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Milí čitatelia! 

 

 

Všetko stíchlo, zakrylo sa perinôčkou snehovou, 

len vločky sa na zem sypú tmavou nočnou oblohou. 

A v oblôčku svetlo svieti náš vianočný strom,  

vôkol neho kŕdeľ detí, ožil tichý dom. 

A v tom dome láskou dýcha, každá bytosť živá,  

čarovná je vianočná noc, krásna podmanivá.  

 

Vianoce. Vianoce a ešte raz Vianoce. 

Sviatky, na ktoré sa teší azda každý 

človek na zemi, či už je dieťa alebo starý 

rodič. Mnohým z nás sa v mysli vybavia 

posledné Vianoce či oslavy Nového roka. 

Možno si v duchu povzdychneme, že tento 

krásny čas trvá len krátko. Áno, je to tak. 

Žijeme v uponáhľanom svete a je potrebné 

pozastavenie sa. 

V tomto krásnom čase sa opäť vieme 

tešiť aj z maličkostí a je nám dobre aj z 

toho, že väčšina ľudí okolo nás, naša 

rodina, priatelia, bližší i vzdialenejší známi, 

susedia majú k sebe o niečo bližšie ako 

inokedy. V úprimnom úsmeve, vo vľúdnom 

slove či ľudskom dotyku je veľké tajomstvo 

a bohatstvo. 

To, že Vianoce sú pre nás všetkých, jedným z najkrajších sviatkov v roku, 

nepochybuje nikto z nás. Radosť a nálada sú potrebné pre všedné i sviatočné 

dni. Prajme si teda šťastné a veselé sviatky! 

K Vianociam patria darčeky. Jeden ste už dostali v podobe krásneho 

benefičného koncertu, ktorý sme si prednedávnom pozreli. Druhý ponúkame 

v podobe nášho školského časopisu , v podobe jeho vianočného vydania.  

Redakčná rada všetkým spolužiakom želá krásne Vianoce, nádherné 

prázdniny a všetko najlepšie v celom novom roku 2019! 

 

Krásne a veselé želá redakčná rada! 

 



Snehová vločka 

Zrazu ráno z čista – jasna, 

padla na zem vločka krásna. 

Padla ako pierko ľahko, 

pohladila všetko hladko. 

Katka Gersová, redakčná rada 

 

  

 



Vonku sneží... 

 
 

Vonku sneží, 

mrak sa mračí, prišiel len na stotinu, povedal nám: nech sa páči, roztrhol som 

perinu.  

Tuto pre vás, moji milí, čiapky domom, stromom dám, pocukrujem lúky polia, 

sánkam dráhu prichystám. 

To anjelom poďakujte za to kúzlo čarovné, 

to ony pre vás vločky tkali, kryštálikmi 

zdobené. Každej vločke vdýchli dušu, 

nech vás tíško pohladí, poslali ich pár na 

skúšku, tu každá zimu ohlási. 

Keď si Martin blato želal, na Vianoce 

bude ľad. Meluzína spraví prievan, jej 

hudbu budem počúvať. 

Na youtube márne hľadám, neviem ju tam 

nikde nájsť, pretože je jedinečná ,každú 

skladbu treba mať. 

Zima zimná zimno v kostiach, tak sa ľuďom ozýva, to len  plameň hreje 

v srdciach ,ten však hasiť netreba .Stromček svieti, cítim punč, z vane sa mi 

kapor smeje, veď ja viem, že čas je už.  

Koláčikmi domov vonia, 

spúšťa vlnu spomienok, prišla opäť Popoluška, hádže tretí oriešok, budú zasa 

krásne šaty, to  vždy šťastný koniec je, tak ten čas čo sa už kráti, nech rok starý 

odveje. 

Zima zimná zimu nosí, 

studený, no krásny čas a ja verím opäť tajne ,že tu bude o rok zas. 

 

Nech si ľudia srdce srdciam opäť na dlaň položia, aby 

duša lásku našla, všetci si ju zaslúžia. 

