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-                                                                                                                   Školský časopis     

december 2017 

ŠKOLA NAŠIMI OČAMI 
Ahojte, kamaráti! 

   My, vaši spolužiaci,  sme popracovali na vydaní školského časopisu ŠKOLA 

NAŠIMI OČAMI. Práve držíte v rukách jeho úplne prvé číslo. 

   Ak budete listovať ďalej, zoznámite sa so zaujímavými informáciami, vlastnou 

tvorbou našich žiakov, vtipmi, aktivitami, ktorých sa naša škola stala súčasťou. 

   Veríme, že práve toto ČÍTANIE vám spríjemní chvíle v škole i mimo nej a že si 

tu každý z vás nájde to svoje pravé orechové. 

   A čo zaželať nášmu školskému časopisu ŠKOLA NAŠIMI OČAMI?  

Veľa tvorivých redaktorov – prispievateľov, ešte viac spokojných čitateľov 

a, v neposlednom rade, kopec zábavy!  

Tak už nezdržujme a pusťte sa do toho! – Do čítania!  

                                                                                               (redakcia) 
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 Advent alebo adventné obdobie (z lat. adventus príchod) je prvá časť liturgikého 

roka  rímskokatolíckej cirkvi vymedzená 4 nedeľami pred sviatkom narodenia Ježiša 

Krista  a obdobie duchovnej prípravy na Vianoce . 

 V teologickom  zmysle sa advent vyznačuje dvojakým očakávaním – sviatku 

narodenia Ježiša Krista  a jeho druhého (eschatologického) príchodu na konci času 

(parúzia), ale taktiež sa nezabúda na osobitnú úctu Ježišovej Matky 
[1]

 napríklad 

tzv. rorátnou sv. omšou v dňoch do 16. decembra. 

 

Symbolika sviečok na  adventnom venci 

1. sviečka sa zapaľuje prvú adventnú, tzv. železnú nedeľu. Sviečka je pomenovaná 

ako nádej. 

2. sviečka pripadá na druhú adventnú, tzv. bronzovú nedeľu a sviečka má 

symbolizovať mier. 

3. sviečka, sa zapaľuje tretiu adventnú, tzv. striebornú nedeľu a 

symbolizuje priateľstvo. 

4. sviečka sa zapaľuje ako poslednú  štvrtú 

adventnú nedeľu, táto sviečka je 

pomenovaná láska. 

 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Latin%C4%8Dina
https://sk.wikipedia.org/wiki/Liturgick%C3%BD_rok
https://sk.wikipedia.org/wiki/Liturgick%C3%BD_rok
https://sk.wikipedia.org/wiki/Latinsk%C3%A1_cirkev
https://sk.wikipedia.org/wiki/Eschatol%C3%B3gia
https://sk.wikipedia.org/wiki/Par%C3%BAzia
https://sk.wikipedia.org/wiki/Advent#cite_note-1
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Ror%C3%A1ty&action=edit&redlink=1
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J edl ička -  vianočná 

nemec ká p esnič ka 

Tannen baum  

 

Jedlička  

O Tannenbaum, o Tannenbaum, 

wie treu sind deine Blätter! 

Du grünst nicht nur zur Sommerzeit, 

Nein auch im Winter, wenn es schneit. 

O Tannenbaum, o Tannenbaum, 

wie treu sind deine Blätter! 

O Tannenbaum, o Tannenbaum! 

Du kannst mir sehr gefallen! 

Wie oft hat nicht zur Weihnachtszeit 

Ein Baum von dir mich hoch erfreut! 

O Tannenbaum, o Tannenbaum! 

Du kannst mir sehr gefallen! 

O Tannenbaum, o Tannenbaum! 

Dein Kleid will mich was lehren: 

Die Hoffnung und Beständigkeit 

Gibt Trost und Kraft zu jeder Zeit. 

O Tannenbaum, o Tannenbaum! 

Das soll dein Kleid mich lehren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tannenbaum 

Ó jedlička, ó jedlička, 

ľúba vôňa ihličia!  

Zelená si v letnej spare, 

aj keď mrazík štípe tváre. 

Ó jedlička, ó jedlička, 

ľúba vôňa ihličia! 

Ó jedlička, ó jedlička! 

Tak veľmi sa mi páčiš.  

Zdravím ťa, vítam Vianoce, 

šťastie sa nám zaligoce. 

