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- zaujímavé články o Vianociach, 

- rozhovory, 

- omaľovánky, 

- tajnička  

- a ešte oveľa viac..   
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Vianoce sú sviatky pokoja, kľudu a rodinnej pohody. Na Vianoce sa každý rok tešíme 

z dôvodu, že sme celá rodina pokope a tešíme sa, keď si rozbalíme darčeky od našich 

blízkych. Rôzne krajiny majú odlišné zvyky a tradície. Predstavíme si Vianoce v krajinách 

sveta. 

 

Európa 
1. Taliansko 

V Taliansku sa Vianoce oslavujú podobne ako u nás. Rozdiel je ten, že Taliani majú vždy 

živý vianočný stromček (jedlička). Darčeky sa otvárajú až o polnoci. Najväčší dôraz sa 

kladie na obed 25. decembra, pri ktorom sa schádza celá rodina. 

 

2. Holandsko 

Už v polovičke novembra príde Mikuláš, ktorý sa nazýva Sinterklaas. Na bohato vyzdobenej 

lodi plnej darčekov ho sprevádzajú postavy černoškov - Zwarte Piet. Vrchol je 5. december, 

kedy si ľudia rozbaľujú darčeky. 

 

3. Grécko 

Gréci majú namiesto vianočného stromčeka loďku ozdobenú svietiacimi reťazami, ktorú 

vyložia na okno alebo do záhrady. Darčeky zvyčajne nie sú, ale deti si ich nájdu pod 

posteľou v noci z 31. decembra na 1. januára. 

 

Amerika 
1.Kolumbia  

Vianoce oslavujú veselou hudbou, ozdobeným stromčekom a bohatým stolom. Na Štedrý 

večer sa stretáva celá rodina aj kamaráti a susedia, aby si tradičnou pečenou morkou 

vychutnali sviatky pohody. Na Vianoce má skoro každý na sebe niečo nové, akoby novou 

vecou obnovili svojho ducha.  

 

2.Peru 

Peruánci sú zvyknutí zdobiť kostoly a domovy jasličkami, vykonávať tance a hry a variť 

chutné jedlo. Počas týždňa Vianoc organizujú chocolatadas, čo znamená podarovanie šálok 

horúcej čkolády a chudobným deťom danie darčekov. Darčeky prináša Svätý Bazil. 

 

Afrika 
1. Juhoafrická republika 

Na druhý sviatok vianočný prichádzajú rodiny na pláže Kaspického mora, kde sú pikniky a 

griluje sa. V chudobných štvrtiach je však zarezávanie oviec považované za luxus, preto 

mnohým postačí sliepka. 

 

2. Maroko 

Maroko je krajina zmiešaných kultúr a tolerancie. Hlavné náboženstvo je islam, stretávajú sa 

tu moslimovia, židia a kresťania. Moslimovia Vianoce nemajú, podobný sviatok je Sviatok 
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obety. Obetou je baránok, ktorého zarežú a zjedia. Rodiny, ktoré majú rodiny v zahraničí 

Vianoce oslavujú. 

 

Ázia 
1. India 

Pieseň Tichá noc spievajú v hindštine. Podáva sa ryba na korení karí s ryžou. Kresťania 

ohlasujú príchod Vianoc obrovskými farebnými hviezdami z papiera, kto ide denne do 

kostola si môže niečo želať a potom sa mu to aj plní. 

 

2. Čína 

Deti vyrábajú farebné ornamenty, ktoré sú súčasťou dekorácie a výzdoby. Nechýbajú 

ohňostroje a výborné jedlo. Viac sa oslavuje príchod Nového roka, keď deti dostávajú 

pozornosť vo forme hračiek a oblečenia. 

 

Austrália 
V Austrálii chodí Santa na pláže, kde sa vozí na surfe a rozdáva deťom darčeky. 

Austrálčania, ktorí ostanú doma sa kúpu v bazénoch, hrajú kriket alebo robia bežné domáce 

práce. Typické jedlá sú morka, šunka a bravčovina a ako dezert sa podáva slivkový puding. 

Zaujímavosť: najhoršie Vianoce zažila Austrália v roku 1974, keď cyklón Tracy spustošil 

územia a zahubil  60 ľudí. 
Toto bola krátka ukážka, ako to funguje v iných krajinách. Prajem vám krásne sviatky plné 

zážitkov, pohody a darčekov. Nech je vaša rodina pokope. 

