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Milí čitatelia ! 

 

 

A je to tu! Vianoce, Vianoce a ešte raz Vianoce. Konečne sme sa dočkali.  

Máme ich tu už o niekoľko dní a veľmi sa všetci tešíme. Tešíme sa na darčeky, 

rodinné stretnutia, babky, dedkov, tety, ujov, tešíme sa na sneh, na stromčeky, 

prskavky, koláčiky, šalátiky a na všetko to, čo milujeme. Užite si všetku tú 

krásu, čaro, pokoj, náladu, rozprávky, ohník v kozube, mráz za oknom, zubaté 

slniečko, prechádzky, lyže, sánky. 

  Redakčná rada želá všetkým pokojné Vianoce, do nového roku lásku, 

šťastie, zdravie, život skladajúci sa z maličkostí, ktoré každého potešia. 

 

Mikuláš k nám už dávno prišiel.  

Nikoho z nás neobišiel. 

Chceme, aby už prišiel čas 

plný nádherných vianočných krás. 

 

Vaša redakčná rada 
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10 ZAUJÍMAVOSTÍ O VIANOCIACH 

 Všetci určite vieme, že počas Vianoc sa slávi narodenie Ježiša Krista. Presný dátum 

jeho narodenia nie je známy. To, že týmto dňom bude oficiálne 25. december, určil až 

v roku 350 pápež Július I. Tento dátum bol vybraný zrejme preto, že sa zhodoval s 

pohanským sviatkom saturnálií, ktorý sa slávil v antickom Ríme a oslavoval boha 

Saturna. A práve oslavy saturnálií boli podľa niektorých názorov v kresťanskej dobe 

pretransformované do oslavy Vianoc. 

 

 Tradičnými vianočnými farbami sú zelená, červená a zlatá. Zelená, zastúpená v 

podobe stromčeka, imela alebo cezmínu, je symbolom života a znovuzrodenia. 

Červené bobule cezmínu predstavujú Kristovu krv, červené jablká odkazujú na 

Adama. A zlatá zastupuje svetlo a hviezdy. 

 

 V koledách a vianočných piesňach sa často spieva o bielych Vianociach. Tých sme v 

poslednej dobe ale veľa nemali. Predstava bielych Vianoc je do veľkej miery 

pozostatkom tzv. malej doby ľadovej, ktorá na zemi panovala medzi 16. a 19. 

storočím a teploty boli v priemere o niekoľko stupňov nižšie. 

 

 Každý jazyk má pre tento sviatok svoje vlastné označenie. Viete ale, ako vzniklo slovo 

Vianoce? Svoj pôvod má v nemeckom “Weihnachten”, ktorý v preklade znamená 

svätá noc (weihen – svätiť, Nacht - noc). Slovenský výraz je teda iba čiastočným 

prekladom, prvá časť slova bola len prispôsobená nášmu jazyku. 

 

 Vo viacerých domácnostiach nechýbajú na vianočnom stromčeku okrem klasických 

ozdôb i malé čokoládové figúrky zabalené v alobale. Práve k nim sa viaže ďalšia 

zaujímavosť, ktorá súvisí priamo s našou krajinou - čokoládové figúrky majú totiž 

československý pôvod. :) 

 

 Súčasťou vianočnej tabule je vyprážaný kapor zo zemiakovým šalátom. Tento pokrm, 

ale nie je až tak tradičný ako sa mnohí domnievajú. Kapra zaviedla až v 19. storočí 

vďaka svojej kuchárskej knižke Magdalena Dobromila Rettigová a zemiakový šalát sa 

k nám dostal až po druhej svetovej vojne z Ruska. 

