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Milí naši čitatelia! 

Prichádzame s druhým tohtoročným číslom nášho školského časopisu Jednotka. 

Veríme, že sa Vám bude dobre čítať, zabavíte sa  a prípadne aj niečo nové dozviete. 

Denného svetla je síce menej, no nemusíme byť smutní. Veď sa blížia, priam už 

sú tu, najkrajšie  sviatky v roku – VIANOCE.  Ľudia sú na seba milší, prajú si navzájom 

to najlepšie, my sa pridávame. 

Vinšujem vám tieto vianočné sviatky, Pána Krista narodenia. 

Dobrého zdravíčka a na stôl chlebíčka, do duše radosti, 

do srdca svornosti. Anjel pokoja nech medzi vami prebýva 

a láska Krista Pána nech u vás spočíva. 

 

  Redakcia: 

Terézia Čerňanová, Sofia Martinková, Michaela Pastorková. Timea Svitková, 

Katarína Tabačárová, Šimon Ďurikovič, p. uč. Mgr. Jaroslava Zigová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školská knižnica  -  pod jedálňou je otvorená každý utorok od 13.30 hod. 

do 14.30 hod. V iné dni podľa dohody.    p. uč. Zigová 

“Kniha je nástrojom, ktorý roznecuje  
predstavivosť a dáva krídla.” 

Alan Bennett 

 



ROZHOVOR 
Vraj časy sa menia. No niečo predsa zostáva rovnaké. Čo je to? No 

predsa radosť z Vianoc. Sofinka sa porozprávala o prežívaní zimy 

a Vianoc  so svojou mamou.      

 

Ako ste sa hrávali počas zimy? Mala si rada sneh?  

Áno mala, hrali sme sa, sánkovali sme sa,  stavali 

snehuliaka,... 

Väčšina má rada Vianoce, ako je to s tebou? 

Vianoce som mala a mám veľmi rada.  Keď som bola 

malá kvôli darčekom a teraz kvôli vianočnej atmosfére. 

Ako si pomáhala rodičom pri príprave vianočného dňa? 

Milovala som zdobiť stromček. 

Kedy ste zdobili vianočný stromček? 

Zdobili sme ho  vždy až  na Štedrý deň  ráno, teda 24. 12.   

           

Šikovní žiaci z ŠKD s pani vychovávateľkou vyzdobili školskú chodbu 

 



Vianočný príbeh 
Príbeh o narodení Ježiška v Betleheme si pripomínajú milióny 

ľudí na celom svete.  Deti sa tešia z darčekov, rodiny sa spolu 

stretávajú a neváhajú prejsť kilometre, aby boli na Vianoce 

spolu pri štedrom stole.  

Čo o narodení malého Ježiša hovorí najprekladanejšia kniha 

na svete – Biblia?  

 

V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta vykonať súpis ľudu po 

celom svete. Tento prvý súpis sa konal, keď Sýriu spravoval 

Kvirínius. A všetci šli dať sa zapísať, každý do svojho mesta. Vybral sa aj Jozef z galilejského 

mesta Nazaret do Judey, do Dávidovho mesta, ktoré sa volá Betlehem lebo pochádzal 

z Dávidovho domu a rodu, aby sa dal zapísať s Máriou, svojou manželkou, ktorá bola v po 

žehnanom stave. Kým tam boli, nadišiel jej čas pôrodu. I porodila svojho prvorodeného syna, 

zavinula ho do plienok a uložila do jasieľ, lebo pre nich nebolo miesta v hostinci.  

V tom istom kraji boli pastieri, ktorí v noci bdeli a strážili svoje stádo. Tu zastal pri nich Pánov 

anjel a ožiarila ich Pánova sláva. Zmocnil sa ich veľký strach, ale anjel im povedal: „Nebojte 

sa. Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom: Dnes sa vám v Dávidovom 

meste narodil Spasiteľ Kristus Pán. A toto vám bude znamením: Nájdete dieťatko zavinuté do 

plienok a uložené v jasliach." A hneď sa k anjelovi pripojilo množstvo nebeských zástupov, 

zvelebovali Boha a hovorili:  

„Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle." 

 
 



Tradícia betlehemov 
Tradícia stavania 

betlehemov siaha do 

13. storočia a zaslúžil 

sa o ňu sv. František z 

Assisi. K rozšíreniu 

betlehemov došlo 

hlavne v 17. a 18. 

storočí. Prispelo k tomu nariadenie Jozefa II., ktoré, paradoxne, zakazovalo 

stavanie betlehemov v kostoloch. A tak si ich ľudia začali v zjednodušenej 

podobe stavať doma. Vyrezávali ich a zostavovali z rozličných materiálov. 

Najčastejšie to bolo drevo a keďže autori neboli školenými rezbármi, 

hovoríme o ľudových betlehemoch. Známe sú však aj jasličky z keramiky, 

šúpolia, sadry, vosku, papiera či maľované na skle. Raritou dnes nie sú ani 

betlehemy upečené z perníka, postavené z piesku alebo vytesané do ľadu. Na 

rôznych pútnických miestach a námestiach sa dokonca ujala tradícia živých 

betlehemov s ľuďmi a skutočnými zvieratami alebo hrané scénky v 

betlehemoch. 

 

 

Terchová 

Banská Štiavnica 

Rajecká Lesná 



 

Urob sebe i druhým krajšie Vianoce 
Odpovedz si na otázky 

 

 

Viem venovať čas tým, ktorí 

to potrebujú? 

Vraciam sa domov rád? Ak  

áno, prečo? Ak nie, prečo? 

