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Vargová 5.A, Bianca Iršová 5.A. ĎAKUJEME VŠETKÝM ZAMESTNANCOM A ŽIAKOM ŠKOLY, KTORÍ 
SPOLUPRACOVALI NA VIANOČNEJ ANKETE! 

Rozhovor s Adrianou Mišovcovou 

SLOVKO NA ÚVOD 

Milí žiaci, študenti, učitelia, rodičia 
chceli by sme Vám spríjemniť 
Vianoce nie len vianočnou 
pohľadnicou, ale aj naším 
časopisom. Ponúkame Vám 
zaujímavé vianočné recepty, ktoré 
vám obohatia vianočný stôl. Nesmie 
chýbať ani Veľká vianočná anketa s 
odpoveďami mnohých žiakov, 
študentov a učiteľov. Balzamom na 
dušu je tradičná Vianočná rubrika 
Kopla ma Múza. A prianie, ktoré 
zahreje pri srdci. Hoci tieto Vianoce 
budú iné, je možné si ich spríjemniť 
rodinnou pohodou, zábavou a 
radosťou. Keby ste sa ma spýtali, čo 
si prajem na Vianoce, moja odpoveď 
by bola oddych a rodinnú pohodu. 

Šabík M., šéfredaktor časopisu, 2.G 

Vianočná pohľadnica 

Vianočná pochúťka 

mailto:casopismoky3@gmail.com
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Veľká vianočná anketa 

Prečo sa tešíš na Vianoce? 
 

Deti MŠ 

- Ja sa teším na Vianoce, 

pretože ja chcem, aby Ježiško 

priniesol mi také darčeky, 

všetky Frozen, lego, 

Superman...Tamarka, MŠ 

- Lebo bude sneh. dievčatko, 

MŠ 

- Teším sa na Vianoce preto, 

lebo Ježiško donesie darčeky. 

MŠ Samko, MŠ 

- Preto ... Ježiško. Chlapček, MŠ 

- Lebo Ježiško niečo prinesie. 

Vladko, MŠ 

Žiaci ZŠ, 1. stupeň  

- Lebo bude snežiť. Meno?, 

Damianko,1.B 

- Ja sa teším na Vianoce, 

pretože dostanem na Vianoce 

možno veľa darkov. Meno?, 

Simonka, 1.B 

- Lebo bude sneh a môžem sa 

znova často ohadzovať. 

Simonka, 1.B 

- Prosím si na Vianoce lietadlo 

barbienové. Ninka, Prípravný 

ročník A 

- Lebo budeme mať kapra? 

Meno, Eliáško, Prípravný 

ročníkA 

- Teším sa na Vianoce, lebo 

dostanem svoje darčeky, ktoré 

som si priala. Kamilka, 1.A 

- Že budeme ozdobovať 

stromček. Kristínka, 1.A 

- Lebo dostanem svoje darčeky. 

Danko, 1.A 

- Že dostanem darčeky a budem 

aj s rodinou. Filip, 4.A 

- Lebo budem mať darčeky 

a budem s rodinou. Dominika, 

4.A 

- Pretože budem s rodinou. 

Viky, 4.A 

- Lebo budeme mať prázdniny 

a bude Ježiško! Martinko, 2.A 

- Lebo budú vianočné úlohy 

a teším sa aj na prázdniny. 

Tomáško, 2.A 

- Preto, lebo, hm, lebo budú 

darčeky. Maťko, 2.A 

- Môžeme niekam ísť na to, aby 

sme si odpočinuli. Griša, 2.A 

- Asi kvôli tomu, že príde 

Ježiško. Sebastianko, 2.B 

- Lebo budeme všetci spolu.  

Lucka, 2.B 

- Lebo sú, lebo sú také krásne 

a veľmi sa mi páčia. Tobi, 2.B 
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- Lebo december je môj 

najobľúbenejší mesiac. Riško, 

2.B 

- Lebo budeme všetci spolu. 

Matúško, 2.B 

- Že sa stretneme s ostatnými 

a na darky. Dominik, 3.A 

- Že budeme mať vianočné 

úlohy. Ondrejko, 2.A 

- Na Vianoce sa teším, že 

budeme oslavovať s celou 

rodinou a, a že budeme spolu. 

Kristínka, 3.A 

- Lebo môžeme byť všetci spolu 

a môžeme byť s rodinou. 

Lajko, 3.A 

Žiaci ZŠ, 2.stupeň 

- Že budeme všetci spolu 

a teším sa na pekný vyzdobený 

vianočný stromček, Barbora, 

6.A 

- Že sú prázdniny a môžem sa ísť 

kúpať. Dávid, 6.A 

- Lebo som rád so svojou 

rodinou pri stole. Šimon, 5.A 

- Lebo budem s celou rodinou. 

Meno – Ján, 5.A 

- Lebo Samko bude mať jeden 

rok. Adam, 5.A 

- Lebo budeme ozdobovať 

stromček. Zlatica, 5.A 

- Lebo s maminou budeme 

piecť perníky. Dominika, 5.A 

- Lebo budeme doma s celou 

rodinou. Michal, 5.A 

- Teším sa na Vianoce preto, 

lebo väčšinou vtedy má môj 

tato voľno, že je to akurát 

urobené, aby sme mohli sa 

normálne navečerať bez toho, 

že by sme museli ísť do 

postele. Martin, 5.A 

- Teším sa na Vianoce preto, 

lebo budeme všetci spolu 

a bude dobrá večera. Lukáš, 

6.B 

- Lebo budem so svojou rodinou 

– Angelika ?, 6.B 

- Teším sa na Vianoce preto, 

lebo rodiny sú pohromade 

a môžeme rozbaľovať darčeky 

a som zvedavý, čo dostanem 

tento rok pod stromčekom. 

Tomáš, 8.A 

- Pretože môžem byť 

s rodinou... Cornelia, 8.A 

- Lebo sa stretnem s rodinou. 

Samuel, 8.A 

- A hlavne na darčeky a na jedlo, 

ktoré tam bude. Matúš, 7.B 

- Lebo budeme s celou rodinou 

pokope pri vianočnom stole. 

Alex, 7.B 

- Na Vianoce sa teším, pretože 

budeme všetci spolu, bude 

dobré jedlo. Alžbeta, 7.B  

- Lebo bude taký kľudový režim 

a budeme celá rodina pokope. 

Sofia, 7.B 
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- Lebo budem s rodinou. Nina, 

7.A 

- Na Vianoce sa teším na zimnú 

atmosféru. Dávid, 7.A 

- No tak hlavne sa teším na 

svoju rodinu, máme veľmi 

dobrú večeru, potom sa všetci 

tešíme ísť ku stromu.. Marek, 

9.A 

- Na Vianociach mám rada asi 

rozbalenie darčekov. Zuzka, 

9.A 

- Kvôli rodine, že budeme spolu 

a na môjho najmladšieho 

brata. Barbora, 9. 

Žiaci SŠ  

- Teším sa na Vianoce, pretože 

si oddýchnem od školy a zídem 

sa na štedrovečernom stole so 

svojou rodinou. Daniel, 4.G 

- Teším sa na Vianoce, lebo 

chcem sa zase stretnúť s celou 

mojou rodinou v celej tej 

vianočnej atmosfére a chcem 

s nimi stráviť čas. Kristína, 3.G 

- Na Vianoce sa teším, pretože 

milujem vianočnú atmosféru 

a mám rád tú radosť detí, 

ktoré si rozbaľujú darčeky. 