 

 Prvý vianočný stromček bol podľa dochovaných záznamov ozdobený v roku 1510 v 

lotyšskej Rige. Odtiaľ sa tento zvyk dostal do nemeckých krajín a ďalej potom i ku 

nám. Predtým sa tiež stromček v domácnostiach zavesoval hore nohami na strop. 
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 Jedným z vianočných zvykov je bozk pod imelom. Už v dávnych dobách ľudia imelu 

prisudzovali magické účinky. Keltskí druidi verili, že do domu prináša šťastie a má 

liečivú moc. Domácnosť malo ochraňovať pred zlými silami a duchmi a bolo tiež 

spojované s plodnosťou. Páru, ktorý sa pod ním pobozká, má priniesť šťastie v láske a 

pomôcť mu ku vytúženým potomkom. 

 

 Na štedrý večer všetky malé deti netrpezlivo očakávajú zacinkanie zvončeka. Kde sa 

táto tradícia vzala? V pohanských dobách malo zvonenie zvončeka odháňať zlých 

duchov a démonov. Neskôr sa kostolné zvony používali na oznamovanie významných 

udalostí, najprv tých negatívnych ako požiar alebo úmrtie, ale potom tiež tých 

šťastných, ako bola svadba alebo narodenie. Zvonenie zvončeka si tak ľudia začali 

spojovať s veselými momentmi. 

 

 To, že v Amerike nosí darčeky Santa Claus, nie je žiadnym prekvapením. Zaujímavá 

je ale história vzniku tejto postavy. Bola inšpirovaná skutočnou historickou 

osobnosťou svätého Mikuláša, ktorý žil v 4. storočí na území dnešného Turecka a bol 

známy tým, že dával dary chudobným a tým čo boli v núdzi. Po vyhlásení za svätého 

sa stal ochrancom detí. V Holandsku získala táto postava meno Sint Nicolaas, v 

skrátenej verzii Sinter Klaas, čiže ku Santa Clausovi to nemá ďaleko. Sviatok tohto 

svätca sa na našom území slávil 6. decembra a deti dostávali do topánok malé darčeky. 

Pôvodne nosila postava svätého Mikuláše modré, zelené alebo biele oblečenie a 

postupne sa rozširovala i do ďalších krajín. V Amerike potom získala svoju súčasnú 

podobu vďaka spoločnosti Coca-Cola, ktorá Santa Clausa v 30. rokoch využila vo 

svojej reklame. 

 

Pripravila: Lada Šatalová, redakčná rada 
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Správičky zo školičky...správičky zo školičky...správičky zo ... 

Adventné školské dielne 

 

Vianočné pozdravy, svietniky, darčekové taštičky, ozdoby na stromček, 

mydielka, koláčiky, kapustnica, medovníčky vlastnoručne vygúľané. Už viete, 

kde sme ? Nie?  No tak teda ešte pridám zopár kľúčových slov - radosť, dobrá 

nálada, mamičky, ockovia, babky aj deduškovia, úsmevy, stretnutia, želania, 

priateľské stisky rúk. Že už áno! Každý vie, že toto všetko bolo v škole na Ulici 

Ivana Bukovčana na tradičných Adventných školských dielňach. 

9.decembra sem smerovali kroky všetkých tých, ktorí  chceli stráviť 

predvianočné popoludnie tvorivou aktivitou, kreativitou, vymýšľaním nových 

motívov, kresbičiek a  či len tak vymenili upratovanie za pokojnú vianočnú 

prednáladu. Plné triedy potvrdili tradičnosť a obľúbenosť našich dielní, čo 

všetkých organizátorov veľmi potešilo. Ďakujeme a tešíme sa opäť o rok! 

 

 

Mikuláš 

 

6.12.  mali žiaci 9. ročníka príležitosť sa na pár hodín zmeniť na Vianociam 

typické postavičky -Mikuláša a jeho pomocníkov anjelov a čertov. Žiaci to 

zobrali vážne a pripravili si pekné a výstižné kostýmy podľa toho, koho 

znázorňovali. Deti na prvom stupni Mikulášovi pekne spievali  a za to si odniesli 

samozrejme odmenu. Žiaci z vyšších ročníkov sa nehanbili a Mikuláša pekne 

privítali. Niektorí žiaci sa nebáli a počas hodiny sa rozutekali za čertom. No a tí 

neposlušní žiaci odišli s pomaľovanou tvárou. Našlo sa aj dievčatko, ktoré 

Mikulášovi dalo list  s kresbičkou, ktorá sa mu veľmi páčila, a ak to malá Ivanka 

číta,  tak jej Mikuláš veľmi pekne ďakuje. :) 

 

P.S. Vy neposlušní ! Dúfame, že na budúci rok nebudú musieť čerti strašiť, ale 

len anjeli rozdávať odmeny.  