 

 
Pripravila: Tamarka Šimončič, redakčná rada 

  



                   V i a n o č n á      u l i č k a         6.12. - 8.12.2018  

Tento 8. ročník bol výnimočný už tým ,že pár dní pred uličkou sa volil starosta 

DNV a zvíťazil Dárius Krajčír, začo sme nesmierne hrdí a šťastní – teda väčšina 

obyvateľov. Začiatok uličky odštartovali dve krásne biele holubice, ktoré 

vypustili Dara a Darko.                                                         

Komentár Dary Rolins: To ste si nemohli ani lepšie vybrať...                                                                                 

A ďalej pokračovala v reči: Ďakujem za pozvanie: som šťastná a nesmierne 

hrdá na to, že môžem  byť medzi vami Devínska. Ešte raz ďakujem...                                                                                         

Medzičasom ,vystupovali aj domáce súbory ako sú napr.: For  Bratislava, 

Klapa Ravnica, TC Eleganza, Mažoretky Tina ,Mikuláš Náš, DFS Grbarčieta, FS 

Črip, DFS Kobylka, Maria Hany...                     

 Všetky kapely a účinkujúci  boli hrdí na skvelé publikum...                                                                  

Tento rok Grbarčieta vystupovali na Vianočnej uličke v sobotu 8.12.2018, kde 

sme mali možnosť zažiariť na pódium ako prvý a ukázať,  čo všetko je v nás.  

Ľudia nám po  vystúpení povedali, že to bolo veľmi dobré.  Ľudia, ktorí tam 

boli a počuli nás, majú veľmi radi naše chorvátske koledy a do dnešného dňa 

nám  gratulujú.  

Môžem vám povedať,  že to je super pocit, cítim sa ako hviezda. Samozrejme 

nie len ja, ale aj celý náš súbor.  Ja som veľmi rada, že som mohla vystupovať 

na tohtoročnej Vianočnej uličke a za to všetko sa musím poďakovať vedúcej 

DFS GRBARČIETA Nikolete Griezlovej.  

 



Benefičný koncert 

Tak ako každý rok sa aj v tento deň 12.12.2018 konal Benefičný koncert pre 

žiakov Základnej školy Ivana Bukovčana 1,3 v Istracentre. Na jeho 

zrealizovaní sa podieľali pani učiteľky:  Zuzana Hanzlovičová, Božena Hánová, 

Zuzana  Dojčanová,  a samozrejme deti, ktoré vystupovali so svojím číslom. 

Z každého ročníka vystupovali zástupcovia tried s rôznym programom.  

Boli tam napríklad: deti, ktoré spievali a recitovali po nemecky, FS  Klnka, 

chlapec, ktorý hra na akordeón, zazneli rôzne piesne, tance a aj my sme tam 

boli – deti z Grbarčieta.  

Mali sme tri vystúpenia: prvé pre prv ý, druhý, a tretí ročník   

                                          druhé pre štvrtý, piaty a šiesty ročník  

                                          tretie pre siedmy, ôsmy a deviaty ročník  

Ja som si asi najviac užila to posedné vystúpenie, najviac sa mi páčilo pretože 

som svoju (Tichú noc trochu inak  ) zaspievala najlepšie, ako som vedela.  

Na záver by som sa  chcela poďakovať pani učiteľkám, že tento koncert 

každoročne organizujú s láskou a nesmú chýbať účinkujúci, ktorým tiež 

ďakujem: Karolíne Komáčkovej a  jej tanečnému partnerovi, našim 

Grbarčietam a Erike Moravčíkovej, Tomášovi Olgyaovi a Kvídovi Pokludovi, 

Renému Polákovi, nemecko-slovenským deťom, Táni Danielovej, Karin 

Paďourovej, Zuzke Malíkovej a Klnke, Jurajovi Durmekovi, Katke Gersovej, 

sestrám Závotským a ďalším účinkujúcim a samozrejme našim moderátorom 

Miške Štefanovičovej a Maximiliánovi Mitterpachovi.  Ja dúfam, že ste si 

tentoročný benefičný koncert užili a zobrali si z toho ponaučenie, že každý 

môže byť hviezda. 

Ešte raz Vám prajem šťastné a veselé Vianoce !!!!!! Vaša Erika 

Moravčíková, 8.B 

 



Papierové mestá – tip na predvianočné čítanie 

 

Odporúčam tuto knihu na predvianočné čítanie.  

Dôvod? Lebo nie všetci majú radi ten predvianočný čas. 

 Vianoce by mali znamenať sviatky pokoja, ale už dávno sa to menilo na sviatky 

predvianočného ošiaľu. Ale tato kniha vám aspoň na chvíľu dopraje pokoj, keď 

sa do nej začítate. Len si predstavte: sedíte v kresle s kakaom v jednej ruke 

a papierovými mestami v druhej, vo vianočnom svetri a nikto neotravuje. Táto 

kniha vás čiastočne dosť pobaví, ale na svojich tvárach objavíte aj slzy, ale čo 

by to bolo za knihu bez romantických hádok a zlých rozhodnutí hlavných 

hrdinov, že?  