 

Kristína Korytková 
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Najväčší vianočný stromček 
Sa nachádza v Mexiku, visí na ňom vyše 1,2 miliónov vianočných gúľ a meria viac než 

110 metrov. Kábel, ktorý spája všetky vianočné gule meria neuveriteľných 80 kilometrov. 

(Rekord z roku 2009) 

Najmenší ručne zabalený vianočný darček 
Je drahokam – opál a meria 1 x 1 milimeter. 

Mal na mieru urobenú krabičku a bol zabalený do hodvábneho baliaceho papiera, ktorý 

ešte zdobili stužky. 

Najväčší počet vianočných svetielok na jednom mieste 
Najviac ich bolo na obytnom dome v Austrálii. 

Dom zdobilo presne 502 165 blikajúcich žiaroviek. (Rekord z roku 2013.) 

Najdrahšia vianočná (štedrá) večera 
Podávajú ju v Londýne a vyjde vás zhruba na 200 450 dolárov (vyše 153 000 eur). 

Večera je pre štyroch, obsahuje štyri chody a je od známeho kuchára Bena Spaldinga. 

80% z ceny kuchár daruje britskému výskumnému centru Cancer Research UK 

a dobročinnej organizácii Hospitality Action. (Rekord z roku 2012.) 

Najobľúbenejší vianočný film 
Je Sám doma a Sám doma 2: Stratený v New Yorku. 

Príbeh patrí do réžie Chrisa Columbusa. (Prvý film z roku 1990 a druhý z roku 1992.) 

Najväčší vianočný darček 
Je Socha Slobody, ktorá sa nachádza v New Yorku a váži 205 ton. 

Na Vianoce v roku 1886 ju Francúzi darovali Američanom na znak priateľstva, keď im 

Francúzi pomohli v boji za nezávislosť od Británie. 

Najväčšie stretnutie Santa Clausov 
Sa konalo v Írsku a zišlo sa tam 13 000 ľudí v kostýme Santa Clausa. (Rekord z roku 

2007.) 

Najdlhšia vianočka (pečivo) 
Vážila 2502,4 kilogramov a merala 22 metrov. 

Pochutilo si na nej 3500 ľudí. 

Najväčší vianočný obchod 
Nájdeme ho v meste menom Frankenmuth (USA). 

Jeho veľkosť sa dá prirovnať k šiestim futbalovým ihriskám. (Rekord z roku 2010.) 

Najkrajší vianočný citát 
Medzi najkrajšie Vianočné citáty patrí „Čo sú Vianoce? Niečo výnimočné. Bláznovstvo v 

strede zimy, tajomstvá, objatia a nečakané návštevy. Je to návrat do dôb jaskýň: iba 

jedlo, oheň a rodina.“ Citát je od autora Pama Browna. 

 
Sweety 
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 Od začiatku školského roka sme spoločne zažili veľa podujatí, súťaží, aktivít... Naši 

redaktori boli stále pri tom a teraz Vám prinášame prehľad toho najlepšieho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEČER OTVORENÝCH DVERÍ 

 

Večer, dňa 19. 10. 2016 sa naša 

škola ukázala v celkom inom svetle a 

otvorila svoje brány deťom, ich rodičom, 

príbuzným, kamarátom, bývalým 

spolužiakom, rodičom budúcich 

prváčikov,  no i úplne neznámym ľuďom. 

Návštevníci si mohli prezrieť učebne a 

triedy, v ktorých sa žiaci poctivo učia. Boli 

pre nich prichystané perfektné atrakcie, od 

kultúrneho programu až po kopec zábavy. 

Deti so svojimi rodičmi sa mohli zúčastniť 

rôznych aktivít, pri ktorých rozvíjali svoje 

myslenie aj zručnosti. V tvorivých dielňach 

si vyrábali odtlačky dlaní, listov, maľovali 

na sklo, drevo alebo gaštany, vyrábali 

masky, kvetiny a záložky do kníh. Mozgové 

bunky si zasa potrénovali pri hlavolamoch. 