 

Za Mikuláša Kika Pokorná, redakčná rada 
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VANILKOVÉ ROŽTEKY       

 
Suroviny: 

300 g hladkej múky 

200 g rastlinného tuku (hera)  

80 g práškového cukru 

180 g pomletých orechov 

2 žĺtky 

práškový a vanilkový cukor na obaľovanie 

 

Postup: 

Do preosiatej múky pridáme zmäknutý tuk, práškový 

a vanilkový cukor, orechy, žĺtky a vypracujeme 

hladké cesto. Na chladnom mieste ho necháme 

odležať asi 20 minút. Potom cesto rozdelíme na štyri 

časti. Na pomúčenej múke doske z každej urobíme 

valec, ktorý pokrájame na rovnaké menšie kúsky 

a postupne z nich formujeme rožteky. Ukladáme ich 

na suchý plech a pomaly upečieme. Nakoniec ich ešte 

teplé obalíme v zmesi práškového a vanilkového 

cukru. 

 

Dobré rady:   

*Vždy nechaj Heru úplne zmäknúť! 

*Dosku veľmi nepomúč! Iba jemne popráš. 

*Rožtek sa najlepšie tvaruje, keď si cesto rozdelíme 

na malé guľky, ktoré povaľkáme medzi dlaňami na 

asi 7-centimetrový hadík hrubý asi ako palček na  

ruke. Ten potom jednoducho iba ohneme do tvaru 

písmenka „U“. Vaša Barborka Lisá, 5.D 
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Vianočná báseň 
Už sa skončil november 

Po ňom prišiel december 

Príď, prosím ťa, Mikuláš  

Do topánky sladkosť dáš. 

Potom sa tu zjaví stromček 

Pod ním nájdem veľký darček. 

Potom príde nový rok  

Do školy už ani krok! 

Lukáško Šottník 
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Bol raz jeden chlapec, ktorý sa volal Milan Bystríš. Chodil do školy Ivana Bukovčana 

3, do triedy 4.A. Milan bol ten najneposlušnejší žiak v celej triede, ale mal rád Vianoce. 

Najhroznejšie však bolo, že neveril na Ježiška, ktorý každý rok nosí darčeky všetkým deťom. 

 ,,Dnes mu asi nič nedonesiem“, povedal si Ježiško. ,,Radšej mu dám pod stromček uhlie ako 

darček.“ Milan mal však veľmi dobrý plán. Nebol si moc istý či Ježiško existuje a tak sa posadil  

za vianočný stromček a čakal na príchod Ježiška.  Po piatich minútach prišiel. Milan sa postavil 

a opýtal sa ho:  

,,Vy ste skutočný?“ spýtal sa Milan.  

,,Som,“ odpovedal Ježiško. 

 ,,Ty si Milan Bystríš?, spýtal sa Ježiško.  

,,Áno som, ale prečo?“, spýtal sa Milan. Ježiško mu podal košík zabalený do vianočného obalu 

a povedal:  

,,Veselé Vianoce!“ Milan roztrhal obal a skoro dostal infarkt.  

,,Uhlie???!!!“ skríkol Milan.  ,,Ale prečo?“   

,,Bol si tento rok dobrý?“, spýtal sa Ježiško. ,,Neurobil si niekomu niečo zlé?“  

,,Áno urobil“, priznal sa Milan.  

Ježiško porozmýšľal a povedal:   

,,Milan, si síce neposlušný chlapec, ale priznal si sa mi.“ Ježiško podal Milanovi darček 

zabalený vo vianočnom obale. Milan ho otvoril a bol veľmi šťastný. Dostal svoj vysnívaný 

darček. 

