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Vážení rodičia, milí učitelia a žiaci! 

Na začiatok by sme si dovolili citovať Janice Meaditere :,, Vianoce nie sú tak veľmi  o otvorení 

darčekov ako o otvorení našich sŕdc.“  

Všetci  vieme , že už prišla zima. Zvieratá sa poschovávali do svojich domovov. Na dvoroch sa radujú 

snehuliaci a okolo nich behajú deti.  V kuchyni už rozvoniavajú sladké koláče a všade počuť detský 

smiech. Prečo toľko radosti? Sú tu Vianoce. Vonku už vidno bielu prikrývku a to je znamenie, že o 

chvíľu sa v domoch rozsvietia vianočné stromčeky. Cez Vianoce slávime príchod Ježiša, ktorý sa pre 

nás stal najväčším darom. Vianoce sú hlavne aj o tom, že sa celá rodina zíde pri štedrovečernom 

stole.. Každý z nás sa teší na pokojnú atmosféru v spoločnosti našich blízkych. 

A preto Vám želáme príjemné Vianoce v spoločnosti Vašej rodiny. 

Žiaci 8. A 
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 vi 

Tichá noc, svätá noc... 
Tichá noc, svätá noc je jedna z 

najznámejších kolied. Po prvýkrát ju 

uviedli arnsdorfský učiteľ Franz Xaver Gruber a 

organista  a kaplán Joseph Mohr v kostole sv. 

Mikuláša v Oberndorfe pri Salzburgu 24. 

decembra 1818.  

Text piesne napísal Mohr už roku 1816 vo 

farnosti Mariapfarr. Gruber skomponoval 

pred Vianocami 1818 k jeho básni melódiu. Pieseň sa okamžite stala veľmi 

populárnou, hoci bola prvýkrát predstavená len v sprievode gitary. Dnes je preložená 

do 300 jazykov a nárečí. Stille-Nacht-Kapelle v Oberndorfe je dnes turistickou 

atrakciou. 

Text piesne 

Pôvodný text piesne má šesť strof. V súčasnosti sa spieva najmä prvá, šiesta a 

druhá strofa. V nemeckej verzii došlo aj k iným drobným jazykovým zmenám. 

1.Tichá noc, svätá noc!    

Všetko spí, všetko sní, 

sám len svätý bdie dôverný pár, 

stráži Dieťatko, nebeský dar. 

Sladký Ježiško spí, sní, 

nebesky tíško spí, sní. 

 

2.Tichá noc, svätá noc! 

Anjeli zleteli, 

najprv pastierom podali zvesť, 

ktorá svetom dnes dáva sa niesť: 

Kristus, Spasiteľ je tu, 

Tešiteľ sveta je tu! 

 

3.Tichá noc, svätá noc! 

Nežná tvár, lásky žiar 

božsky rozsieva v jasličkách tam: 

bije záchranná hodina nám 

v tvojom zrodení, Boh Syn, 

Ježiško, Láska, Boh Syn!                                                  

 

 

 

         Spracoval Patrik Závacký 

Z histórie 

Vianoc 



 

Vianočný recept 

MEDOVNÍKY 

 

Potrebujeme: 

 2 celé vajcia 
 13 dkg práškového cukru 

2 lyžice medu (môže byť aj skryštalizovaný)                         
 8 dkg palmarinu alebo masla 
 35 dkg hladkej múky 
 1 malá lyžica lyžička sódy bikarbóny 
 Perníkové korenie, škorica, hrebíčky 
 

Poleva: 
 140 g práškového cukru 
 1 bielok 
 citrón 

 

Postup: 

Nad parou vymiešame v mise celé vajcia, cukor, palmarin a med na riedku masu, necháme 
vychladnúť. Do druhej misky preosejeme múku s koreninami a sódou, premiešame a cez sitko 
vlejeme riedku masu. Dobre vymiešame, ak sa nám cesto zdá byť riedke, pridáme múku. Vymiešané 
cesto necháme stáť v chlade minimálne 12 hodín, ale môže byť aj 2 dni. Pred vykrajovaním 
medovníkov vyberieme cesto z chladu min. na 2 hodiny, aby sa zohrialo. Potom cesto rozvaľkáme na 
požadovanú hrúbku a uložíme na vymastený plech. Pečieme v rúre zohriatej na 200°C, podľa potreby 
aj menej. 

Poleva: dobre vymiešame 140 g práškového cukru (2-3 krát preosiaty), 1 bielok a 2 kvapky citróna. 

 

  

Recepty 



 

Daniel Hevier 

Vianočná pošta 

Vypukli znovu Vianoce tak ako   

roky predtým uchmatnúť každý 

niečo chce niečo čo práve letí 

Krikľavé pestré reklamy 
z výkladov kričia všade 
a štucháme sa lakťami pri 
predbiehaní v rade 
 
Týždne sme zlostní na seba 

a potom dobrí dva dni nikomu 

nič viac netreba a nikto nie je 

hladný 

(„Tí ktorým sa nič neušlo si za to 

môžu sami!“) Pred sebou máme 

hrubé sklo dosýta napráskaní 

Stále tú istú koledu hráme si vo 

volkmenoch A lepkaví sme od 

medu hľadíme nasrdeno 

Píšem vám deti ako som ušiel 

od tých Vianoc A šiel som len 

tak za nosom už stmievalo sa na 

noc 

Tam so ho stretol zakrátko Za 

mestom toho chlapca Ba skôr 

to bolo chlapčiatko Iba tak 

prechádzal sa 

 

 

Tak som sa ho tam opýtal Ty si 

sa chlapče stratil? Chvíľu tam 

mlčky iba stál potom sa spýtal 

A ty? 