Jozef, 3.G 

- Budem zdobiť stromček, 

budem jesť oblátky 

s cesnakom a s medom, 

kapustnicu, rybu a zemiakový 

šalát a dostanem darčeky. 

Patrik, 1.OA 

- Teším sa na Vianoce, pretože 

viem, že sa blížia a teším sa na 

to, že budem zas na chvíľu 

doma, ale aj na darčeky. 

Proste sa teším na to obdobie, 

že už budem na chvíľu na 

prázdninách.  Daniel, 1.OA 

- Lebo sa celá rodina stretne 

pokope tak, ako každý rok 

a teším s tiež aj na darčeky. 

Sára, 2.OA 

- Na Vianoce sa teším, lebo 

budem viac s rodinou 

a môžem s nimi stráviť viac 

času. Veronika, 2.OA 

- Na Vianoce sa teším hlavne 

kvôli tomu, že sa spojí celá 

rodina. Beky, 4.OA 

- Pretože budeme spolu 

s rodinou. Erik, 4.OA 

- Teším sa na Vianoce, lebo 

budem doma s rodinou 

a teším sa na to, že budem mať 

prázdniny a že si oddýchnem 

trochu od školy. Jakub, 2.SVC 

- Teším sa na Vianoce, lebo 

budem môcť ozdobovať 

vianočný stromček. Terézia, 

2.SVC 

- Lebo sa aspoň pár dní v roku 

zastavím, zastaví sa čas. 

Sabina, 2.SVC 
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- Prvá otázka, prečo sa teším na 

Vianoce, sú 3 dôvody: darčeky, 

vianočná atmosféra a blízki, 

s ktorými môžem tráviť veľa 

času. Samuel, 1.SVC 

- Pretože príde Kristus a všetci 

budeme doma a budeme 

v rodine spolu. Anna, 1.SVC 

- Na Vianoce sa teším preto, že 

budeme všetci spolu ako 

rodina a že príde Kristus a dá 

nám pokoj a budeme mať aj 

nejaké darčeky a budeme si 

užívať tú vianočnú atmosféru. 

Lucia, 1.SVC 

- Lebo budeme spolu celá 

rodina pri jednom stromčeku 

a je to také pekné takto 

spoločne si užívať tieto sviatky. 

Sofia, 1.G 

- Asi jeden z dôvodov je, že 

budeme spolu tráviť voľný čas, 

budeme v kruhu rodiny. 

Samuel, 1.G 

Pedagógovia  a zamestnanci 

školy 

- Because it remind me my 

grandmother – she was the 

most important person in our 

family, she was very positive, 

very nice, smiling all the time, 

full of energy, and that´s way 

Christmas is something like 

this for me. Katarína 

Šaradinová 

- Lebo mám rada zimu. Lucia 

Zittová 

- Na Vianoce sa teším, že sa celá 

rodina stretneme spolu. P. uč. 

M. Frindrichová 

Na vianočnú atmosféru, keď 

budeme doma piecť a budeme 

spolu v kruhu celej rodiny. P. 

uč. Petra Zváčová 

- Na Vianoce sa teším preto, 

lebo sú to podľa mňa 

najpokojnejšie sviatky v roku, 

celá rodina sme doma a nikto 

sa nikam nenaháňa. P. uč. 

Valovičová 

- Je to o šťastí, radosti, a pokoji 
a vždycky o deťoch – takže to 
je to najlepšie – Mgr. Petra 
Némethová 

- Na Vianoce sa teším 

predovšetkým preto, lebo sú 

to sviatky pokoja, sviatky 

lásky, pretože budem so 

svojou rodinou, so svojimi 

rodičmi, s manželom, 

s deťmi... P.vychovávateľka 

Majka Schonwalder 

- Vianoce pre nás sú takým 

symbolom radosti, pokoja, 

spoločných stretnutí. 

P.vychovávateľka Marta 

Chaloupková 

- Because it remind me my 

grandmother – she was the 

most important person in our 

family, she was very positive, 
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very nice, smiling all the time, 

full of energy, and that´s way 

Christmas is something like 

this for me. p. uč. Katarína 

Šaradinová 

- Na ja, Weinachten bedeutet 

zauberhafte und besinnliche 

Zeit nicht nur für Erwachsene. 

Warum freue ich mich auf 

Weihnachten? Weihnachten 

ist die Zeit, wenn man alte 

Freunde treffen kann, man 

bekommt die Möglichkeit mit 

der Familie 

zusammenzukommen und ich 

wünsche euch alles Gute, 

Ruhe und Gesundheit. P. uč. 

Katarína Šreinerová 
- Lebo mám rada zimu. p. uč. 

Lucia Zittová 

- Na Vianoce sa teším, že sa celá 

rodina stretneme spolu. P. uč. 

M. Frindrichová 

Na vianočnú atmosféru, keď 

budeme doma piecť a budeme 

spolu v kruhu celej rodiny. P. 

uč. Petra Zváčová 

- Na Vianoce sa teším preto, 

lebo sú to, podľa mňa, 

najpokojnejšie sviatky v roku, 

celá rodina sme doma a nikto 

sa nikam nenaháňa. P. uč. 

Andrea Valovičová 

- Je to o šťastí, radosti, a pokoji 
a vždycky o deťoch – takže to 

je to najlepšie – p. uč. Petra 
Némethová 

- Na Vianoce sa teším 

predovšetkým preto, lebo sú 

to sviatky pokoja, sviatky 

lásky, pretože budem so 

svojou rodinou, so svojimi 

rodičmi, s manželom, 

s deťmi... Pani vychovávateľka 

Mária Schönwälder 

- Lebo sú to sviatky pokoja, 

mieru, rodinnej pohody, 

šťastia, úsmevov. P. vych. 

Martin Hargaš 

- Budeme celá rodina pokope. 

P. vych. Lucia Longauerová 

- Na Vianoce sa teším preto, že 

budem so svojimi najbližšími, 

teda s deťmi a že bude veľa 

radosti, veselosti, relaxu. P.uč. 

Anna Imrichová 

- Na Vianoce sa teším preto, 

lebo je to taký rodinný sviatok 

a stretne sa celá rodina, takže 

teším sa na to, že budem mať 

doma deti, budem 

s manželom, budeme spolu 

tráviť voľný čas a tá pohoda 

rodinná – to je asi to 

najkrajšie, ten pocit. P.uč. Jana 

Prokopová 

- Na Vianoce sa teším hlavne, 

lebo sme spolu so svojou 

rodinou a trávime najviac času 

spolu. Pani Martina Šavlíková 
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- Lebo bude krásna iskrivá 

atmosféra. P.uč. Terézia 

Hlobeňová 

- Na Vianoce sa teším hlavne 

kvôli tomu, že sú to sviatky 

pokoja, radosti a pohody, 

ktoré majú špeciálnu 

neopakovateľnú atmosféru. P. 

uč. Peter Kucek 

- Vianočné sviatky sa väčšinou 

definujú ako sviatky rodiny 

a všeobecnej pohody. Ja 

osobne sa teším na Vianoce 

z toho dôvodu, že sa snažím 

prestať myslieť na seba a viac 

myslieť na iných. P. uč. Daniela 

Capeková 

- Na Vianoce sa teším preto, 

lebo budem mať strašne veľa 

dní voľna, budem s rodinou 

konečne a veľmi si oddýchnem  

a všetkým by som chcela 

zapriať krásne sviatky, hlavne 

veľa pohody, kľudu, zdravia 

a veľa jedla. P. asistentka 

Lenka Rakicová 

- Pretože by som si chcel 

oddýchnuť, trošku sa upokojiť 

po tom hektickom roku. p. uč. 