 ,,Ďakujem ti Ježiško.“ poďakoval Milan.  

Tieto Vianoce boli pre neho jedny z najlepších Vianoc, aké kedy zažil. 

 

Pripravil: Matej Kopál  5.D 
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Ideme s koledou s Terezkou Repovou 

 

Do hory, do lesa, valasi 

 

Do hory, do lesa, valasi! 

Či horí v tom našom salaši? 

Radosť veľká sa zjavuje 

a tento svet potešuje. 

Vstávajte, bratkovia, k jasličkám, 

aby ste zjavili svetlo nám. 

Počkajte nás, milí bratkovia, 

nebeskí lietajú poslovia. 

„Sláva Bohu, “ prespevujú, 

pokoj ľuďom ohlasujú. 

Vstávajte a vitajte vznešené 

dieťatko ležiace na sene. 
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Keď sú u nás Vianoce...  

Keď sú u nás Vianoce, 

všetko sa tu ligoce. 

Máme stromček pekný veľký 

aj koláče máme všetky. 

Keď sú u nás Vianoce, 

každý sa tu chichoce. 

Ozdoby sú už zavesené, 

A tak všetkým šťastné a veselé. 

 

Autorka: Sofia Pavliková, redakčná rada 

 

Vianočný vinš 

Kde sa vzal, tu sa vzal, 

stromček v izbe zrazu stál.  

Pod ním ležia balíčky,  

pre veľkých aj maličkých.  

Už sa celý ligoce, 

prajem krásne  Vianoce. 

Autor: Tobiáš Surový, 5.D 
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Rozprávka o krajine Vianočno 

Kde bolo, tam  bolo, bola jedna krajina ktorá sa volala sa Vianočno. Vládla 

tam zlá kráľovná. Boli tam každý deň Vianoce.  

Ľudia mali  toľko darčekov, že sa ani spočítať nedali. Tak si jedného dňa 

povedali obyvatelia Vianočna, že nechcú už mať každý deň Vianoce . Prišli tak 

raz za kráľovnou a vravia: „Prosíme vás už dosť snehu a darov.“  

Kráľovná len kývne hlavou a vraví: „Čo sa vám nepáči? Ja sa tu každý deň 

snažím, aby snežilo a vy ste takí nevďační, no veď počkajte!“ a vyhnala ich zo 

zámku. Obyvatelia zázračného mesta boli veľmi nahnevaní a tak bola menšia 

vojna. Kráľovnú prepichol šíp a na mieste zomrela.  

A krajina? Stále tam sneží, sneží a sneží a stále dostávajú darčeky a darčeky 

a darčeky. Neveríte? Choďte sa tam pozrieť. 

Autor: Miško Hrabovský, redakčná rada 
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Vianočná nálada 

Už sú skoro Vianoce a  už sa všetci tešíme. Dostaneme darčeky, ak 

budeme dobrí.  

Ale musíme urobiť darček aj pre našich rodičov. Spolu postavíme  

snehuliaka a s kamarátmi si zahráme guľovačku. Potom večer si sadneme pri 

teplom ohni a pozrieme si spolu nejaký film.  

Vtedy,  keď bude Štedrý večer, sadneme si spolu k stolu a najeme sa 

a potom príde Ježiško  a pod stromčekom nájdeme darčeky.  

Autor: Alex Martoš, 5.D 

 

 

Mikuláška nádielka v škole  
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Vedeli ste, že… 
• Slávenie Vianoc bolo až do roku 1836 v Amerike zakázané, pretože boli považované za staroveký pohanský 

zvyk. 

• Každý rok prichádza na Severný pól vyše milióna listov pre Santu. (rôzne adresy sa dajú nájsť na internete) 

 
• Podľa štatistík z Facebooku sa počas týždňov pred Vianocami rozchádza najviac párov. 

• V predvianočnom období sa každú sekundu na svete predá 28 balíkov lega. 