Nikomu som sa nestratil ja iba 
hľadám ľudí Stálo ma to už veľa 
síl ako tu svetom blúdim 
 
Hovorím Nikto nemá čas na 
čiesi cudzie decká A chlapček 
A čo chcete nájsť iba mať plné 
vrecká 
 
Veď meníte sa na škrečkov 
a vravíte si Hrab si Hľadáte 
teplé miestečko mlátite 
všetkých slabších 
 
Vyzvedám jeho priezvisko 
Pýtam sa Chlapče kto si? A on 
mi na to Ježiško A zmizol 
v hĺbke noci 
 
Z pohľadnicových Ježiškov je iba 
jeden pravý Ten chlapček ktorý 
chodí tmou Možno sa u vás 
staví 
 
 

Literárne okienko 

 



 

17.NOVEMBER                               

Pád komunizmu v Československu je spájaný najmä s demonštráciami, ktoré sa 

konali od 16. novembra v Bratislave a od 17. novembra 1989 v Prahe. Hoci sa 

tieto prvé dve demonštrácie konali pri príležitosti Medzinárodného dňa 

študentstva a teda 50. výročia nacistických razií na Pražských vysokoškolských 

internátoch, ich účastníci demonštrovali slovne aj transparentmi proti 

komunizmu. Po zásahu bezpečnostných zložiek voči demonštrujúcim 

študentom a zapojení sa širokej verejnosti do ďalších demonštrácií spomienka 

na nacistické represie symbolicky vyústila do pádu komunistického režimu. 

Bezprostredne po 17. novembri vznikli hnutia Verejnosť proti násiliu a 

Občianske fórum, ktoré položili základ politického pluralizmu. Počas novembra 

sa konali mítingy so státisícovou účasťou. Boli vymenené vedenia KSČ aj KSS, 

zrušené bolo ústavou garantované vedúce postavenie komunistickej strany. V 

decembri bola vymenovaná prvá federálna i slovenská vláda s prevahou 

nekomunistov. Rezignoval komunistický prezident Gustáv Husák, za prezidenta 

bol zvolený Václav Havel. 

 

 

 

Pripravila: Veronika Matulová 

Historické okienko 



 

      Výroky slávnych osobností 

 
Kto miluje, ten chce darovať seba samého. 

                                                                        Ján Pavol II.  

Láska je Boží dar až do takého, že láska sama je Boh v svojej osobe.  

                        Aurelius Sanctus Augustin  

Láska je zárodok všetkých veľkých činov.  

Ján Kollár  

Radosť sa stáva lásky, ak ju rozdávame.  

Ján Pavol I.  

Milovať znamená priať blížnemu to, čo pokladáme za dobré z lásky k nemu, a nie k sebe.  

Aristoteles 

Človek je spojenie duše a tela je skutočnou korunou ľudstva.  

Tomáš Akvinský  

Človek je vždy niečo viac, než to, čo o sebe objektívne a vedecky vie.  

Karl Jaspers  

Človek je jediným súcnom, ktoré vie o svojom vlastnom bytí.  

Martin Heidegger  

Človek je ten, kto v sebe nosí vyššiu bytosť, ako je on sám.  

Antoine de Saint Exupéry  

Človek je preto človekom, lebo je schopný sebaovládania.  

Mohandás Karamčand Gándhí  

 

                             Spracovali: Šimon Bursa a Samuel Mišík  



 

  
Vianočná akadémia 
Dňa 5.12.2013 sa v kinosále Kúpeľného domu 
Choč uskutočnila Vianočná akadémia žiakov ZŠ 
Lúčky, ktorí predviedli rodičom i kúpeľným 
hosťom    vianočný program.  Vianočná akademia 
sa koná každý rok. Koná sa preto, aby sme si 
spomenuli na narodenie Božieho syna Ježiša 
Krista. Tí, ktorí zaplatili symbolické vstupné 
jedno euro, dostali od nás malú pozornosť. Bolo 
tam množstvo čísel od prvej až po deviatu 
triedu. A na záver sa spievala Tichá noc. Zaujalo 
nás vystúpenie tretiakov a deviatakov.  Prišlo 
tam mnoho ľudí. Divadlo bolo takmer plné. Pred -
stavenie trvalo okolo jednej hodiny. 

Reportáž 



Vtipy 

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... 

Janko sa na Vianoce pýta otca: 

- Otecko, vieš, ktorý vlak má najväčšie 

meškanie? No predsa ten, ktorý si mi sľúbil 

minulé Vianoce. 

Poslanci v parlamente sa rozhodli, že 

počas Vianoc urobia v NR SR živý 

Betlehem. Narazili však na vážne 

problémy: 

V celom parlamente nenašli ani jednu 

pannu, a ani troch mudrcov. Naopak, bol 

veľký prebytok volov a somárov. 

Viete, prečo chodia Záhoráci do krčmy cez 

okno? 

Pretože pred dverami sú Vianoce. 

Malé chlapča z osady stretne na ulici 

chlapca z vedľajšieho domu a pýta sa ho: 

- Hádaj čo dostanem tento rok na 

Vianoce!? 

- Čo? 

- Tvoj bicykel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Jano, čo dostaneš na Vianoce od 

manželky? 

- Človeče, asi chlapa. Videl som ho v 

manželkinej v skrini. 

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! 

Škótsky Mikuláš navštívi rodinu a prihovorí 

sa deťom: 

- Tak, detičky, čo si odo mňa kúpite? 

Je to biele a letí to dohora. Čo je to? 

Postihnutá snehová vločka. 

Príde Santa Klaus do Somálska a pýta sa 

detí: 

- Detičky, prečo máte také veľké brušká? 

- Lebo nepapáme! 

- No, kto nepapá ten nič nedostane. 

Zasmejme sa 



 