Peter Novotný 

- No tak Vianoce sú krásny čas 

a je to čas na stretnutie sa 

s rodinou. P. 

asistentkaIngridRežňáková 

- Na Vianoce sa teším preto, 

lebo mám rada vianočný gýč, 

mám rada Griswoldovcov, 

mám rada svetielka. Pani 

Danica Smrigová 

- Konečne budem mať vyložené 

nohy a budem s rodinou. Pani 

KatarínaMaceková 

- Ja sa teším na Vianoce tak ako 

väčšina ľudí, je tam dôležité aj 

tie zvyklosti, aj ten folklór, aj tá 

atmosféra, ktorú prežívame, 

ale pre mňa Vianoce 

znamenajú oveľa viac. 

Znamenajú pre mňa novú 

nádej, tá nová nádej, ktorá 

vyplýva z narodenia Dieťaťa, 

ktoré prináša svetlo, ktoré 

prináša radosť, pokoj a mám 

takú túžbu, sen, aby sme 

v našich rodinách dokázali žiť 

tak, aby sme boli tým, čím je 

toto Dieťa pre svoju matku. 

P.uč. Mária Komarová 

- Na koláče, na rodinu a na 

sneh, tak dúfam, že bude. 

Mária Kabová 

- Na Vianoce sa teším preto, 

lebo budem so svojou 

rodinou. P.uč. Silvia 

Tazberíková 

- Na Vianoce sa teším hlavne na 

svoju rodinu, že spolu 

prežijeme veľmi príjemné 
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chvíle. P. zástupkyňa Jana 

Ladičkovská 

- Teším sa na Vianoce preto, 

pretože budem môcť byť 

konečne dlhý čas neprerušene 

s mojou rodinou, aj keď moju 

prácu nebotyčne milujem, tak 

moju rodinu milujem viac, keď 

mám byť úprimný. pán 

zástupcaAndrej Lackovič  

- Teším sa na Vianoce pretože 

sú – to je prvý bod. Druhý bod, 

pretože Vianoce znamenájú 

veľa rozžiarených detských 

očí, ktoré sa tešia na sviatky, 

tešia sa na darčeky a na to, že 

budú s rodičmi. pán riaditeľ 

Ivan Ištok 

- Teším sa veľmi na to, že si 

budem môcť vychutnať nejakú 

vianočnú rozprávku, mám 

veľmi rada Princeznú so zlatou 

hviezdou na čele. pani uč. 

Daniela Bauerová

 

Čo si praješ na Vianoce? 

Deti MŠ  

- Matýsek. dievčatko, MŠ 

- Chcem dostať darčeky, MŠ 

- Bejbybond postieľku a vaňu 

a ešte aj kočík. Laura, MŠ 

- Veľa darčekov, a to vláčik na 

vozenie, veci, ešte domček na 

bývanie..., drobnosti, plávaciu 

helikoptéru. Viky,MŠ 

- Auto. chlapček, MŠ 

- Prosil by som si Lego 

Supermário. Vladko, MŠ 

- Darček! Coran, MŠ 

Žiaci ZŠ, 1.stupeň 

- Ja by som si želal na Vianoce 

policajnú sadu. Damianko, 1.B 

- Darčeky! Karolínka, Prípravný 

ročník A 

- Skejtbord. Eliáško, Prípravný 

ročník A 

- Umelé nechty detské a potom 

by som chcela la. Simonka, 1.B 

- Teším sa, že budeme mať 

stromček. Ninka, Prípravný 

ročník A 

- Želám si bábiku, ktorá sa dá 

česať, umývať a rôzne iné veci 

s ňou robiť. Od rodiny si 

prajem, aby na mňa boli dobrí 

a vždy mi povedali niečo 

dobré. Kamilka, 1.A 

- Realmcraft. Rastik, 1.A 

- Masku. Danko, 1.A 

- Dres. Filip, 4.A 

- Knihu. Dominika, 4.A 

- Lego, z ktorého sa dajú 

postaviť 3 veci. Viky, 4.A 
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- Pozerať Večerníček. Rebeka, 

4.A 

- Hrubú knihu o Štátoch. 

Rebeka, 4.A 

- Počítač a nejakú hru. 

Martinko, 2.A 

- Knižku. Ondrejko, 2.A 

- Nejaké, nejaké hračky. Maťko, 

2.A 

- Aby sme išli do Dubaja. Griša, 

2.A 

- Vláčik. Sarinka, 2.A 

- Aby som bol zdravý a šťastný. 

Sebastianko, 2.B 

- Psa. Lucka, 2.B 

- Želám si na Vianoce autíčko. 

Tobi, 2.B 

- Nintendoswich. Riško, 2.B 

- Nintendoswich a Pokemona. 

Matúško, 2.B 

- Bábiku. Sarah, 3.A 

- Drona. Lajko, 3.A 

- Asi najviac to, aby boli, aby 

všetci, ktorí sú na svete, aby 

mali, aby mohli oslavovať 

nejakým spôsobom Vianoce. 

Kristínka, 3.A 

Žiaci ZŠ, 2.stupeň 

- Aby bola celá rodina zdravá 

a šťastná. Meno – Janko, 5.A 

- Na Vianoce si želám mravčie 

terárium. Adam, 5.A 

- Na Vianoce by som si želala 

nového psíka. Zlatica, 5.A 

- Aby sme mohli byť spolu tak 

isto ako iné Vianoce. – Martin, 

5.A 

- Detektor kovu, alebo tablet, 

najviac. Lukáš, 6.B 

- Playstation. Angelika, 6.B 

- Na Vianoce sa nedá predstaviť, 

čo by som si želal, ale ako už 

podľa výpočtov toho, čo už 

viem, čo ma čaká, by bolo 

dokázané, že by som chcel 

notebook. Tomáš, 8.A 

- Playstation 5. Daniel, 8.A 

- Aby otec za mnou prišiel 

z Nitry. Alex, 7.B 

- Ja si želám na Vianoce, aby 

sme boli všetci spolu a zdraví 

a šťastní, Michaela, 7.B 

- Na Vianoce si želám, aby sme 

boli všetci zdraví a aby sme 

boli všetci spolu. Dávid, 7.A 

- Hlavne to zdravie a nejaké tie 

maličké maličkosti, čo sa 

vždycky dostávajú, Marek, 9.A 

- Želám všetkým veselé Vianoce 

a dúfajme, že sa im niečo splní. 