 
• Každý rok zhorí v Amerike približne 200 vianočných stromčekov. 

• Nový Zéland zakazuje akúkoľvek reklamu v televízii na Vianoce, Veľkú noc či Veľký piatok. 

 

 

Pripravila: Lada Šatalová, redakčná rada  

https://www.vedelisteze.sk/wp-content/uploads/2015/11/santa_claus.jpg
https://www.vedelisteze.sk/wp-content/uploads/2015/11/Lego-Building-Blocks.jpg
https://www.vedelisteze.sk/wp-content/uploads/2015/11/162724.jpg
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Vianoce v mojej rodine 

 

Večer o siedmej  hodine idem k babičke a dedovi, tam už čaká moja 

sesternica a teta .  Moji rodičia prídu vždy neskôr . Ako prvé jedlo máme 

oplátku s medom, potom jeme kapra v aspiku, ktorý robí babička a nakoniec 

vyprážaného kapra a zemiakový šalát. Keď dojeme, tak ideme vybaľovať 

darčeky. 

No keď máme rozbalené darčeky, tak sa všetci presunieme k nám domov, 

mamina dá na stôl sladké koláčiky a spraví chlebíčky. Potom si všetci sadneme a 

zas rozbaľujeme darčeky u  nás.  

Keď sme si dorozbaľovali, tak ja s mojou sesternicou si pozeráme 

vianočné rozprávky alebo filmy a ostatní popíjajú vínko. 

 A na koniec sa všetci rozídu domov. 

 

 
 

Pripravila:  Laura Látečková, 5.D 
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Moja vianočná báseň 

Autor: Janko Červenka 7.A 

Vianoce už sú tu.                                                                                                                         

Čo dostaneme k obedu?                                                                                                           

Sladkosti alebo polievku.                                                                                                    

To si dám radšej zálievku.  

                                                 Vianočný 

čas už je medzi nami.                                                                                                 

Pripravte sa, milé dámy!                                                                                                                         

Firemné žúrky, vianočné stromčeky.                                                                                    

Ideme si stavať zo snehu kopčeky.   

Deti dostanú hračky, tínedžeri dostanú 

mobily.                                                                  

Skoro sme sa z toho dostali.                                                                                                               

Ježiško, Mikuláš, čo nám dáš?                                                                                            

Elektroniku, hračky, oblečenie?                                                                                                         

Dám vám peniaze na guláš!    
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Zima, zima 
 

Zima, zima tu je, 

sniežik poletuje. 

Stromy, domy, stromy, domy 

bielym zahaľuje. 

 

Vezmeme si sane, 

sadneme si na ne. 

Hore brehom, dolu brehom 

na nich poletíme. 

 

Autor: Matej Švikruha, redakčná rada 
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Vianočná jazda 

 

Keď už tretí deň na Vianoce neprišiel Ježiško, rozhodol som sa ho ísť 

hľadať. Zobral som si do môjho batôžteka keksík, loptičku, škriatka Jožka, 

džúsik a aj špagát. „Mal som si zbaliť aj šál,“ hovoril som si a drkotal som sa. 

Zrazu som niečo zbadal. Najprv som si myslel, že je to zajac, ale neskôr som 

zistil, že je to škriatok. On sa zľakol a rozutekal sa kade ľahšie. Ja som utekal za 

ním a aj by som ho chytil, keď tu zrazu som sa potkol a spadol som priamo do 

snehu. Zobudil som sa až vo vianočnej dielni. Prišiel ku mne škriatok Principál 

a povedal mi „Čo ty tu porábaš?“  Zahľadel som sa na neho „Kde je Ježiško?“ 

Škriatok sa buchol po hlave:  „Jáj, ten je chorý. Chceš ísť za ním?“ Usmial som 

sa: „To by som rád.“ povedal som. Chudák Ježiško. Sedel tam ako päť peňazí. 