Tak vám prajem príjemné pitie kakaa a premiestnenie sa do papierových miest.                                             

 

                  

Vaša Tete Macková, redakčná rada 

  



Pár vianočných zaujímavostí od Katky Gersovej 
1. Vianoce boli v USA do roku 1836 nelegálne. Boli považované za staroveký pohanský  

sviatok. 

 

2. Každý rok na Vianoce sú milióny listov adresované Santa Clausovi na jeho vlastnú 

adresu: “Hoh oho, Severný pól, Kanada”. 

 

3. Týždeň pred Vianocami je podľa facebook-ových analýz 

najpopulárnejší čas na rozchod. 

 

4. Počas Vianočnej sezóny je na svete predaných 28 LEGO 

stavebníc každú sekundu. 

 

5. Nóri platia v Novembri iba polovicu daní, aby mali viac peňazí na Vianoce. 

 

6. V katalánsku darčeky počas Vianoc nosí usmiaty kus 

dreva. 

 

7. V USA počas Vianoc začne horieť až 200 vianočných 

stromčekov. 

 

8. V Japonsku majú v KFC počas vianočných sviatkov špeciálne menu. 

 

9. Niekdajšou vianočnou tradíciou bolo hovorenie si strašidelných príbehov. 

 

10. Niektoré ZOO prijímajú ako dar vianočné stromčeky, 

ktorými kŕmia zvieratá. 

 

11. Veľká časť Švédov pozerá tradične na Vianoce Káčera 

Donalda. 

 

12. Vianočné nákupy v USA znamenajú 1/6 ziskov celého roku. 

 

13. Coca Cola bola prvou značkou, ktorá použila Santa Clausa 

vo vianočnej reklame. 

 

14. Najväčším Vianočným darčekom v histórii bola v roku 1886 

Socha Slobody darovaná Francúzmi Američanom.  

  



Snehuliacke rekordy od Katky Gersovej, redakčná rada 

Najvyšší snehuliak na svete: 

26. 2. 2008 sa v USA podarilo postaviť niečo neuveriteľné - obrovskú snehuliačicu. Údajne 

bola vysoká 31,27 metrov. Nemala pravidelný guľový tvar, je to skôr taká kužeľová pyramída. 

Čiapka alebo hrniec zvláštneho tvaru mala priemer približne 14 metrov. Snežná žena má 

dokonalé mihalnice z lyží, krásny oranžový nos, ktorý meral až 2,5 metra a ústa vytvarované 

z červených pneumatík. Ako ruky poslúžili smreky s výškou asi 9 metrov. A uhľové gombíky 

nahradili pneumatiky nákladných áut. Táto ozruta obsahujúca 13 miliónov libier snehu ( čo je 

asi 5896,7 ton) vyzerala asi takto: 

 

Najviac snehuliakov postavený za hodinu 

O sedem rokov aj dva dni neskôr (28.2. 2015) 

sa v Japonsku podarilo za jednu hodinu postaviť 

2036 snehuliakov. Tohto projektu sa zúčastnilo 

1406 ľudí. Pri stavbe sa nemohli použiť žiadne 

prístroje a muselo sa prestať hneď po zaznení 

signálu. Rozhodcom trvalo asi dve hodiny, kým 

snehuliakov spočítali.  

 

Najmenší snehuliak 

Naopak najmenší snehuliak bol vytvorený v Spojenom 

Kráľovstve a mal 0,01 mm. Bol vytvorený zo špeciálnych 

guľôčok a tvár mu vytvorili leptaním zvláštnym lúčom. 

 

  



Vianoce u Jura a Fera 

 

Mackove kúzla 

Autor: Marcel Chlaň, redakčná rada 

 

U nás na SEVERNOM PÓĹE oslavujeme Vianoce trochu inak. My Eskimáci veru 

nesedíme pri krbe, ani pečenú hus nejeme, ale stromček ozdobujeme. Ako? Isto 

sa pýtate. No, musíme to objednať pol roka pred Vianocami, pretože, nuž, bývame 

moc ďaleko. Ale viete, čo je našou tradíciou? Rozprávať rozprávky.  

Aj vám ju porozprávam. Nebojte sa, môžeme začať. 