"Vedcov" zasa určite zaujali pokusy z 

fyziky a chémie, ktoré si pre nich pripravili 

naši deviataci. Športovci si vyskúšali 

športovú streľbu zo vzduchovky, 

minibasketbal, no aj individuálne zápasy v 

stolnom tenise a stolnom futbale. Počítačoví 

nadšenci si zasa pozreli učebňu s počítačmi 

a angličtinári si hravou formou overili svoje 

vedomosti. Návštevníci sa tiež zabavili na 

kúzlach z balónov a pri maľovaní na tvár. 

Svoje sily, ktoré stratili si mohli doplniť pri 

občerstvení. 

Večer otvorených dverí hodnotili 

návštevníci pozitívne a niektorí opýtaní sa 

už tešia na túto skvelú akciu aj budúci rok. 

                             Michaela Balážová 
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HALLOWEEN 

 

Vo štvrtok sme mali v 4. A 

zážitkové vyučovanie. Halloween bol 

spojený s výstavou vyrezávaných tekvíc. 

Všetci sme prišli do školy preoblečení 

za čarodejnice, duchov, upírov a iné 

strašidlá. Prvú hodinu sme mali 

slovenčinu. Každá skupina dostala 

nedokončený príbeh a my sme mali za 

úlohu dokončiť ho. Príbehy sa nám 

veľmi vydarili a hneď na začiatok 

navodili správnu atmosféru. Ale to ešte 

nie je všetko. Ďalšia halloweenska 

úloha sa objavila na tretej hodine - 

matematike. Pracovali sme znova v 

skupinkách. Po triede boli 

poschovávané slovné úlohy. Museli 

sme ich nájsť a vypočítať. Po 

matematike bolo vyhodnotenie tekvíc. 

Potom sme odchádzali na angličtinu. 

Posledná hodina bola vlastiveda a na 

konci vyučovania mala pre nás pani 

učiteľka pripravené balóniky. Celý deň 

sme si pochutnávali na 

halloweenskych dobrotách. Nechýbali 

domáce koláčiky, ovocie a sladkosti. 

Maška Škultétyová, 4. A 

 

Dnes je Halloween, 

schovám sa hneď za komín. 

Tam svoju tekvicu mám, 

tam si ju vyrezávam. 

Strašidlá tam sú, 

ježibaby oslavujú. 

 

Eliška Tomašcová, 4. B 
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Olympiáda v nemeckom jazyku sa 

uskutočnila vo štvrtok 24. 11. 2016 na prvých 

troch vyučovacích hodinách. Bola určená pre 

ôsmakov a deviatakov a pozostávala zo štyroch 

častí. 

     Prvé bolo počúvanie - pani učiteľka nám 

rozdala papiere, na ktorých boli vety týkajúce sa 

rozhovoru, ktorý nám následne pustila. Úlohou 

bolo počúvať nahrávku a označiť, či je daná veta 

správna alebo nesprávna. 

     Druhá úloha sa týkala čítania s porozumením. 

Všetci sme dostali texty o obľúbenom nápoji 

mladých. Text sme si prečítali a potom sme 

písomne odpovedali na otázky pod ním. 

     Tretia úloha bola zameraná na gramatiku. V 

texte chýbali niektoré slová, ktoré sme vyberali z 

troch možných odpovedí. 

     Štvrtá a posledná úloha pozostávala z dvoch 

častí. Každý sme si vytiahli jeden obrázok a jednu 

tému - o škole, móde,  vreckovom, rodine, 

kamarátoch, cestovaní...Obrázok mal väčšinou 

podobu krátkeho komiksu o chlapcovi a jeho 

škodoradostnom potkanovi. Po krátkej príprave 

sme naše "výtvory" prezentovali pani učiteľkám 

Kataríne Bodnárovej a Kvetoslave Gríllusovej. 

     Na prvom mieste sa umiestnila Daniela Haki 

(9. A), na druhom skončil Andrej Baláži (8. A) a 

na treťom Natália Hrdličková (8. A). 

     Urobil som krátky rozhovor s víťazkou: 

1. Aké máš dojmy z nemeckej olympiády? 

Mám z nej dobré dojmy, bolo to zaujímavé, ale aj 

zábavné. 