Ó jedlička, ó jedlička! 

Tak veľmi sa mi páčiš. 

Ó jedlička, ó jedlička! 

Len vďaka tebe dúfam: 

Že rastie nádej bez hraníc, 

aj láskou vládzem zlo zlomiť. 

Ó jedlička, ó jedlička! 

Len vďaka tebe dúfam. 
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Vianočné priania  

Vianočné darčeky                                                       

Vianoce sú prenádherný čas,                            

Všetci sa tešia na ne z nás. 

Darčeky sú pre nás krásne,  

Ale nie zas vždycky jasné. 

 

Ak si bol cez rok zlý, 

Ježiško ti nedonesie darčeky, 

Ale ak si poslúchal, 

budeš sa mať ako kráľ.  

 

Šťastné sviatky Vianočné 

Vianoce sú tam kde nikto neplače, 

Vianoce sú tam kde voňajú sladké 

koláče, 

Vianoce sú s ľuďmi, ktorých ľúbime, 

Ale aj s tými na ktorých myslíme. 

 

 

 

 

Štedrý večer 

Na Štedrý večer pozor daj, 

zvončeky zvonia, počúvaj. 

Tak, ako za oblokom sniežik padá, 

nech na Tvoj stôl šťastie sadá. 

Preži sviatky Vianočné, 

plné šťastia a radosti. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Symboly Vianoc:  

Už pravidelne si zdobíme naše domovy rôznymi vianočnými symbolmi a pri tom sa ani 

nezamýšľame nad tým, odkiaľ vlastne pochádzajú a aký je ich skutočný význam.  

VIANOČNÝ STROMČEK 

Zvyk zdobenia vianočných stromčekov pochádza zo 16. storočia, keď sa prvé zmienky o nich 

objavili v Nemecku. Tie boli najprv výsadou iba bohatých mešťanov, ktorí takto 

demonštrovali svoje postavenie, pretože nákup veľkých stromčekov bol finančne nároční. 

Chudobní si zdobili svoje príbytky iba vetvičkami v malých vázach. Postupne sa táto tradícia 

presunula aj do Rakúsko-Uhorska, vďaka čomu patrilo i Slovensko medzi jedny z prvých 

krajín, ktoré ozdobovali svoje domovy týmto spôsobom. Natrvalo sa u nás vianočné 

stromčeky usadili v druhej polovici 19. storočia. Veľká zmena prišla potom v osemdesiatych 

rokoch 20. storočia, keď sa začali preferovať umelé stromčeky, ktoré dnes uprednostňujú ako 

ekologickejšiu alternatívu pre našu prírodu. 

BETLEHEM 

Prvý betlehem vznikol v 13. storočí. Jeho autorom bol známy svätec František z Assisi. Jeho 

cieľom bolo pripomenúť dôležitosť svätej rodiny. Prvý betlehem bol vyrobený zo živých 

hercov a zvierat, čo sa v niektorých kostoloch dodržiava aj v súčastnosti. Potom sa postupne 

presunul aj do iných svätostánkov a neskôr i do rodín. Bol teda tradičnejšou súčasťou Vianoc 

ako vianočný stromček a i v súčastnosti v niektorých krajinách ako napríklad Španielsko tvorí 

hlavnú výzdobu príbytkov. 

VIANOČNÁ RUŽA 

V našich domácnostiach sa častejšie objavuje až v ostatných rokoch. Málokto však vie, že jej 

pôvod môžeme hľadať v Mexiku. Podľa legendy bola vianočná ruža jedným z darov 

chudobných detí Ježiškovi. Keď ju položili na oltár, jej listy v tom momente očerveneli. V 

skutočnosti sa o rozšírenie tohto zvláštneho kvietka postarali brazílski misionári a svoju 

popularitu získal po tom, ako ho dostal od mexického veľvyslanca do daru americký 

prezident. 

TICHÁ NOC 

Najkrajšia a najpopulárnejšia vianočná pieseň vznikla na začiatku 19. storočia v Rakúsku. 

Odvtedy ju prevzalo medzi svoje tradície mnoho krajín a spieva sa v rôznych jazykových 

obdobách. Jej autorom je organista a učiteľ Franz Gruber, ktorý ju po prvýkrát zahral v 

gitarovej verzii. 