Pred mnohými rokmi, ešte vtedy, keď bol na Zemi iba jeden kontinent, žili 

Dinosaury menom Juro a Fero. Vždy sa spolu hrali. Dokonca aj vtedy, keď mali 

zbierať čerešne. Tí dvaja nezbedníci všetko poplietli. Namiesto zbierania hríbov 

hrali závody. Keď mali jesť, šermovali sa halúzkami. Keď mali zbierať jahody, 

hrali súťaž, kto toho najviac zje. Juro Fera vždy čakal pod červeným dubom, 

veľkým stromom s červenými listami. Ale jedného dňa Fero neprišiel a tak išiel 

Juro za Ferom ku nemu domov. Keď príde ku Ferovi domov, vidí, že je chorý.  

Juro ho chcel potešiť, no nič ho nenapadalo. Prešiel týždeň a Fero bol stále chorý.  

Vtedy dostal Juro nápad. Ozdobí v lese jednu jedľu a dá pod ňu nejaký pekný 

darček.  

Hneď sa pustil do práce. Keď bol stromček hotový, darček prichystaný, prišiel 

Fero. 

„Čo mi potrebuješ ukázať? Ha...ha...ha...pčí!“ „Pozri Fero, toto je pre teba. Tento 

deň pomenujeme JUFENOCE.“ Povedal celý šťastný Juro. „No a čo keby sme to 

pomenovali Vianoce?“ povedal Fero a už otváral darček. No a tak vznikli 

Vianoce.  

 

Vianoce sú o tom, že ľudia rozdávajú darčeky. Neočakávajú za to odmenu, ale 

chcú potešiť niekoho, na kom im záleží. 

 

Ak budete dobre hľadať, nájdete aj ten stromček, ktorý Juro ozdoboval pre 

Fera.  

  



Vianoce vo svete 

 

Vianoce patria k najkrajším sviatkom roka. Nie všade sa oslavujú 

rovnako. Každá krajina  si zachováva vlastné tradície a zvyky. Nie všade 

rozdáva darčeky Ježiško, nie všade sa na Štedrý večer pripravuje kapustnica 

a kapor a prianie: „Veselé Vianoce!“ znie v každej z nich inak. Chcete poznať 

ako? Tak napríklad: 

Česká republika 

Vianočné sviatky sú sviatkami detí a rodiny. Štedrý deň je dňom splnených 

želaní. Tým, ktorí sa po celý deň pôstili, sa zjaví zlaté prasiatko. Darčeky pod 

vianočný stromček nosí Ježíšek a rozbaľujú sa po štedrovečernej večeri. 

Tradičné štedrovečerné menu sa skladá z rybacej polievky, z vyprážaného kapra 

a zemiakového šalátu. „Veselé Vánoce!“ 

Malta  

Kým na Vianoce zvyčajne strednú a severnú Európu pokrýva sneh, na 

Malte je príjemne teplo. Preto sem radi prídu vianocovať i turisti.  Druhým 

dôvodom, ktorý ich sem okrem tepla priťahuje, sú tradičné oslavy Vianoc 

Malťanmi v tejto silne katolíckej krajine. V uliciach preto nechýbajú betlehemy, 

koledy. Úplne jedinečný zážitok prináša omša s vianočnými koledami, ktorá sa 

koná vo sviečkami osvetlenej katedrále St John´s Co-Cathedral vo Valette. 

Maltskú kuchyňu ovplyvnila koloniálna nadvláda Britov. Preto aj na ich 

vianočnom stole dominuje pečený moriak a puding. 

„Il-Milied It-Taijeb!” 

Belgicko 

Deti veriacich rodičov čakajú na Vianoce Svätého Mikuláša. V súčasnosti 

sa ale v mnohých rodinách objavuje v prvý sviatok vianočný i Santa Klaus. 

Popoludní sa tradične Belgičania chodia korčuľovať na zamrznuté kanály. Ak 

vôbec zamrznú. V čase Vianoc sa organizuje Vianočný pivný festival v Essene, 

na ktorom sa podávajú zimné druhy piva a Festival ľadových sôch v Bruggách. 