„Dáte si keksík a džúsik?“ povedal som. „Jáj, si zlatý. A čo tu vlastne robíš?“ 

povedal Ježiško. „No chcel som vedieť, prečo neprišli darčeky.“ Povedal som 

a ukázal očami na sane. „Aha. A nechcel by si to zobrať za mňa?„ povedal. 

Dobre, len tie sane.“ Povedal som a ukázal som na pokazené sane. „Jáj, tak 

potom sa nedá nič robiť.“ Smutne pokrčil plecami. „Ale počkať, ja tu mám 

špagát,“ povedal som a rozbehol som sa za saňami. Ani mi nenapadlo, že mi 

vypadol z batohu škriatok Jožko. Opravil som spolu so škriatkami sane a už som 

skoro vzlietol, keď ma zastavil utekajúci Ježiško. „Tu máš pomocníka.“ podal 

mi škriatka Jožka a ten následne ožil. „Ďakujem!“ povedal som a vzlietol na 

saniach. Rozdali sme všetky darčeky až na jeden. „Ale veď darček pre posledné 

dieťa chýba.“ povedal som. „Omyl.“ povedal škriatok Jožko a podal mi loptičku. 

„Fúh!“ uľavilo sa mi. A tak sme to zvládli a pobrali sa domov. 

Autor: Adrián Bederka, 5.D 
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Vianočné vtipy 

Pred  jedným  americkým supermarketom  vyliezlo dieťa Santa Clausovi na 

kolená a on sa ho ako všetky deti pýta : „Tak čo by si chcel na Vianoce ?“ Dieťa 

vyvalilo oči a pýtalo sa : „Ty si nečítal  môj e –mail ?“  

Čo urobí malý Jožko,  keď má v zime chuť na lekvár ? Ošúpe si 

buchtu!  

Jožko sa pýta mamičky: „Mamička čo by si si prial  na Vianoce ?“ „ Aby si sa 

dobre učil , Jožko, a ty ?“  „Aby si si priala niečo iné.“ 

Autorka: Sofia Turanská, 5.D 

 

Vianočná 

Hurá hurá Vianoce, 

tešíme sa velice. 

Najeme sa dosýta, 

kto si koľko vypýta. 

 

Darčeky si otvárame, 

pekné veci dostávame. 

Dary pekné na hranie, 

dary veľmi nádherné. 

 

Kapor chutný s 

citrónom, 

veľmi dobrý z rybníka. 

Večer skvelý s rodinou 

prežívame radosť s 

polnočnou koledou. 

 

Autor: Sebastián 

Grožaj, 5.D 

 

Vianočná krása 
 

Vo vianočnom kozube 

všetko zlo sa páli. 

A Ježiško dobrých ľudí 

darčekmi pochváli. 

 

Tento veršík vianočný 

prednesiem vám rada 

skoro ako tajný Santa. 

Mám to napísané na 

tričku 

a ako dôkaz mám aj túto 

básničku. 

 

Autorky: Katka 

Gersová, Kajka 

Komáčková 7.A 

 

Sen 
 

Za domom už čaká nás 

ten čas plný krás, 

rodinné chvíle prežité 

v perinách deti po nos 

zakryté. 

Už dočkať sa nevieme, 

ponožky dostať 

nechceme. 

Adventný kalendár 

otváram. 

Čokoládky stále 

vyjedám. 

Jablko už krájajú, 

kapra mi núkajú. 

No v tom sa zobudím,  

veď ja ešte počkať 

musím. 

Už dočkať sa neviem, 

aj keď ich nechcem 

viem že ich dostanem, 

ach , jaj,......ponožky! 

 

Autorka: Maťka 

Líner, 7.A 
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Vianočná báseň 

Nela Valníčková, 7.A 

 

Vianoce, Vianoce, šťastná to hodina, 

vtedy sa stretneme vždy celá rodina. 

Koláčiky pečieme, stromček si zdobíme, 

toto my tradične vždy radi robíme. 

 

Ďalej je výborné mať pauzu od školy, 

maminka neskorší spánok nám dovolí. 