2. Pripravovala si sa na ňu? 

Vsádzala som skôr na moje doterajšie vedomosti a 

verila som si, že to zvládnem aj bez opakovania. 

3. Čo bolo pre teba najľahšie a čo naopak 

najťažšie? 

Neviem povedať, čo pre mňa bolo najľahšie a čo 

najťažšie, ale prišlo mi celkom ľahké počúvanie a 

opis obrázkov. Celkom ťažké pre mňa bolo čítanie 

s porozumením, keďže tam boli pre mňa neznáme 

slová. 

4. Aké boli tvoje pocity, keď si zistila, že si prvá? 

Bol to samozrejme super pocit zistiť, že som bola 

najlepšia. Ale dosť ma to prekvapilo, nečakala 

som to.       

           
 Matúš Gindl 

 

Čo? Olympiáda z anglického jazyka 

Kde? Trieda 8.A. a učebňa anglického 

jazyka 

Kedy? 21.11.2016 

Čas? 1. až 4.hodina od 8:45 do 11:25 

Olympiáda sa koná každý rok na našej 

škole v školskom kole. Zúčastnili sa jej 

žiaci 2. stupňa. Prítomné boli pani učiteľky 

Jana Hrešková a Kvetoslava Gríllusová. 

Táto olympiáda je pre mnohých žiakov 

veľmi prospešná, pretože sa skladá z častí, 

ktoré nás žiakov pripravia na strednú školu 

a zlepšia nám slovnú zásobu. Olympiáda 

sa skladala z 5 častí: 

1. Listenning 

Počúvanie a odpovedanie na otázky. 

2. Reading 

Rôzne texty a správne priradenie otázky k 

správnemu textu. 

3. Grammar 

Test z gramatiky a slovíčka (zvieratá). 

4. Speaking 

Tvorenie príbehu podľa obrázku a 

prečítanie príbehu. Tento rok sme mali 

obrázok muža na delfínovi v mori. Veľa 

príbehov bolo zaujímavých a krásnych. 

5. Roll play 

Tvorenie rozhovoru v dvojiciach alebo 

trojiciach podľa osnovy. 

Olympiády sa zúčastnilo veľa žiakov a 

atmosféra na olympiáde bola úžasná. Bolo 

nám veselo počas tvorenia príbehov, lebo 

niektoré príbehy boli veľmi zaujímavé a 

vtipné. Pevne verím, že účasť na tejto 

olympiáde bude čím ďalej tým väčšia. Boli 

to naozaj dobre strávené 4 vyučovacie 

hodiny. Víťazi sa určite potešili, pretože 

uspieť z olympiády v anglickom jazyku je 

veľký úspech. 
 

Kristína Korytková 



 

9 
 

FILMOVÉ PREDSTAVENIE 

 6. decembra sme boli na filmovom predstavení v OC 

Galéria. Pozerali sme rozprávku: Tajný život maznáčikov. Bola 

tam príjemná atmosféra. Počas rozprávky nikto nerušil. 

Predstavenie sa mi veľmi páčilo. Keď rozprávka skončila, tak 

pani učiteľka dovolila hudobníkom z našej triedy zahrať na 

klavíri, ktorý stojí pri cukrárni. Cestou späť do školy sme boli na 

pošte hodiť do schránky list pre Ježiška. Pani učiteľka nás ešte 

pred kinom stihla prekvapiť kinder vajíčkom od Mikuláša. Bol to 

veľmi príjemný deň plný zážitkov. 

Bianka Bartošová, 4. A 

Okrem toho boli: 

- Mikulášske a vianočné akcie v triedach, kde si spolužiaci spolu s triednymi učiteľmi 

pochutnali na rôznych dobrotách, zahrali si zábavné hry, počúvali hudbu a pod., 

- 7. 12. 2016 bola biblická olympiáda, 

- 7. 12. 2016 bol Šaliansky Maťko a Pytagoriáda, 

- 8. 12. 2016 bola geografická olympiáda, 

- 9. 12. 2016 prišiel do ŠKD Mikuláš.  

 

Pripravujeme: 

- 14. 12. 2016 dejepisnú olympiádu, 

- 14. 12. 2016 vystúpenie žiakov našej školy na vianočných  

trhoch pri OC Galéria o 16.15 hod., 

- od 19. do 21. 12. 2016 vianočnú burzu,  

- 20. 12. 2016 navštívi 3. roč. bábkové divadlo, 

- 21. 12. 2016 bude predvianočné matiné. 

