Večerníček a zhasnúť svetielka... 

Bol to krásny program. Ďakujeme všetkým, ktorí sa 

akýmkoľvek spôsobom zaslúžili o jeho vznik a priebeh. 

A ďakujeme aj všetkým, ktorí tvorili a zásobovali náš trh 

svojimi výrobkami, ktorí predávali a ktorí nakúpili, aj tým, 

ktorí prispeli dobrovoľným vstupným. Podporili tak 

aktivity  našej školy, ktoré budú slúžiť deťom. 

 

 



Vianočná tržnica 

Vianočný program bol úchvatný, ale zahanbiť sa nenechala ani naša tradičná vianočná tržnica, ktorá ponúkala množstvo kreatívnych 

vianočných ozdôbok,  ručne vyrábaných vianočných darčekov, pozdravov, sviečok a mnoho ďalších.  

Tie  vyrobili  šikovné pani učiteľky zo ZŠ aj MŠ a o nič menej usilovné deti z našej školy.  Výrobkami prispeli aj niektorí rodičia, ktorí priniesli 

chutné koláčiky, ručne vyrábané sviečky či teplé papučky. Ich šikovné ruky sú dôkazom toho, že darčeky nemusia byť drahé, ale o to dôležitejšie 

je, aby boli vyrobené s  láskou. Úspech so svojimi výrobkami zožali aj chlapci z krúžku 3D tlačiarne. Už si len pripomenúť vôňu

vianočného punču a v duchu sa preniesť na náš čarovný vianočný trh. Nech sa páči, nechajte sa uniesť!  

   

  

 

 

 

 

Vianočný punč plus úsmev zdarma zahreje hneď dvakrát!                                   Po vianočných koláčikoch sa len tak zaprášilo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Medovníčky piekli žiaci počas „Noci v škole“ s pani učiteľkami 

a perfektnú techniku zdobenia predviedla pani Evka Ďurišová. Ďakujeme!  :-* 

 

 

 

 

 

 



Trblietavé zvončeky zmizli zo stolov rýchlosťou blesku!  

 

 

 

Vianočnú atmosféru spríjemní aj takáto voňavá medová sviečka či 

levanduľové vrecúško.  

 

 

 

Voňavé mydielka sú milým potešením pod vianočným stromčekom.  

 

 

 

 

 

Kto by odolal týmto ozdôbkam? 

 

 

Vianoce bez anjelikov by ani neboli Vianocami!  

 

 

Zlato-červená klasika nesmie chýbať!  

 

 

 

 

 



Vianočné prianie 

S prichádzajúcim vianočným obdobím sa v televízii stále častejšie objavujú reportáže o deťoch, ku ktorým život nebol až taký štedrý. Nie je 

zriedkavosťou, že aj v súčasnosti vo vyspelých európskych krajinách žijú deti na pokraji úplnej chudoby a nemajú splnené ani základné 

životné potreby.  

Mnohí politici sa zaoberajú riešením toho problému, ale stáva sa, že z pohľadu detí sa ich riešenia javia ako neúčinné.  

Keby som bol ja prezidentom sveta a zaoberal by som sa otázkou ako pomôcť deťom, aby sa mali lepšie, riešil by som v prvom rade 

dodržiavanie práv dieťaťa, konkrétne: právo na bývanie, dobrú stravu, právo na telesný a duchovný rast, zdravotnícke služby a právo 

zadarmo chodiť do školy.  

Možno sa zdá, že právo na bývanie nie je v našej krajine až taký veľký problém. Vďaka starostlivým rodičom má väčšina detí zabezpečený 

domov. Tie, o ktoré sa rodičia nedokážu postarať sú umiestnené do detských domovov alebo sú v pestúnskej starostlivosti.  

V rozvojových krajinách to tak nefunguje. Deti sú ponechané samy na seba, neraz musia pracovať, aby si zaistili živobytie.  Nemajú sa kde 

umyť, najesť a spávajú vonku na zemi. Ako prezident sveta by som vytvoril fond, do ktorého by povinne prispievali veľké firmy z celého 

sveta určitým percentom zo zisku, ďalším zdrojom príjmu by bola časť z daní jednotlivých krajín, napr. časť dane z tabaku, z lotérie a tiež 

dobrovoľné príspevky od darcov.  Organizácia by mala takto dosť prostriedkov, aby finančne zabezpečila chod centier, ktoré by boli 

špeciálne  orientované na pomoc chudobným deťom. Poskytovali by dôstojné ubytovanie a stravu pre deti, o ktoré sa rodičia nemôžu 

postarať.  

Podmienkou, aby dieťa v takomto centre mohlo zotrvať, by bola povinná školská dochádzka, keď  dosiahne požadovaný vek. Súčasťou 

centra by teda bola aj škola, v ktorej by dieťa malo šancu získať rovnako kvalitné vzdelanie ako kdekoľvek inde na svete.  

Myslím si, že v našej spoločnosti je veľmi veľa inteligentných ľudí, ktorí si ale pod tlakom  spoločenskej normy myslia o sebe, že sú hlúpi, 

práve preto, že sa nedokážu  naučiť to, čo im niekto určil ako prioritné. Znamená to, že každý je v niečom výnimočný a túto jeho 

výnimočnosť treba rozvíjať.  Preto by bolo súčasťou vzdelávania niečo ako ľubovoľný predmet, na ktorom by deti neboli zlúčené do skupín 

podľa veku, ale podľa oblastí, v ktorých vynikajú, a ktoré ich zaujímajú. Kto má rád pohyb, venoval by sa športu, kto má rád umenie, chodil 

by na výtvarnú alebo hudobnú výchovu...Takéto záujmové vzdelávanie by bolo dostupné vo všetkých školách na svete, aby sa zabezpečili 

rovnaké podmienky pre duchovný a telesný rozvoj detí. Do škôl fungujúcich popri centrách by chodili aj deti z rodín, ktoré by bývali v ich 

blízkosti, aby sa necítili spoločnosťou izolovaní.  

Ďalšou  naliehavou oblasťou, ktorú by som ako prezident sveta riešil, by bola zdravotná starostlivosť pre deti na celom svete.  Je v záujme 

nás všetkých, aby z detí vyrástla zdravá generácia, schopná postarať sa o chod spoločnosti v budúcnosti. Preto by v rámci centier boli 

zdravotné strediská, kde by všeobecní lekári zabezpečovali chod ordinácií a deti by mali nárok na bezplatné ošetrenie. Veď aj u nás, na 

Slovensku, kedysi v školách boli zubní lekári a žiaci mali pravidelné prehliadky a vďaka tomu oveľa zdravšie zuby.  

Byť prezidentom sveta by určite nebolo ľahké. Verím, že prezident každej krajiny sa snaží, aby jeho občania mali zabezpečené všetky 

základné ľudské práva, a že zvlášť prihliadajú na deti.  Len vzájomnou spoluprácou a porozumením môžeme dosiahnuť, aby sa deti mali na 

celom svete lepšie.  

                                                                                 

 Marcel Mikolášek, 7. A  

 



Vianočný vinš 

 
Oheň v krbe tíško praská, 

v očiach vládne pokoj, láska. 
Už sa stromček ligoce, 

prajeme Ti krásne Vianoce.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šťastné a veselé Vianoce prajú aj deti zo ŠKD, redakčná rada časopisu Všadebolko  a celá ZŠ 

s MŠ Samuela Timona v Trenčianskej Turnej  