A ak aj nasneží, bunkre si staviame, 

toto na Vianoce vždy radi mávame. 

 

A čo nám úspešne vždy úsmev vyčarí? 

Keď ruky pracujú s cestom i v lekvári. 

Kapor sa poteší, ten nám moc nechutí, 

to radšej rezníčky, na tých si pochutím. 

 

Vianoce, Vianoce, to je čas zázračný. 

Ten pocit pohody, je vždycky senzačný. 

Prajem aj ostatným, tie sviatky pohody, 

nech láska a šťastie s nimi sú na hody. 



           21 
 

Vianoce 

Aby bolo všetko dobré, 

každý chodí hore, dole. 

Stromček sem, stromček tam, 

darček pod ním, už je tam. 

 

Cez zimu sa snehuliaky 

stavajú, 

a všetci sa tomu radujú. 

Stromček sem, stromček tam, 

darček pod ním, už je tam. 

 

Vôkol nás sú svetielka, 

rozžiarené detské očká. 

Stromček sem, stromček tam, 

darček pod ním, už je tam. 

 

Vianoce  už prichádzajú k nám, 

nastáva ten správny čas. 

Stromček sem, stromček tam, 

darček pod ním, už je tam. 

 

Autor: Adrian Slatkovský, 

7.B 

Vianočná 

Vianoce sa k nám blížia, 

na nás sa už tešia. 

Kúpime si stromčeky 

a pod ne dáme darčeky. 

Pri štedrej večeri, 

tešíme sa na vianočne nálady. 

 

Čoskoro bude nový rok, 

a tým pádom aj polrok, 

dúfam, že všetko dobre 

dopadne 

a rodina z vysvečka neodpadne. 

 

Autor: Samko Tkáč, 7.A 

 

Vianoce 

Vianoce sú tam, kde sa 

neplače, 

Vianoce sú tam, kde voňajú 

sladké koláče. 

Vianoce sú s ľuďmi, ktorých 

ľúbime, 

ale aj s tými, na ktorých 

myslíme. 

 

Želám každému človeku 

všetko dobré do nového roku. 

A prekrásne Vianoce plné 

radosti , lásky a spokojnosti. 

 

Autor: neznámy 
 

 

 

      Mám rád Vianoce, roh kozy sa ligoce. 

    Milujem ja tieto sviatky, pozeráme na pamiatky. 

   Kapor, šalát, stromček a rodina, 

    od tohto písania      ubehla hodina. 

  Premýšľanie naštve ma, v škole losujeme mená. 

   Každý každému kúpi darček, Adrián má 300 mačiek. 

      V škole stromček tiež už máme, stále na neho pozeráme. 

      Ozdoby po celom meste, vždycky sú na správnom mieste. 

Santa, Ježiško, Dedo Mráz                                                                                                                                                                               

v ústach majú samý kaz 

                                                              Snehuliaci všade sú, 

radosť ľuďom prinesú.  

Koniec tejto básničky, v obchode   sú vystresované mamičky. 

Danko Čavojský, 5.D 
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Zopár vtipov 
Mami, ja by som chcela na Vianoce psa. Nevymýšľaj, bude kapor ako každý 

rok. 

Na Vianoce hovorí mamička Jožkovi: „Jožko, zapáľ stromček.“ O chvíľu sa 

pýta Jožko: „Mami, aj sviečky?“ 

Rozhovor v škôlke: „Aký máš stromček?“ „Umelý.“ „A bol u teba Ježiško?“ 

„Áno, ale tiež umelý.“ 

Sranda musí byť, povedal Santa Claus a nerozdal deťom darčeky. 

Dve blondíny sa túlajú v lese vyše hodiny, zrazu jedna povie: „Ja už som 

unavená, zoberme neozdobený.“ 

Idú dve blondíny po ulici a jedna vraví druhej: „Vieš, že tento rok budú Vianoce 

v piatok?“ „Dúfam, že nie trinásteho.“  

 

Vianoce 

Keď je večer vianočný, 

rada snívam krásne sny. 