 



 

10 
 

 

Moja 7-ročná sestra, tanečnica tanečného štúdia Hviezdička v Košiciach zahviezdila na 

majstrovstvách sveta. V disciplíne Disco dance duo Mini Kids Karinka Karičková a 

Tamarka Dzurčaninová získali titul II. vicemajsterky sveta. V disciplíne Disco dance 

sólo Mini Kids sa Tamarka prebojovala do finále a nakoniec vo veľmi silnej 

konkurencii získala krásne 5. miesto. Majstrovstvá sveta sa konali začiatkom 

novembra vo Švédsku, v meste Örebro. Tanečné štúdio Hviezdička, v ktorom moja 

sestra už 4. rok tancuje, patrí k pravidelným finalistom takýchto súťaží. 

Rozhovor: 

Ako sa ti na tej súťaži 

tancovalo? 

"Príjemne, bola tam výborná 

atmosféra."   

Zažila si už niečo také? 

"Nie, boli to moje prvé 

majstrovstvá sveta." 

Aký máš pocit z 5. miesta? 

"Výborný, vážim si ho." 

Aký máš pocit z 3. miesta? 

"Skvelý, veľmi sme sa s 

Karinkou tešili :)." 

Mala si trému pri obidvoch disciplínach alebo pri jednej z nich, alebo si nemala žiadnu 

trému? 

"Na sóle som mala trému, duo už bolo v poho." 

Koľko bolo porotcov a z akých krajín porotcovia boli? 

"Bolo 7 porotcov, boli z: Fínska, Švédska, Ruska, Ukrajiny, Česka, Talianska ale aj zo 

Slovenska." 

Samuel Dzurčanin 
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Pani učiteľka Slávka Čontošová učí náboženstvo a slovenský jazyk, zároveň je aj 

výchovnou poradkyňou. Stretávajú sa s ňou niekedy viac a niekedy menej žiaci z celej školy. 

Rozhodli sme sa preto, že s ňou urobíme rozhovor. 

1. Čo Vás motivovalo stať sa učiteľkou? 

Vždy sa mi páčila práca s deťmi - až sa mi raz stala osudnou :-). 

2. Ako sa Vám pracuje so žiakmi? 

Na malé výnimky, ktoré sú vždy, veľmi dobre. Každá práca s ľuďmi je obohacujúca, pretože 

každý je originálny. 

3. Voľba padla na slovenský jazyk, vedeli ste vždy, že to bude slovenčina alebo ste sa 

rozhodovali medzi viacerými predmetmi? Ak áno, medzi ktorými? 

Cesta k slovenčine bola v mojom prípade dlhšia - nebol to prvý plán. Vyštudovala som 

náboženstvo a etickú výchovu. Keď sa vynorila potreba rozšíriť si kvalifikáciu, zvíťazila 

moja záľuba v literatúre. 

4. Akých súťaží sa zúčastňujú naši žiaci? 

Okrem tradičných súťaží v prednese (Hviezdoslavov Kubín, Šaliansky Maťko) sa zapájame 

aj do literárnych - v jeseni minulého roku to bola súťaž Slovensko očami detí alebo Literárne 

Košice Jána Štiavnického. V škole sme usporiadali vlastnú čitateľskú súťaž Knihomoľ/ka 

K30. 

5. V ktorých súťažiach boli naši žiaci úspešní? 

V literárnej súťaži Literárne Košice J. Štiavnického získala N. Hrdličková čestné uznanie za 

prácu Časožrút a časožrútka v konkurencii ďalších 246 prác. 

6. Boli mnohé zmeny v pravidlách slovenského jazyka počas Vašej praxe? 

Počas mojej praxe, chválabohu, žiadne zmeny v pravidlách neboli. 

7. Ktorý gramatický jav je pre Vás osobne najťažší? 

Bol čas, keď som "bojovala" s číslovkami. Teraz skôr hodnotím náročnosť učiva z pohľadu 

žiakov. Ale ak človek veľmi chce, zvládne všetko. 