Zuzka, 9.A 

- Tak aby boli všetci zdraví a aby 

sa im splnilo to, čo chcú 

v živote dosiahnuť. Barbora, 

9.A 

Žiaci SŠ  

- Na Vianoce by som si želal 

najmä kľud a oddych a dúfam, 

že mi cinkne v správach, že 
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som prijatý na výšku a to je tak 

asi všetko, Jonatán 

- Na Vianoce si želám pokoj, 

želám si, aby som bol otvorený 

novým darčekom na Vianoce. 

Daniel, 4.G 

- Na Vianoce si neželám nič 

konkrétneho, želám si len to, 

aby sme boli ako rodina spolu, 

aby sme ten čas strávili spolu, 

aby sme sa spolu tešili 

z nájdenia Ježiška. Kristína, 3.G 

- Ja by som si prial darčeky! 

Uvidím pod stromčekom. 

Patrik, 1.OA 

- Čo by som si prial na Vianoce, 

no tak ešte neviem, a čo by 

som prial ľudstvu, to, čo už 

bolo povedané, aby boli tie 

Vianoce pekné aspoň trochu. 

Daniel, 1.OA 

- Aby všetci boli zdraví a šťastní 

a všetkým by som priala, aby 

boli zdraví a šťastní a aby 

vykročili tou správnou nohou 

do nového roka a aby si pod 

stromčekom našli to, čo 

očakávali. Sára, 2.OA 

- Na Vianoce by som si želal 

hlavne zdravie a pre celý svet, 

aby boli šťastní a aby si našli 

veľa dobrých kamarátov, tak 

ako ja. Ľubomír, 2.OA 

- Ľudstvu prajem najmä zdravie, 

teraz v týchto časoch. 

Veronika, 2.OA 

- Na Vianoce by som si priala, 

aby každý mal na svete 

zdravie, šťastie, pokoj. Beky, 

4.OA 

- Aby na Vianoce bol mier, a aby 

sme boli všetci zdraví. Erik, 

4.OA 

- Na Vianoce všetkým želám 

zdravie. Danka, 4.OA 

- Želám si, aby sme boli všetci 

zdraví, aby sme boli spolu 

doma. Jakub, 2.SVC 

- Čo by som si ja osobne želal na 

Vianoce, aby som bol viacej 

odvážnejší, spontánnejší 

a sám sebou. Samuel, 1.SVC 

- Sebe by som výnimočne tento 

rok neprial nič. Ja nie som 

podstatný, podstatní sú ľudia 

okolo mňa. A hlavne celej tejto 

spoločnosti by som poprial 

veľa rozumu a veľa 

trpezlivosti. Michal, 1.SVC 

- A sebe by som priala len pokoj. 

Anna, 1.SVC 

- Na Vianoce by som si želala, 

aby sa mi konečne zlepšila, 

alebo vyrovnala skolióza, 

s ktorou už dlho bojujem 

a snažím sa ten boj vyhrať. 

Sofia, 1.G 



 
 

12 
 

Vianočný špeciál, december 2020 

Pedagógovia a zamestnanci 

školy  

- I wish health for all the people, 

not only for my relatives and 

also peace for everybody. 

P.uč. K. Šaradinová 

- Aby sa ľudia mali radi. P. uč. 

Lucia Zittová 

- Na Vianoce želám všetkým, 

veľa zdravia, pretože to jediné 

sa nedá kúpiť. P.uč. M. 

Frindrichová 

- Ja si želám, aby sme mohli byť 

všetci spolu, bez obmedzení. 

P.uč. P. Zváčová 

- Aby ten ďalší rok bol lepší ako 

tento, aby sme boli celá rodina 

zdravá a aby sa dalo konečne 

cestovať. P.uč. A. Valovičová 

- Hlavne to zdravie, lebo to je 

teraz v tejto dobe to 

najpodstatnejšie, čo by sme si 

želať mohli. Pani 

vychovávateľka M. 

Schönwälder 

- Veľa, veľa zdravia, hlavne 

našim deťom, našej škole, aby 

sa nám darilo a aby sme boli 

hlavne zdraví. P.vych.M. 

Chaloupková 

- Na Vianoce si želám veľa 

rodinnej pohody, zdravia, 

šťastia, úsmevov, spokojnosti 

a nech sme celá rodina stále 

a stále spolu. P. vych. M. 

Hargaš 

- Na Vianoce to moje želanie, 

a nielen vianočné, ale také 

stále, je pokoj. Ten vnútorný 

pokoj, ten je dôležitý pre celú 

rodinu, pre každého, pre 

všetkých, aj pre celú 

spoločnosť. P.uč. J. Prokopová 

- Na Vianoce si želám, aby sme 

boli v kruhu najbližších a aby 

sme boli všetci zdraví, celá 

rodina. P. M. Šavlíková 

-  Aby sme všetci pocítili pokoj 

v duši. P. uč. T. Hlobeňová 

- Všetkým by som poprial na 

Vianoce, okrem toho zdravia, 

hlavne aby boli Vianoce už 

konečne na snehu. P. uč. P. 

Kucek 

- Ja som tie Vianoce prežívala 

v detských domovoch od 

malička. A chcela by som, aby 

každé jedno dieťa pocítilo, čo 

je to materinská láska. Prečo 

ľudia sú štedrí iba len na 

Vianoce? Mali by ľudia byť 

štedrí počas celého roka! P. M. 

Maceková 

- Na Vianoce by som prial 

každému hodne zdravia. P. 

školník Ján Bary 

- Sebe aj všetkým ostatným by 

som nielen k Vianociam, ale aj 

do života želal predovšetkým 
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veľa zdravia. P.uč. Peter 

Novotný 

- Želám si najmä, aby sme boli 

všetci zdraví a aby sa to vrátilo 

do starých koľají. P. asistentka 

Jana Labátová 

- Všetkým želám krásne Vianoce 

a hlavne zdravé! P. asistentka 

I. Režnáková 

- Prajem Vám všetkým veľa 

zdravia, veľa šťastia, veľa 

pohody celý ďalší rok! Pani D. 

Smrigová 

- Ja by som hlavne želala 

všetkým ľuďom, ako si 

zvykneme želať: zdravie, ale 

myslím si, že aj keď nie je 

zdravie, dá sa žiť 

plnohodnotne, radostne, aby 

si dokázali v každej situácii 

zachovať tú nádej Vianoc 

a nahradiť ten nedostatok 

zdravia väčšou láskou, väčšou 

obetou. P. uč. M. Komarová 

- Na Vianoce želám hlavne veľa 

zdravia každému a pokoj. P. 

uč. S. Tazberíková 

- Na Vianoce si želám sneh. Pán 

zástupca A. Lackovič 

- Na Vianoce si želám pokoj, 

kľud a oddych od 

každodenných povinností, 

teším sa na to, že budem 

s rodinou. P. riaditeľ I. Ištok 

 

Fotografie zo života školy 

foto: Redakcia 

 Prinášame k vám domov kúsok atmosféry Vianoc z našej školy 
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Vianočná pohľadnica 
Návod na výrobu 

Pripravila: Mgr. Mária Kabová a žiaci 5.A 

foto: redakcia 

Na Vianočný pozdrav budeme potrebovať: 1 ks 
červeného tvrdého papiera vo veľkosti 24 x 17 cm, 1 

ks zeleného mäkkého papiera vo veľkosti A4, 
ceruzku, pravítko, cerzuku, , tekuté lepidlo, nožnice, 

farebné vzorové papiere (napr. vianočný baliaci 
papier podľa vlastného výberu) a šikovné ručičky. 