V kúte stojí krásna dáma, 

sviečkami je obsypaná. 

Hviezdička je veselá, 

anjelik sa usmieva... 

 

A na zemi hračiek hŕba- 

vidím vlak, loď, bábu, Kuba! 

Je to krása, nádhera, 

čo sa na mňa pozerá! 

Otvoriť hneď očká chcem, 

nech to nie je iba sen! 

 

 

 

 

        Na Vianoce 
Na Vianoce, deti, však, 

všeličo je naopak: 

jedle rastu po izbách, 

vtáčik nemá z mačky strach, 

muchotrávky - pestré hlávky 

kolíšu sa na vetvách. 

 

 Zlatá reťaz nerinčí, 

rybka pláva v ihličí, 

hviezdička sa vo dne jagá 

krajšie ako za noci 

a dedo Mráz neštípe nás na nosy. 
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Mliečna torta 
Suroviny 

KORPUS 

5 vajíčok 

1 lyžička soli 

240g kryštálového cukru 

80 ml mlieka 

240g polohrubej múky 

1 lyžička prášku do pečiva 

PLNKA 

250 ml smotany na šľahanie 

250g mascarpone 

 

SIRUP 

220g kondenzovaného mlieka 

220g sladeného kondenzovaného mlieka 

90ml smotany na šľahani 

EŠTE BUDEME POTREBOVAŤ 

300g džemu z lesného ovocia 

600g bobuľového ovocia 

 

KORPUS 

Vajíčka rozbi a oddeľ bielka do žĺtkov. Z bielkov a soli vyšľahaj polotuhý sneh.  

Potom pridaj 60 g cukru a došľahaj dotuha. Žĺtky a 180g cukru vyšľahaj na 

svetlú nadýchanú penu. Pridaj mlieko. Suché ingrediencie preosej a jemne ručne 

vmiešaj do žĺtkovej zmesi. Na záver jemne vmiešaj sneh a cesto vlej do formy 

vymazanej maslo a vysypanej múkou. Peč na 180 stupňov asi 45 minút. 

PLNKA 
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Smotanu na šľahanie vyšľahaj spolu s mascarpone na nadýchaný krém 

 

SIRUP 

Zmiešaj všetky suroviny. 

TORTA 

Upečené a vychladnuté korpusy prerež 

vodorovne na 2 rovnaké časti. Spodný plát 

cesta potri 1/4 sirupu potom 1/4 džemu 

a ozdobne navrstvi 1/4 krému. Na krém ulož 

1/4 umytého bobuľového ovocia. Prikry 

druhým plátom cesta a postupuj rovnako. Tak 

isto aj pri štvrtom. Vrch ozdob ovocím. Takto 

pripravenú tortu daj pred podávaním ešte 

zachladiť. 

Autorka: Mia Miartušová, 5.D 
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Vianočný recept na s  ladké medovníčky:  
 

 

Suroviny: 

 

600g hladkej múky, 200g práškového cukru, 150g masla, 3 vajíčka, 

6PL medu, 1 čl sóda bikarbóna, 1čl mletej škorice, 1 čl perníkového 

korenia, 2PL kakaa. 1 vajíčko na potretie medovníčkov. Na zdobenie 

môžeme použiť orechy, mandle, alebo sneh z bielkov. 

 

Postup prípravy: 

 

Všetko spolu spracujeme (nezľaknite sa, keď sa Vám budú aj uši 

lepiť, to bude OK). Vyvaľkáme cesto na hrúbku 3mm a môžeme 

vykrajovať medovníčky. Poukladáme ich na plech a pečieme v rúre 4-

5 minút pri teplote 200 C. Keď medovníčky vyberieme z rúry ešte 

horúce ich treba potrieť rozšľahaným vajíčkom. budú pekné lesklé. Po 

vychladnutí ich ozdobíme. 

 

Tieto medovníčky sú hneď od začiatku  mäkučké. 

 

Sladké Vianoce praje 

Adam Fabri 

 