8. Aké sú Vaše záľuby, čomu sa venujete vo voľnom čase? 

Najlepšie strávený voľný čas pre mňa predstavujú kopce kníh alebo krásne zelené kopce v 

prírode :-). 

9. Aký je Váš názor na školské noviny K30? 

Úžasný nápad, veľmi všetkým držím palce a želám veľa tvorivých nápadov. 

 

 

Leandra Jeszeová a Natália Hrdličková 
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      Máme tu vianočný čas a tak sme našim deviatakom položili zopár otázok na túto tému. 

  

1. Čo pre vás znamenajú Vianoce? 

Emma: Vianoce pre mňa znamenajú sviatky pokoja, lásky, pekných chvíľ s rodinou a tiež 

úžasného jedla. 

Dominika: Niečo krásne, keď sa stretneme so svojou rodinou, priateľmi a prežijeme ich v 

láske a v pokoji. 

Oliver: Veľa dobrého jedla, kľudu, peknej atmosféry a ešte Shrek. 

Kika: Sviatok, ktorý by sa mal prežívať v pokoji a s rodinou. 

Kristína: Chvíle strávené s blízkymi. 

  

2. Čo by ste si radi našli pod stromčekom? (Sú pre vás darčeky dôležité?) 

Dominika: V podstate mi je to jedno. Záleží mi na tom, aby sme boli spolu celá rodina. Ale 

rada by som si tam našla pyžamo s jednorožcom :-). 

Timea: Možno nejakú dobrú knihu. 

Oliver: Nič konkrétne, ale nenahnevám sa, keď tam bude niečo pekné. 

Kika: Asi tak, ako každý tínedžer - nový mobil, foťák, nejaké to oblečenie a tak. 

Kristína: Nepotrebujem žiadne darčeky, stačilo by mi, keby som mohla Vianoce stráviť s 

rodinou. A tiež rada poteším ľudí, čo mám rada nejakou drobnosťou. 

  

3. Sledujete vianočné rozprávky? Ak áno, tak ktoré? 

Emma: Popolušku, Mrázika - klasiky. Ale mám aj taký zvyk, že na Štedrý deň pozerám 

svoju obľúbenú animovanú rozprávku Fantastic Mr. Fox. 

Dominika: Z tých starších veľmi nie, ale z tých novších ako je Doba ľadová, Vianočná 

koleda, Artur zachránil Vianoce a podobne. 

Timea: Rozprávky veľmi nie, ale skôr komédie s vianočnou tematikou. 

Oliver: Neznášam Mrázika a celkovo tradičné vianočné rozprávky, ale Shreka pozerám stále 

dookola.  
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Kika: Áno, každý rok! Aj keď mi už väčšina lezie na nervy, sesternica ma ich stále donúti 

pozerať... 

Kristína: Samozrejme, tie vždy potešia, pozerám ich všetky. 

  

4. Čo vás ako prvé napadne, keď sa povie slovo Vianoce? 

Emma: Ježiško a perníky. 

Dominika: Rodina, vianočný stromček, koláče, darčeky. 

Oliver: Vianočné trhy a Shrek. 

Kika: Vianočný stromček, vôňa medovníkov a veľa jedla. 

Kristína: Pečenie perníkov, zdobenie stromčeka, vianočné rozprávky a vždy poteší aj sneh. 

  

5. V akom inom štáte (meste) by ste chceli stráviť Vianoce? 

Emma: Niekde v Austrálii alebo na Novom Zélande, lebo je tam vtedy teplo (aj v Južnej 

Amerike). 

Dominika: Nikde inde ako doma. Ja som spokojná doma s rodinou. Nikde nie je krajšie ako 

doma. 

Timea: Vo Švajčiarsku so sestrou. 

Oliver: V žiadnom inom, mne vyhovuje domáce prostredie. 

Kika: V Paríži, lebo by som chcela vidieť vysvietenú Eiffelovu vežu ako vianočný 

stromček. 

Kristína: V Londýne alebo v Španielsku, lebo sú to krásne krajiny. 

 

Michaela Balážová 
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Blížia sa Vianoce... Možno s nimi príde aj nový štvornohý miláčik... Najprv si, ale 

treba všetko dôkladne zvážiť. 