Na Štedrý deň ráno pečú špeciálny chlieb cougnou alebo cougnoulle, ktorý má 

tvar jahniatka.„Vrolijk Kerstfeest!“ (po flámsky) „Joyeux Noel!“ (po 

francúzsky) 

 

 



 Bulharsko 

Vianočné sviatky sa slávia až do Troch kráľov. Vianočné darčeky 

rozdáva Dedo Koledav noci zo Štedrého dňa na prvý sviatok vianočný. Darčeky 

sa ale rozdávajú aj na Troch kráľov. V žiadnej bulharskej rodine nechýba 

vianočný stromček. Tradičné vianočné menu na Štedrý večer sa skladá z piatich 

až siedmich bezmäsitých jedál. Ich základom je šošovica, fazuľa, ryža a kapusta. 

Zo sladkého kysnutého cesta sa pečú kruhovité koláče podobné našim štrúdľam. 

Je v nich tvaroh, syr a vajcia a volajú ich banica. „Čestita koleda!“ 

Cyprus 

Vianočné sviatky sa na Cypre slávia od 24. decembra do Troch kráľov. 

V týchto dvanástich dňoch v roku prichádzajú akísi zlí duchovia známi 

ako „kalikantzari“. Darčeky deťom na Cypre rozdáva až na Nový rok ráno Ai – 

Vasilis. Podľa legendy požehná koláč (Vasilopitu) s mincou uprostred a vypije 

pohár vína, ktorý gazdiná položila pod stromček. Keď ráno deti nájdu darčeky, 

každý z nich zje kus Vasilopitu – aj - Vasilisovej torty. Kto vo svojom kúsku 

torty nájde mincu, bude mať po celý nový rok šťastie. Na štedrovečernom stole 

nesmie chýbať bravčové pečené mäso. Považujú ho za sväté a sviatočné 

jedlo.„Kala Chrostouyenna!“ (po grécky) „Noeliniz Ve Yeni Yiliniz Kutlu 

Olsun!“ (po turecky) 

 Dánsko 

Vianočné obdobie nazývajú Dáni „Oslavou sviečok“. Zapaľujú ich všade: na 

adventnom venci, kde štyri sviece symbolizujú štyri obdobia ľudského života 

(detstvo, mladosť, dospelosť a starobu), na vianočných stromčekoch, na oknách, 

pri dverách i v kostoloch. V počte zapálených sviec sú Dáni na prvom mieste na 

obyvateľa na svete. Vianočné darčeky deťom v krajine rozprávkara Hansa 

Christiana Andersena nosí záhadný „vianočný posol“. Zaklope na dvere 

a každému dá špeciálny darček: kyticu slamienok, otep sena, obrovskú škatuľu 

alebo balík zabalený aspoň v dvadsiatich vrstvách vianočného papiera. 

Prekvapenie je skryté a každý sa zapotí, kým si ho nájde. Darčeky Dáni nakupujú 

s veľkým predstihom a robia z nich veľké tajnosti. Čím väčšie je prekvapenie, 

tým šťastnejšia budúcnosť obdarovaného čaká. Na štedrovečernom stole Dánov 

dominuje husacina, kačacina, bravčové pečené s červenou kapustou, teplá šunka, 

okorenená treska s reďkovkou a horúca ryža poliata studeným mliekom, pivný 

a pšeničný chlieb a ako dezert sladký ryžový nákyp so zapečenou mandľou. Kto 

ju nájde, dostane špeciálny darček – tzv. „Julemand“. „Glaedelig Jul!“ 

 Estónsko 

Pre Estóncov sú Vianoce zmesou tradičných, moderných, sekulárnych ale 

i náboženských tradícií. Sú oslavou narodenia Ježiška, ale oslavou zimného 



slnovratu, ktorý začína adventom. K zaujímavým tradíciám patrí napríklad 

vytváranie vianočnej koruny, ktorá pripomína kostolné lustre. Každý rok na 

Štedrý deň estónsky prezident vyhlási tzv. Vianočný mier a vyzve obyvateľov, 

aby hodovali. Vianočný mier sa vyhlasuje v Estónsku už 350 rokov ešte na 

základe nariadenia niekdajšej spoločnej švédskej kráľovnej Kristíny. Na 

vianočnom stole Estóncov nesmie chýbať pečená hus alebo morka s jablkami. 

Ako dezert sa podávajú vianočné koláčiky posypané kakaom a škoricou 

– Pipparkogid. „Roomsaid Joulu Puhi! 

 

Pripravila: Eliška Lenczová, redakčná rada  

 

  



Vianočný koncert IMT Smile 

 
 

Chcela by som sa s Vami podeliť o zážitok z koncertu slovenskej skupiny IMT 

Smile. 