 
POSTUP 

1. Najskôr si zoberieme mäkký zelený papier a 3x 
ho preložíme na polovicu 

2. Následne použijeme pravítko a z ľavého 
horného rohu potiahneme šikmú čiaru na 
pravý dolný roh. Potom pokračujeme 
v rysovaní riadkov a zakreslení ihličia a pníka. 

3. V ďalšom kroku vystrihneme nakreslený obrys stromčeka. 
4. Po vystrihnutí získame 4 rovnaké stromčeky, ktoré v stredovej čiare 

budeme lepiť dohromady. 
5. Následne si zoberieme červený tvrdý papier, ktorý zložíme na 

polovicu. Do vnútra vlepíme pripravený stromček, pozadie 
ozdobíme padajúcimi vločkami, alebo hviezdičkami. 

6. Teraz ešte vyzdobíme prednú stranu 
prianíčka. Najskôr si vyrobíme 3D 
vianočné gule. Z dvoch rúrok 
papierov si vystrihneme 4 kruhy, 
ktoré preložíme na polovicu. 

7. Kruhy zlepíme v strednej čiare tak, 
ako sme to robili pri výrobe 
stromčeka. Následne ich nalepíme na 
vrchnú stranu pohľadnice. 
Dozdobíme stužkou s nápisom: 
Veselé Vianoce! 

Vianočné prianíčko je na svete! Čo na neho poviete? 
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Vianočný recept 

Pripravila: Ing. Jana Prokopová 

foto: Redakcia 

Dnes si pripravíme zdravé kokosové Rafaello guľky. Budeme potrebovať: 
Jeden a pol hrnčeka ovsených vločiek, 3 hrnčeky kokosu, 110 g masla, 
ktoré si neskôr rozpustíme, ¾ hrnčeka trstinového cukru, 200 g 
sušeného mlieka (môžete použiť pohánkový nápoj), štvrť až pol hrnčeka 
vody, vanilkový struk alebo vanilínový cukor a lieskové oriešky. 
Ako postupujeme? Ovsené vločky sme si pomleli. Teraz ich spolu 
s kokosom, sušeným mliekom, trstinovým cukrom a vanilínovým cukrom, 
maslom a troškou vody spolu zmiešame.  
 Cesto sme si vypracovali. Ak sa náhodou dá 
doňho viacej vody, dajte ho cca na 15 min. do 
chladničky a malo by vám stuhnúť. Teraz na 
lyžičku zoberieme trochu cesta, z ktorého si 
vyrobíme guličku. Tú potom obalíme v kokose 
a zastrčíme dnu oriešok. Dáme do košíka.  
Želáme Vám dobrú chuť!  
 

Voňavé Vianoce 
Návod na výrobu vianočnej vône 

Žiaci Prípravného ročníka A, Eliáško, Karolínka, Ninka, Grétka, Tobiasko a p. 

učiteľka Marta Frindrichová. 

  Vianoce majú svoje 

čaro aj svoje vône. 

Aj vy si môžete 

prevoňať Vianoce 

známou vôňou. 

Urobte si s nami 

pomaranče 

s klinčekmi. 

(Inšpiráciu nájdete 

napr. na stránke 

navodovo.sk.) 

POSTUP

1. oberte si 

pomaranč. 

2. Vezmite si 
klinčeky. 

3. Zapichnite 

do pomaranča 

klinčeky. 

Krásne voňavé 

Vianoce! 

voňavé 

Vianoce! 
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Vianočný pokus 

Pripravili: Matej Šabík, 2.G a Ing. Zuzana Sadleková 

 
Radi by sme sa pripojili k spoločnému vianočnému 
pozdravu aj z nášho laboratória.  
Upozorňujeme vás, že nie všetky experimenty môžete 
robiť aj doma, napr. vianočné prskavky. Zmiešame 
horčík a hliník, nanesieme ich na špajdľu s vatou 
a zapálime. Napadne vám dať ich na vianočný 
stromček? 
    To aby ste mali po ruke vodu. Podobné látky sa 

pridávajú aj do ohňostrojov, z ktorých vylietavajú 
iskričky – nositeľky ohňa. A veru nie vždy vás voda 
zachráni! 

Napríklad v nasledujúcom experimente. Zmiešame 
rozdrvený jód a hliník. Hoci vieme, že vodou dokážeme uhasiť požiar, 
naopak, tu má voda presne opačnú funkciu. 
Tento pokus je nebezpečný, lebo používame jód, ktorý je dráždivý. Z toho 
dôvodu ho nemôžeme robiť doma a bez príslušných bezpečnostných 
opatrení. Jód sa 
priamo pri 
dodaní energie – 
ktorú mu dodáva 
voda – skoro ako 
v našom tele – 
mení na plyn, 
hovoríme, že 
sublimuje. 
Všimnite si 
niekedy ľad 
v horách ako tiež 
sublimuje, často 
nesprávne 
hovoríme 
vyparuje sa.  

Horiaca zmes hlinka a jódu 

Prskavka zo špajdle s vatou 
nanesenou horčíkom a 

hliníkom 
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    Plyny jódu sú fialové (latinské slovo iodes znamená modrofialový) 
a fialová farba symbolizuje Advent, obdobie pred Vianocami. 

Do tretice a na záver ... 
Určite dobre poznáte jednoduchú 
výrobu sopky v domácom 
prostredí. Ak nie, tak toto môžete 
vyskúšať smelo aj doma. Napr. 
pre pani učiteľku geografie, určite 
sa poteší ☺ 
Prisypaním jedlej sódy do octu 
vznikne oxid uhličitý ... a sopka je 
na svete. Ten vydychujeme aj my 
– živé tvory a ľahko ním 
nafúkneme balón, rukavicu či 
sfúkneme sviečku. Plyny sa rozpínajú, utekajú, sú tekutiny a môžeme ich 
prelievať, aj keď ich nevidíme.  

    Preto sviečku uhasíme... ale na adventnom venci každú nedeľu ďalšiu 
zapálime, aby nám pripomínala príchod Vianoc. 

Tak šťastné a veselé...   

Hasenie sviečky tekutinou – oxid uhličitý 

rukavica nafúknutá oxidom uhličitým 
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Vianoce bývalej absolventky Adriany Mišovcovej 
Pýta sa redakcia, foto: archív A. Mišovcovej 

Zvyknete sa tešiť na Vianoce? Ak áno, prečo?  
Teším sa, že sa stretneme a sadneme si za 
štedrovečerný stôl, ktorý s láskou nachystajú 
rodičia. A po večeri si rozbalíme darčeky spod 
stromčeka. Potom tradične spolu pozeráme 
rozprávky. Mojou obľúbenou je Tri oriešky pre 
Popolušku. 

Čo si prajete na Vianoce - pre seba, pre svoje 
okolie, pre ľudstvo?  
 Na Vianoce si zvykneme popriať zdravie, šťastie, 
lásku, nech sa nám v ďalšom roku darí a nech sa nám splnia všetky želania 
a túžby. A v tomto náročnom období si prajem, aby sa čím skôr skončila 
pandémia a mohli sme sa opäť voľne stretávať a pohybovať vonku, tráviť 
čas s priateľmi a kamarátmi, chodiť na výlety bez obmedzení. 