Čo je lepšie? Tak túto otázku si určite aspoň raz položil majiteľ mačky či psa, alebo 

človek, ktorý sa len chystá si niečo z týchto dvoch tvorov zaobstarať. Skôr, než vyhŕknete 

pre vás jednoznačnú odpoveď, poďme si krok po kroku rozobrať fakty. Veď, nedá sa 

jednoznačne povedať, čo je lepšie. Preto sa pozrieme na všeobecné kategórie v ktorých sa 

porovnávali mačky a psy a až potom budeme vedieť zhodnotiť záver. Štatistiky sú brané 

v priemere. 

Väčšia inteligencia - PES 

Väčšia oddanosť - PES 

Vydrží viac času doma sám - MAČKA 

Vhodnejší ku deťom - PES 

Menšie finančné nároky - MAČKA 

Stačí mu menej pozornosti (hlavne, keď 

 nemáme čas) -MAČKA 

Lepšie plní príkazy - PES 

Väčšia čistotnosť - MAČKA 

Krajšie sú prechádzky s - PSOM 

Menšie nároky na pohyb a priestor - MAČKA 

VÝSLEDOK - PSY 5 : 5 MAČKY - Remíza 

Výsledok je 5:5 – NEROZHODNE! Preto mám pár slov na záver... Ten, kto si chce 

zviera zaobstarať si musí zvážiť, na čo ho vlastne chce? Pes potrebuje viac času, výcvik, 

zaberie často krát väčšie financie a potrebuje „vodcu.“ Je viacej oddanejší, viacej 

naviazanejší na majiteľa, preto môže robiť problémy, keď bude sám doma (a to hlavne 

v byte). 

Mačka je často krát „svojhlavý tvor“ a pokiaľ nemá náladu, nepohnete s ňou, ale keď 

ju má, stáva sa z nej najmaznavejší tvor na svete. Vydrží sama doma oveľa dlhšie než pes, 

veď mačka prespí okolo 18 hodín denne a netreba ju venčiť. Zaberie menej financií, no 

nečakajte, že sa s vami bude vonku prechádzať od rána do večera, kedykoľvek budete 

chcieť. 

Tak či tak, aj pes, aj mačka majú svoje výhody a nevýhody, preto si dobre zvážte 

nového zvieracieho kamaráta na minimálne ďalších 12 rokov. Veľa šťastia ;) 

 

 

Sweety 
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Domáci pečený čaj 

 

Postupne sa ochladzuje a tento recept je výborný na sychravé počasie. Vzhľadom 

k jeho ľahkej príprave ho zvládne urobiť hádam každý :), avšak nikdy nie je na 

škodu mať pri sebe niekoho skúsenejšieho. 

POTREBUJEME: cukor, škoricu, klinčeky (korenie), ovocie (podľa vlastného druhu) a 

zaváracie fľašky s dobre uzatvárateľnými vrchnákmi 

POSTUP: 

1. Ovocie nakrájame na malé kúsky a vložíme do misky. 

2. Do misky s ovocím pridáme 1-2 lyžičky škorice a klinčeky. 

3. Všetko dôkladne premiešame. 

4. Vyberieme si plech, na ktorý nasypeme cukor (nech je bohato zakryté celé dno 

plechu) 

5. Na plech s cukrom pridáme ovocie z misky. 

6. Následne opäť všetko premiešame. 

7. Plech vložíme do rúry a pečieme cca 45 minút. 

8. Keď už je čaj hotový, vyberieme plech z rúry. 

9. Ovocím naplníme fľašky, ktoré následne uzatvoríme. 

Prajeme dobrú chuť alebo skôr na zdravie ;)       

Sweety 
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Vianočný stromček z plastových fliaš 

Potrebujeme: 

- 2 až 3 prázdne plastové fľaše 1,5-  

alebo 2-litrové najlepšie rovnakej farby 

- priesvitnú lepiacu pásku 

- nožnice 

- 1 kancelársky papier 

 

Postup: 

1. Odstránime uzáver (ten nebudeme potrebovať) a odrežeme si vrchnú časť fľaše. 

2. Do nej vložíme zrolovaný kancelársky papier, ktorý upevníme lepiacou páskou. 

3. Celú fľašu najprv postriháme na obdĺžniky a jednotlivé obdĺžniky striháme na 

pásiky, dávame pozor, aby sme neodstrihli celý pásik, ale aby na jednej strane 

boli pásiky spojené. 