IMELO 

Tento zvyk k nám prišiel z Anglicka. Imelu sa v minulosti pripisovali magické sily. Ako 

jediná rastlina totiž v decembri kvitla bielymi bobuľkami a kvôli tomu naši predkovia verili, 

že ich dokáže ochrániť pred všetkým zlým. Z keltskej tradície zase prišiel zvyk bozkávania sa 

pod imelom, pretože bolo pre nich symbolom plodnosti a lásky. 
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 Aj tento školský rok sa 22. novembra 2017 uskutočnilo testovanie žiakov 

5. ročníka základných škôl pod názvom Testovanie 5. 

 Do testovania bolo prihlásených 49 385 z 1482 ZŠ vrátane žiakov 5. 

ročníka, vrátane žiakov zo špeciálnymi  výchovno-vzdelávacími potrebami, 

okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s 

mentálnym postihnutím. Naši piataci prišli na testovanie dobre pripravení a. 

Testovanie sa uskutočnilo v papierovej podobe. Najprv písali žiaci test z 

matematiky, ktorý pozostával z 30 úloh. 20 úloh bolo s krátkou číselnou 

odpoveďou a 10 úloh s výberom odpovede zo štyroch možností. Na písanie 

testu mali 60 minút. Po krátkej prestávke nasledoval test zo slovenského jazyka 

a literatúry. 20 úloh bolo s výberom odpovede zo štyroch možností a 10 úloh s 

krátkou odpoveďou.  

Celý test museli zvládnuť opäť počas 60 minút. Niektorým sa zdal ľahší test zo 

slovenčiny, iným z matematiky. Veríme však, že všetci testy zvládli podľa svojich 

možností a schopností.  

 Ak by si chcel niekto overiť svoje vedomosti, môže tak urobiť na:  

http://www.nucem.sk/documents/46/testovanie_5_2017/testy/T5_2017_Test_z_matemaatiky_SJ.p

df 

http://www.nucem.sk/documents/46/testovanie_5_2017/testy/T5_2017_Test_zo_slovenskeho_jazy

ka_a_literatury.pdf 

 

 

 

 

 

 



 

7 
 

Ako sa v škole bavíme! 

Ako každý rok aj tento naši siedmaci organizovali 

"jesennú párty." 

Napiekli si koláče a rôzne pochutiny v strašidelnom 

tvare. 

Keď už bola trieda vyzdobená a pripravená zábava sa 

mohla začať. A o chvíľu bolo počuť hudbu a smiech. 

Objednali si pizzu, najedli sa a opäť sa zabávali.  

Takúto zábavu im môžeme závidieť  
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 Tento rok ako aj ostatné roky sa naša škola zapojila do projektu 

MEDZINÁRODNÝ DEŇ JAZYKOV. 

 Žiaci 2. Stupňa ho pripravovali a žiaci 1. Stupňa ho postupne 

navštevovali.  Navštevovali triedy, kde mali žiaci vyšších ročníkov pripravený 

program. 

Žiaci mali pripravené aj anglické divadlo ako i rôzne aktivity, ktoré žiaci 

postupne navštevovali v jednotlivých učebniach. Odkiaľ si priniesli skvelé 

zážitky. Žiaci už nedočkavo čakajú na ďalší ročník. 

 Ako inak za pripravenie vďačíme aj pani učiteľkám a učiteľom. 
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Zasmejme sa spolu: 

                   

Chlapík hovorí svojmu priateľovi: "Nehovoril som s 

manželkou 18 mesiacov."  

Kamarát hovorí: "Prečo nie?"   

Chlapík hovorí: "Nerád ju prerušujem."  

 

Hovorí sestrička svojmu bračekovi: 
"Alexko, vieš, že keď sa mi narodí dieťatko, tak sa 
staneš strýkom?" 
A braček nato: 
"Ani nápad, ja chcem byť kozmonautom!" 