 

Kopla ma múza 

Vianočný pozdrav 

Tomáš Farkaš, 8.A 
 

Milé deti, drahí rodičia a vážení učitelia, 

určite sa už každý z vás teší na koniec roka, 

na Vianoce a  na mesiac december. To je 

preto, lebo už cítite príchod Vianoc, keď sú 

rodiny pohromade, keď si spomeniete ako 

ste sa celý rok tešili na rozbaľovanie 

darčekov. Ježiško s Mikuláškom nezabudnú 

na tých, ktorí v nich veria a s radosťou 

prinesú darčeky pod krásne ozdobené stromčeky. Tak aby vám čakanie do 

Vianoc, čo je 24. 12., prišlo zaujímavé, tak vám s radosťou porozprávam príbeh 

o Vianociach. Tento zaujímavý príbeh je o dvoch deťoch, o chlapcovi, ktorý sa 

volá Johnny a o jeho mladšej sestre Mary. Dúfam, že sa vám bude páčiť.  

Obraz sýkorky: A. 
Mišovcová 
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Bolo 20. decembra a boli 4 dni do Vianoc. Johnny, celým menom Jonathan Jones, 

vedel už rok pred narodením  svojej sestry, že darčeky nosia rodičia. Ale nebolo 

to tak, lebo keď jeho mladšia sestra pripravila Mikulášovi vianočné koláčiky, 

ktoré dala pred ich krb, ráno sa zobudila a zistila, že tam neboli. Namiesto 

koláčikov boli pod stromčekom darčeky. Tento rok ako každý iný v to verila, ale 

Johnny si myslel, že si vymýšľa a že darčeky nosia rodičia a žiadny Mikuláš 

neexistuje. Tak sa rozhodol dokázať jej, že išlo o ich rodičov.  

-„Dobre,“ povedal Johnny, ktorý sa rozhodol, že ostane celú noc hore, aby Mary 

potvrdil, že Mikuláš neexistuje a ide len o rodičov. Bol to Štedrý deň a bola 

pomaly večera a celá rodina si sadla za stôl. Mary v duchu dúfala, že  sa aspoň 

raz stretne s Mikulášom a že ho uvidí.  

-„Tak dobrú noc,“ povedal otec po večeri všetkým a rodina išla spať, až na 

Johnnyho, ktorý, ako povedal, že bude hore, aby videl Mikuláša, tak aj urobil. 

Predstieral, že ide spať. Chcel dokázať svojej sestre, že to sú rodičia, ktorí nosia 

darčeky. Zrazu sa však ozval hlas:  

-„Jonathan, Jonathan!“ 

- „Mami si to ty?“ spýtal sa Johnny prekvapene. 

- „Nie!“ znovu sa ozval hlas: „Ja nie som tvoj rodič“.  

-„Vážne? Lebo ti neverím, ale  myslím, že si hocikto, len nie Mikuláš“ povedal 

Johnny odvážne.  

„Ja existujem, som to ja, nikto iný ako Mikuláš. Nemusíš sa ma báť a nemusíš mi 

prezrádzať nič. Viem o tebe už všetko,“ povedal Mikuláš sladko. 

-„Nie, to nemôže byť pravda !! Musí to byť nejaký blázon, ktorý sa len na toho 

hlúpeho Mikuláša hrá.“ povedal si Johnny, ktorý schmatol Mikulášovi jeho bradu, 

aby dokázal, že nie je pravý, ale jeho brada tam ostala. „Čože?? Musí byť asi 

prilepená!!“ skríkol Johnny prekvapene.  

„Prestaň ma ťahať za bradu !! Áno, som pravý,“ povedal Mikuláš pravdivo, „a ako 

som už spomínal, viem o tebe všetko a podľa toho, čo viem, tak si myslím, že by 

si mal byť bez darčeka.“ povedal Mikuláš nahnevane. 

 „A to už prečo ? Ihneď mi to vysvetli !“ Zvolal Johnny prekvapene.  

„Je to preto, lebo: po prvé neveríš v moju existenciu a po druhé, že ma nemáš 

rád, ale inak vieš byť veľmi slušný chlapec.“ Povedal Mikuláš smutne. „Keby 
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niečo, tak viem, že tvoja sestra ma chce vidieť.   Pôjdeš mi ju zavolať!“ prikázal 

Johnymu Mikuláš.  

„Dobre a prepáč mi za to, čo sa stalo.“ povedal Johnny s ľútosťou. „Odpúšťam 

ti.“ povedal Mikuláš. „Ešte dobre, že som milý muž.“ 

 „Mary, pozri sa, kto prišiel !! Zavolal Johny na sestru.  „Čože ? On je tu ?“ Potešila 

sa prekvapene Mary.  

„Áno, pod sem! Mikuláš ťa chce vidieť !“ Posmelil ju brat. 

NOVÝ RIADOK„Naozaj? Tak idem hneď!“ volala Mary. 

„Tak Mikuláš, toto je moja sestra Mary.“ 

„Ahoj!“ povedala Mary.  

„Tak dobre Mary, nastúp si na moje sane a ty Jonathan, môžeš tiež, ak potvrdíš 

moju existenciu za reálnu.“ 

„No fajn, tak to priznávam: Existuješ.“- povedal Johnny. „No tak teda nasadaj na 

sane!“ 

„Kam vlastne ideme?“- spýtali sa súrodenci. 

„Ideme na návštevu do mojej dedinky bude sa vám to páčiť.“  A o niekoľko minút 

prišli do Mikulášovej dedinky na Severnom póle.  

„Tak a sme tu,“ povedal Mikuláš, „vystúpte si.“  

„Veľmi krásne miesto. Dá sa toho tu dosť pozerať, tak len tak v rýchlosti vám 

ukážem a vysvetlím, hlavne Tebe Johnny, to najdôležitejšie, aby si mal dôkazy 

o mojej práci. No poďme nato!“- povedal Mikuláš nadšene. „Po prvé vám 

ukážem dielňu, kde sa robia všetky hračky. Elfovia mi pri tom pomáhajú, ja 

donášam všetky listy a hovorím im, čo majú ako urobiť.“ 

„ Woow, zaujímavé !“- divili sa súrodenci.  

„Je tu aj sklad nepoužitých alebo pokazených hračiek. Ich časti sa použijú na 

výrobu nových hračiek. Teraz vám ukážem aj moju kanceláriu, v ktorej dokážem 

vidieť všetko pomocou tejto krištáľovej  gule. Ako teraz vidíte, tu je chlapec, ktorý 

neposlúcha a podľa toho, ako sa tento rok správal, viem usúdiť, či si tento chlapec 

zaslúži darček. Z hľadiska tejto situácie viem povedať, že si nezaslúži žiaden 

darček. No takže na ďalšom mieste vám ešte chcem ukázať sobiu farmu, kde sa 
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všetky soby chovajú a taktiež sa o nich elfovia starajú a dávajú im seno. Len 

tento, menom Rudolf, má červený nos.“ 

 Po  niekoľkých minútach, ktoré Mikuláš strávil ukazovaním jeho krásnej dedinky, 

súrodencov potom zobral domov a dal im obom darčeky.  