Je to rocková skupina, ktorú založili v roku 1992 bratia Ivan a Miroslav Tásler. 

Svoje prvé demo nahrali v roku 1993. Boli to nahrávky zhudobnených textov 

Ľubomíra Feldeka. 

Táto kapela hrávala rôzne hudobné štýly. 

V roku 1997 skupina IMT Smile prevzala cenu „Objav roka“. 

Medzi známe piesne patria napríklad: Nepoznám, Opri sa o mňa, Ľudia nie sú 

zlí, Cesty II. triedy, Hej sokoly,... 

Mala som tú česť a bola som na ich vianočnom koncerte. Autorom väčšiny 

piesni a spevákom skupiny je Ivan Tásler. Z jeho piesní je cítiť, ako to prežíva. 

Keď je pieseň smutná, aj on je smutný, keď je veselá, tak to zaspieva so 

smiechom a radosťou. Dokáže na jednom koncerte ukázať všetky city, ktoré 

máme. Bolo nádherné vidieť fanúšikov, ako vedia odspievať jeho piesne a ako 

je z toho celá skupina nadšená. 

Bol to pre mňa očarujúci zážitok. A ak máte príležitosť, určite si ho choďte 

vychutnať. 

 

A na záver nemohla chýbať ani vianočná pesnička „Najkrajšie Vianoce.“ 

 

Pripravila: Veronika Magdolenová, 8.A 

 

 



 

 

 

 

 

  



Vianočné želanie 

 

Prajeme vám milé deti 

 krásne ako lesné kvety, 

prajeme vám v tento deň 

krásny ako zimný sen, 

prajeme vám zo srdca 

prianie dané do vreca. 

 

 

Do nového roka 

 prajeme vám trocha, 

aby ste v zoo videli hrocha. 

Poproste rodičov  

o pár milých slov. 

O sladké radosti, 

no nerobte hlúposti 

Do nového roka  

prajeme vám lásky trocha. 

Hoďte do koša slúchadlá a mobily, 

aby ste s rodičmi krásny rok prežili. 

 

 

Tete Macková, redakčná rada 

 

  



Veselé  Vianoce 

 

A sú zase tu 

naše šťastné Vianoce. 

A sú zase tu 

stromček sa už ligoce. 

 

Ryba je už na stole 

a šalát nás vábi. 

Koláčiky smejú sa, 

aby sme si ich dali. 

 

Darčeky si rozdáme 

a budeme šťastní. 

Ruky – tie si podáme 

nech sa rok pekne končí. 

 

Vaša redakčná rada 

  



Už len krok 

Hviezdička na nebi svieti 

a deň za dňom letí. 

Ku štedrej večeri je už len krok, 

tak želám veselé Vianoce a šťastný nový rok. 

 

 

Vianočný sen 

Radosť a šťastie, krásu a nehu, 

nech ti prinesie vianočný sen. 

Posielam ti ho po vločkách snehu, 

zachyť ho v dlaniach v ten zázračný deň. 

 

 

Stromček už rozvoniava 

Stromček už rozvoniava, 

a každý z nás lepší je, 

prajem ti veľa zdravia, 

šťastia, lásky a nádeje. 

 

Vločky 

Jedna vločka, druhá vločka, 

kto bol dobrý, ten sa dočká. 

Všetko sa už ligoce, 

hurá idú Vianoce. 

Ježiškovi napíšem, 

nech ti splní každý sen. 

  



Krásne sviatky 

 

Krásne sviatky vianočné, 

veselé cesty polnočné, 

pod stromčekom veľký dar, 

na Silvestra pekný bál. 

Na tom bále ľahký krok, 

potom šťastný Nový rok! 

Na stromčeku sviečka svieti, 

pokoj, šťastie nech k vám letí. 

A keď rozžiaria sa vaše tváre, 

by hojnosti ste mali stále. 

Bohatý stôl, výbornú rybu, 

sviatočná večera nech nemá chybu. 

Veľa darčekov, čo srdce pohladia, 

rodinu, priateľov, čo nikdy nezradia. 

K bohatstvu krôčik a ku šťastiu krok, 

veselé Vianoce a šťastný nový rok. 

Nech radosť a šťastie vládne u Vás doma, 

nech zďaleka obchádza Vás nešťastie a smola. 

Nech pohoda vládne za sviatočným stolom, 

nech láska prevláda nad nemilým slovom. 

 

 

 

 

 

 



Zima v Devínskej 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 