 

Som štedrý? Som ochotný sa s  vecami, 

ktoré vlastním,  podeliť sa?  

Čo by som mal urobiť 

osobne ja, aby sa zlepšili 

vzťahy v našej rodine? 

 



Aktivity 

Vianoce predchádza čas adventu - štyri týždne prípravy a očakávania.  V našej 
škole sa stalo tradíciou, že šikovné dievčatá a chlapci prinášajú do školy 
adventné vence.  V tomto školskom roku sa do súťaže zapojilo 30 žiakov 1. – 9. 
ročníka.  

Každého človeka poteší, ak si niekto naňho spomenie, venujeme mu úsmev, 

dobré slovo, či dokonca pozdrav. Žiaci 5.B sa rozhodli pre seniorov v Domove  

dôchodcov – Bystričan vyrobiť vianočné pozdravy.  Na hodinách výtvarnej 

výchovy sa k nim pridali  aj triedy: 1.A, 2.B, 4.B, 4.A, 6.B a 9.B.   

 

 

 

Súťaž Adventné 

vence aj výrobu 

pozdravov  

so žiakmi 

pripravovala 

 Mgr. Kocianová 

 

 



Súťaže 
V minulom čísle ste sa mohli presvedčiť, že v našej škole vedia, žiaci písať pekne 
a tvorivo. Teraz vám prinášame aj práce našich  šikovných výtvarníkov. 
Do sveta našich snov 
Centrum voľného času v Považskej Bystrici vyhlásilo výtvarnú súťaž  pre žiakov materských 

a základných škôl: Do sveta našich snov.  

 

Súťaž o Trenčianskom hrade 

 
 

Kampaň červené stužky 

 

 



Zelený svet – Lokálnosť je naša budúcnosť 
Medzinárodnú súťaž vyhlásila Slovenská agentúra životného prostredia. 

 

 

 

Výtvarné práce vytvorili:  

 Laurika Čierniková 6.A, Jakubko Repáč 2.A,  

 Simonka Sekerková 5.A, Alicka T 6.A, 

 Hanka Brosová 8.A, Veronika Dudoňová 8.A, 

Andrej Bakala 8.B,   

 Lejka Lovásová 8.C, Adrian Bielik 6.B, Alžbetka 

Hunčíková 6.A, Miška Pastoriková 5.B 

 

Ďakujeme aj pani učiteľkám:  Mgr.  Hodžovej,  

Mgr.   Honekovej,  Mgr. Kocianovej  a Mgr. R. Vaštíkovej 



 

 

 

 

Zimný čas 

Prišla zima, vonku sneží, 

každé dieťa hneď von beží. 

 

So zimou aj Vianoce, 

stromček sa nám ligoce! 

 

Na stromčeku ozdoby, 

kto medovník ozdobí? 

 

Na Štedrý deň všetci spolu, 

sadnime si k nášmu stolu. 

 

Po večeri k stromčeku, 

potešiť sa darčeku. 

 

Tak užime si srdečne, 

tieto sviatky vianočné. 

Katka Tabačárová 
Radi fotíte?  
Pošlite nám zaujímavé fotky z vašich zimných 

prechádzok! Tie najlepšie uverejníme v budúcom 

čísle a tiež odmeníme. 

Fotografie posielajte p. uč. Zigovej do správy 

v Edupage ako prílohu. 



Múdra hlavička                

Hádanky  

Panák, panák bruchatý, nevidí si na päty. Ruky, nohy stuhlé, miesto očí uhlie. Čo je to?     

    

Biele to je napadá to,                                                    V zime si dávaj pozor, 

keď vyjde slniečko už sa stratí.                                    na chodníku čaká ťa. 

Čo je to?                                                                            Čo je to?  

 

Vtipy 

"Pán riaditeľ, môžete mi dať zajtra voľno?" pýta sa v práci pán Novák.  

"Manželka chce, aby som jej pomohol s vianočným upratovaním." 

"Z takého dôvodu vám predsa nebudem dávať voľno!" rezolútne to odmietne riaditeľ. 

"Ďakujem," vydýchne si zamestnanec. "Vedel som, že je na vás spoľahnutie." 

 

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!“ 

 

Tajnička 

1.      

2.      

3.      

4.     
 

5.     

6.      

7.      

 

Pripravila: Sofinka 

1.  Býva na kostolnej veži 

2. Opak slabý 

3. Dáva večer svetlo 

4. V zime padá z oblohy ..... 

5. Čo je v rozprávke nad zlato .... 

6.  Inak povedané otec 

7. Nie dedina ale .................... 



od Sofie Martinkovej 
Suroviny: 500 g hladkej múky, 190 g práškového cukru, 125 g masla, 125 g medu, 3  vajíčka, 

1 lyžička sódy bikarbóny, 1 a ½ lyžičky škorice, 4 – 5 drvených klinčekov, 2 vajíčka na potretie 

Postup: Najskôr zmiešame suché prísady – preosiatu múku, sódu bikarbónu, práškový 

cukor, škoricu a klinčeky. Potom pridáme maslo, med a vajíčka. Všetko dobre rukou 

premiešame. Cesto vyvaľkáme na pomúčenej doske a vykrajujeme nami zvolené tvary. 

Medovníčky dáme na vymastený plech a aby sa pekne leskli, potrieme ich rozmiešaným 

vajíčkom. Pečieme v rúre vyhriatej na 150 stupňov približne 15 – 20 minút.  

 

 

 

 

 

 
 

  

V zime dobre padne teplý čajík 

s „citrónikom“. 

 

 