„Bol to veľmi krásne strávený čas.“  povedala Mary rodičom a prezradila im aj 

to, že u nich bol Mikuláš a že rodičov pozdravuje. Najprv bol z Johnyho 

sklamaný , ale potom mu  odpustil. Od toho dňa Johnny začal veriť, že  Mikuláš 

nosí darčeky.  

Bolo 20. decembra a boli 4 dni do Vianoc. Johnny, celým menom Jonathan Jones, 

vedel už rok pred narodením  svojej sestry, že darčeky nosia rodičia. Ale nebolo 

to tak, lebo keď jeho mladšia sestra pripravila Mikulášovi vianočné koláčiky, 

ktoré dala pred ich krb, ráno sa zobudila a zistila, že tam neboli. Namiesto 

koláčikov boli pod stromčekom darčeky. Tento rok ako každý iný v to verila, ale 

Johnny si myslel, že si vymýšľa a že darčeky nosia rodičia a žiadny Mikuláš 

neexistuje. Tak sa rozhodol dokázať, že išlo o ich rodičov.  

-„Dobre,“ povedal Johnny, ktorý sa 

rozhodol, že ostane celú noc hore, aby Mary 

potvrdil, že Mikuláš neexistuje a ide len 

o rodičov. Bol to Štedrý deň a bola pomaly 

večera a celá rodina si sadla za stôl. Mary 

v duchu dúfala, že  sa aspoň raz stretne 

s Mikulášom a že ho uvidí.  

-„Tak dobrú noc,“ povedal otec po večeri všetkým a rodina išla spať, až na 

Johnnyho, ktorý, ako povedal, že bude hore, aby videl Mikuláša, tak aj urobil. 

Predstieral, že ide spať. Chcel dokázať svojej sestre, že to sú rodičia, ktorí nosia 

darčeky. Zrazu sa však ozval hlas:  

-„Jonathan, Jonathan!“ 

- „Mami si to ty?“ spýtal sa Johnny prekvapene. 

- „Nie!“ znovu sa ozval hlas: „Ja nie som tvoj rodič“.  

-„Vážne? Lebo ti neverím, ale  myslím, že si hocikto, len nie Mikuláš“ povedal 

Johnny odvážne.  

„Ja existujem, som to ja, nikto iný ako Mikuláš. -„Nemusíš sa ma báť a nemusíš 

mi prezrádzať nič. Viem o tebe už všetko,“ povedal Mikuláš sladko. 
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-„Nie, to nemôže byť pravda !!  Musí to byť nejaký blázon, ktorý sa len na toho 

hlúpeho Mikuláša hrá.“ povedal si Johnny, ktorý schmatol Mikulášovi jeho bradu, 

aby dokázal, že nie je pravý, ale jeho brada tam ostala. „Čože?? Musí byť asi 

prilepená!!“ skríkol Johnny prekvapene.  

„Prestaň ma ťahať za bradu !! Áno, som pravý,“ povedal Mikuláš pravdivo, „a ako 

som už spomínal, viem o tebe všetko a podľa toho, čo viem, tak si myslím, že by 

si mal byť bez darčeka.“ povedal Mikuláš nahnevane. 

„A to už prečo ? Ihneď mi to vysvetli !“ Zvolal Johnny prekvapene.  

„Je to preto, lebo: po prvé neveríš v moju existenciu a po druhé, že ma nemáš 

rád, ale inak vieš byť veľmi slušný chlapec.“ Povedal Mikuláš smutne. „Keby 

niečo, tak viem, že tvoja sestra ma chce vidieť.   Pôjdeš mi ju zavolať!“, prikázal 

Johnymu Mikuláš.  

„Dobre a prepáč mi za to, čo sa stalo.“ povedal  Johnny s ľútosťou. „Odpúšťam 

ti.“ povedal Mikuláš. „Ešte dobre, že som milý muž.“ 

 „Mary, pozri sa, kto prišiel !! Zavolal Johny na sestru.  „Čože ? On je tu ?“ Potešila 

sa prekvapene Mary.  

„Áno, pod sem! Mikuláš ťa chce vidieť !“ Posmelil ju brat. 

NOVÝ RIADOK„Naozaj? Tak idem hneď!“ volala Mary. 

„Tak Mikuláš, toto je moja sestra Mary.“ 

„Ahoj!“ povedala Mary.  

„Tak dobre Mary, nastúp si na moje sane a ty Jonathan, môžeš tiež, ak potvrdíš 

moju existenciu za reálnu.“ 

„No fajn, tak to priznávam: Existuješ.“- povedal Johnny. „No tak teda nasadaj na 

sane!“ 

„Kam vlastne ideme?“- spýtali sa súrodenci. 

„Ideme na návštevu do mojej dedinky bude sa vám to páčiť.“  A o niekoľko minút 

prišli do Mikulášovej dedinky na Severnom póle.  

„Tak a sme tu,“ povedal Mikuláš, „vystúpte si.“  

„Veľmi krásne miesto. Dá sa toho tu dosť pozerať, tak len tak v rýchlosti vám 

ukážem a vysvetlím, hlavne Tebe Johnny, to najdôležitejšie, aby si mal dôkazy 

o mojej práci. No poďme nato!“- povedal Mikuláš nadšene. „Po prvé vám 
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ukážem dielňu, kde sa robia všetky hračky. Elfovia mi pri 

tom pomáhajú, ja donášam všetky listy a hovorím im, čo 

majú ako urobiť.“ 

„ Woow, zaujímavé !“- divili sa súrodenci.  

„Je tu aj sklad nepoužitých alebo pokazených hračiek. Ich 

časti sa použijú na výrobu nových hračiek. Teraz vám 

ukážem aj moju kanceláriu, v ktorej dokážem vidieť všetko 

pomocou tejto krištáľovej  gule. Ako teraz vidíte, tu je 

chlapec, ktorý neposlúcha a podľa toho, ako sa tento rok 

správal, viem usúdiť, či si tento chlapec zaslúži darček. Z hľadiska tejto situácie 

viem povedať, že si nezaslúži žiaden darček.“ No takže na ďalšom mieste vám 

ešte chcem ukázať sobiu farmu, kde sa všetky soby chovajú a taktiež sa o nich 

elfovia starajú a dávajú im seno. Len tento, menom Rudolf, má červený nos.“ 

 Po  niekoľkých minútach, ktoré Mikuláš strávil ukazovaním jeho krásnej dedinky, 

súrodencov potom zobral domov a dal im obom darčeky.  

„Bol to veľmi krásne strávený čas.“  povedala Mary rodičom a prezradila im aj 

to, že u nich bol Mikuláš a že rodičov pozdravuje. Najprv bol z Johnyho 

sklamaný , ale potom mu  odpustil. Od toho dňa Johnny začal veriť, že  Mikuláš 

nosí darčeky. 