 

Príde malý Jurko domov a vyhlási:  
- Ja sa nikdy neožením. 
- A prečo?  
- Lebo by sme mali deti a tie by mi brali hračky. 
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  8-SMEROVKA 

,, Sranda musí byť " povedal Ježiško a ..... (odpoveď 

najdeš v tajničke)  
(tajnička 

má 16  

písmen)   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advent-Darčeky-December-Eva-Japonec-Kalendár-Kapor-Kopec-Les-

Med-Ozdôbky-Rok-Rolák-Sane-Santa Claus – Sneh – Stôl – Stromček –

Sveter –Vak –Vence – Vreco - Zirkón 

 

 

E S N N R E T E V S D 

V A E Ó O H E N S E S 

A N R K L A E O M E Y 

R T V R Á D N E L A K 

E A Z I K V A K D K B 

B C A Z A E S O A L Ô 

M L N C E N O P A J D 

E A D E A T O E R Č Z 

C U E K V R E C O Y O 

E S S T R O M Č E K ! 

D A R Č E K Y L Ô T S 
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 Hra Playerunkown’s battlegrounds čaká zatiaľ najväčší update v jej histórii a to 

bude update 1.0 ktorý už bol pridaný na test serveroch v ktorom budú pridané 

následovné zatiaľ najočakávanjšie veci ako napríklad: 

Preliezanie prekážok 

Optimalizácia hry 

Zmeny v jazdení na vozidlách 

Zmeny balistiky guliek 

Nové zvuky aút 

 

 

 Hra R6s bola 4. Novembra obohatená o nový update a to boli operátori z White 

noisu . Celkom boli traja a to: 

Zofia –  tá dostala  takzvanú „špecialitku“ granátomet 

Armor má 2/3 a rýchlosť 2/3 a je to attacker 

Dokkaebi – je taktiež attacker dostala hackovací tablet a má 2/3 armor a rýchlosť 2/3 

Vigil – a ako posledný operátor bol pridaný Vigil ktorý je defender ako špecialitku 

dostal neviditeľnosť a má rýchlosť 1/3 a amor 3/3. 

iné nové herné tituly na trhu: 

Pugb , Doom VFR , Hello Neighbor, 

Xenoblade Chronicles 
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VIANOČNÉ PEČENIE 

Viedenské vanilkové rožky 

 

Bez niektorých koláčov a zákuskov akoby Vianoce ani 

nemohli byť. 

 

Recept na výborné krehké pečivo, ideálne na sviatočné pečenie. 

Ingrediencie 

300 gramov hladkej múky (cesto) 

100 gramov práškového cukru (cesto) 

200 gramov masla (alebo hery) (cesto) 

50 gramov mletých lúpaných mandlí (cesto) 

50 gramov lieskových orechov (môžeme nahradiť vlašskými orechmi) (cesto) 

  štipka soli (cesto) 

3 kusy vanilkové cukry (jedno do cesta, 2 na obaľovanie) 

2 kusy žĺtka (cesto) 

1⁄2 šálka práš. cukru (na obaľovanie) 

Inštrukcie 

Z múky, masla, žltok, cukru, soli a orechov vymiesime cesto. Zabalíme do alobalu a dáme na 

dve hodiny do chladničky. Potom z cesta odoberáme malé kúsky, ktoré vyšúľame na krátke 

válčeky (do 7cm) a vytvarujeme ich na rožky. Mojej najmladšej dcére to išlo lepšie ako mne. 

Pečieme pri teplote 190°C 10-12 minút. Po vychladnutí rožky obalíme v zmesi práškového a 

vanilkového cukru. 
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Pre najmenších 

VYFARBI a vznikne krásny obrázok. 
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Krásne a bohaté vianočné sviatky, veľa lásky a dobrej 

nálady a v Novom roku 2018 veľa úspechov  

                                                                        praje 

redakcia 

 

                                                                                                                       Redakčná rada: 

 

F. Mecardo Čapkovič (VI.A) 

E. Hutta, F. Zuskin, N. Fodranová, S. Radošovská, M. Duranová, V. Lesayová,  

P. Madunický, L. Pekarovič (VII.A) 

N. Orviská, H. Filipovičová, D. Kováč - (VII.B) 

  

 

"Vianoce nie sú tak moc o otvorení našich darčekov, ale o  

otvorení našich sŕdc". - Janice Maeditere 
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VIANOČNÝ BONUS 
Ústnu odpoveď môže žiak odmietnuť prostredníctvom žolíka iba jedenkrát 

za polrok, a to v prípade ústneho skúšania. 

 

Upozorňujeme, že každý žiak si môže za polročné klasifikačné obdobie 

zakúpiť a uplatniť len jeden žolík. 

 

 

 

 

 

 

                

                .........Žolík 

Meno : _______                               
Priezvisko : ________ 

 