4. Takto pripravené pásiky nalepujeme na pripravený stojan s kancelárskym 

papierom zdola nahor. Čím vyššie, tým sú pásiky kratšie (tak ako na stromoch 

v prírode). 

5. Navrchu strom ukončíme zrolovaným obdĺžnikom s pásikmi, ktorý zastrčíme do 

kancelárskeho papiera. 

6. Hotové dielo môžeme ozdobiť elektrickými svetielkami a máme hotovú krásnu 

vianočnú dekoráciu alebo darček. 

Prajeme Vám veľa zábavy pri vytváraní originálnych vianočných ozdôb. 
Katarína Bodnárová 
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Pomôž Santovi nájsť cestu 

k jeho topánke... 

Pospájaj čísla od prvého po 

posledné a zistíš, čo sa ukrylo 

v obrázku. 
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Detektív Tomáš 
 Na jednom starom zámku zmizol vzácny obraz približne o 23.00.  Gróf ho videl 

o 22.45 a o 23.15 už nebol na svojom mieste, v sále na 2. poschodí.  

 Gróf zamestnáva  iba troch sluhov a keďže všetci traja boli v osudnú noc na zámku, 

musel to byť jeden z nich.  

Detektív vypočuje všetkých troch. Všetko si zapisuje, ale aj napriek tomu nemôže zistiť, kto 

bol zlodej. Pomôž mu s týmto prípadom. 

  

Zapíš si  výpovede: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niečo tu nesedí... 

Kto bol zlodej? 

Správnu odpoveď hľadaj na strane číslo 2.  

 

  Sluha 1 Sluha 2 Sluha 3 

Povolanie:       

Meno:       

Kde bol o 

23.00?       

Videl niečo o 

23.00?       

Tu sú indície: 

1. Prvý zamestnanec je kuchár. 

2. Druhý zamestnanec sa volá Peter. 

3. Tretí zamestnanec je Pavol a stojí v strede tabuľky. 

4. Pavol je grófov majórdomus. 

5. Patrik je meno kuchára. Stojí napravo od Pavla.  

6. Záhradníka vidia ostatní veľmi zriedka, pretože je často v záhrade. 

7. Peter tvrdí, že bol o 23.00 v záhrade, na zámockom  nádvorí. 

8. Pavol sa o 23.00 zdržiaval v sále na 1. poschodí. 

9. Patrik bol v kuchyni, ktorá sa nachádza na 2. poschodí. 

10. Peter videl o 23.00 v kuchyni svetlo. 

11. Pavol videl na 2. poschodí iba mačku, presne vo chvíli, keď hodiny odbíjali 23.00. 

12. Kuchár videl o 23.00 na druhom poschodí tmavú postavu. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

A 

               B 

               C 

               D 

               E 

               F 

               G 

               

                

                

                

                

                

                A Veľká snehová guľa sa pri stavaní snehuliaka po zemi ... 

B Vianoce sú cirkevný ... 

C Obľúbené vianočné pečivo. 

D Má meniny 31. 12. 

E Večer 24. 12. je š... 

F Ako zvoní telefón? 

G Prídavné meno odvodené od slova med. 

9E Narodeninový koláč. 

10E Má meniny 24. 12. 

11E Dyňa po česky 

13F Zimné oblečenie na ruky 

14D Ozdoba vydávajúca zvuk bim-bam-bom. 

15F Otázka množstva.  
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Píšeš rád a nielen školské úlohy? Si zvedavý, kritický a kreatívny? Potom si ten pravý pre 

prácu redaktora v našich školských novinách. Ak pekne kreslíš, rád píšeš o rôznych témach, 

poznáš skvelé vtipy, rád fotografuješ, skladáš básne, atď., prispej svojím dielom pre naše 

školské noviny. Bližšie info u pani učiteľky Bodnárovej. 

 

 

Koniec roka nie je koniec a ani začiatok, život ide ďalej s nádejou, s novými nápadmi 

a novými cestičkami k cieľom... Prajeme Vám dobrý štart do nového roku 2017, aby vaše 

ciele boli reálne a vaše cesty vždy priame! 

 

Redakcia školských novín 