Milé deti, drahí rodičia a vážení učitelia, určite sa už každý z vás teší na koniec 

roka, na Vianoce a  na mesiac december. To je preto, lebo už cítite príchod 

Vianoc, keď sú rodiny pohromade, keď si spomeniete ako ste sa celý rok tešili na 

rozbaľovanie darčekov. Ježiško s Mikuláškom nezabudnú na tých, ktorí v nich 

veria a s radosťou prinesú darčeky pod krásne ozdobené stromčeky. Tak aby vám 

čakanie do Vianoc, čo je 24. 12., prišlo zaujímavé, tak vám s radosťou 

porozprávam príbeh o Vianociach. Tento zaujímavý príbeh je o dvoch deťoch, 

o chlapcovi, ktorý sa volá Johnny a o jeho mladšej sestre Mary. Dúfam, že sa vám 

bude páčiť.  

Bolo 20. decembra a boli 4 dni do Vianoc. Johnny, celým menom Jonathan Jones, 

vedel už rok pred narodením  svojej sestry, že darčeky nosia rodičia. Ale nebolo 

to tak, lebo keď jeho mladšia sestra pripravila Mikulášovi vianočné koláčiky, 

ktoré dala pred ich krb, ráno sa zobudila a zistila, že tam neboli. Namiesto 

koláčikov boli pod stromčekom darčeky. Tento rok ako každý iný v to verila, ale 

Johnny si myslel, že si vymýšľa a že darčeky nosia rodičia a žiadny Mikuláš 

neexistuje. Tak sa rozhodol dokázať jej, že išlo o ich rodičov.  
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-„Dobre,“ povedal Johnny, ktorý sa rozhodol, že ostane celú noc hore, aby Mary 

potvrdil, že Mikuláš neexistuje a ide len o rodičov. Bol to Štedrý deň a bola 

pomaly večera a celá rodina si sadla za stôl. Mary v duchu dúfala, že  sa aspoň 

raz stretne s Mikulášom a že ho uvidí.  

-„Tak dobrú noc,“ povedal otec po večeri všetkým a rodina išla spať, až na 

Johnnyho, ktorý, ako povedal, že bude hore, aby videl Mikuláša, tak aj urobil. 

Predstieral, že ide spať. Chcel dokázať svojej sestre, že to sú rodičia, ktorí nosia 

darčeky. Zrazu sa však ozval hlas:  

-„Jonathan, Jonathan!“ 

- „Mami si to ty?“ spýtal sa Johnny prekvapene. 

- „Nie!“ znovu sa ozval hlas: „Ja nie som tvoj rodič“.  

-„Vážne? Lebo ti neverím, ale  myslím, že si hocikto, len nie Mikuláš“ povedal 

Johnny odvážne.  

„Ja existujem, som to ja, nikto iný ako Mikuláš. Nemusíš sa ma báť a nemusíš mi 

prezrádzať nič. Viem o tebe už všetko,“ povedal Mikuláš sladko. 

-„Nie, to nemôže byť pravda !!  Musí to byť nejaký blázon, ktorý sa len na toho 

hlúpeho Mikuláša hrá.“ povedal si Johnny, ktorý schmatol Mikulášovi jeho bradu, 

aby dokázal, že nie je pravý, ale jeho brada tam ostala. „Čože?? Musí byť asi 

prilepená!!“ skríkol Johnny prekvapene.  

„Prestaň ma ťahať za bradu !! Áno, som pravý,“ povedal Mikuláš pravdivo, „a ako 

som už spomínal, viem o tebe všetko a podľa toho, čo viem, tak si myslím, že by 

si mal byť bez darčeka.“ povedal Mikuláš nahnevane. 

 „A to už prečo ? Ihneď mi to vysvetli !“ Zvolal Johnny prekvapene.  

„Je to preto, lebo: po prvé neveríš v moju existenciu a po druhé je to preto, že 

ma nemáš rád, ale inak vieš byť veľmi slušný chlapec.“ Povedal Mikuláš smutne. 

„Keby niečo, tak viem, že tvoja sestra ma chce vidieť.   Pôjdeš mi ju zavolať!“, 

prikázal Johnymu Mikuláš.  

„Dobre a prepáč mi za to, čo sa stalo.“ povedal  Johnny s ľútosťou. „Odpúšťam 

ti.“ povedal Mikuláš. „Ešte dobre, že som milý muž.“ 

 „Mary, pozri sa, kto prišiel !! Zavolal Johny na sestru.  „Čože ? On je tu ?“ Potešila 

sa prekvapene Mary.  

„Áno, pod sem! Mikuláš ťa chce vidieť !“ Posmelil ju brat. 
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„Naozaj? Tak idem hneď!“ volala Mary. 

„Tak Mikuláš, toto je moja sestra Mary.“ 

„Ahoj!“ povedala Mary.  

„Tak dobre Mary, nastúp si na moje sane a ty Jonathan, môžeš tiež, ak potvrdíš 

moju existenciu za reálnu.“ 

„No fajn, tak to priznávam: Existuješ.“- povedal Johnny. „No tak teda nasadaj na 

sane!“ 

„Kam vlastne ideme?“- spýtali sa súrodenci. 

„Ideme na návštevu do mojej dedinky bude sa vám to páčiť.“  A o niekoľko minút 

prišli do Mikulášovej dedinky na Severnom póle.  

„Tak a sme tu,“ povedal Mikuláš, „vystúpte si.“  

„Veľmi krásne miesto. Dá sa toho tu dosť pozerať, tak len tak v rýchlosti vám 

ukážem a vysvetlím, hlavne Tebe Johnny, to najdôležitejšie, aby si mal dôkazy 

o mojej práci. No poďme nato!“- povedal Mikuláš nadšene. „Po prvé vám 

ukážem dielňu, kde sa robia všetky hračky. Elfovia mi pri tom pomáhajú, ja 

donášam všetky listy a hovorím im, čo majú ako urobiť.“ 

„ Woow, zaujímavé !“- divili sa súrodenci.  

„Je tu aj sklad nepoužitých alebo pokazených hračiek. Ich časti sa použijú na 

výrobu nových hračiek. Teraz vám ukážem aj moju kanceláriu, v ktorej dokážem 

vidieť všetko pomocou tejto krištáľovej  gule. Ako teraz vidíte, tu je chlapec, ktorý 

neposlúcha a podľa toho, ako sa tento rok správal, viem usúdiť, či si tento chlapec 

zaslúži darček. Z hľadiska tejto situácie viem povedať, že si nezaslúži žiaden 

darček. No takže na ďalšom mieste vám ešte chcem ukázať sobiu farmu, kde sa 

všetky soby chovajú a taktiež sa o nich elfovia starajú a dávajú im seno. Len 

tento, menom Rudolf, má červený nos.“ 

 Po  niekoľkých minútach, ktoré Mikuláš strávil ukazovaním jeho krásnej dedinky, 

súrodencov potom zobral domov a dal im obom darčeky.  

„Bol to veľmi krásne strávený čas.“  povedala Mary rodičom a prezradila im aj 
to, že u nich bol Mikuláš a že rodičov pozdravuje. Najprv bol z Johnyho 
sklamaný , ale potom mu  odpustil. Od toho dňa Johnny začal veriť, že  Mikuláš 
nosí darčeky. 



 
 

27 
 

Vianočný špeciál, december 2020 

Vianočné vtipy 

Zozbierali: žiaci SŠ a p. uč. Katarína Partiková 
 

    Syn píše na Vianoce Ježiškovi: 
„Objednávam si lego 
a stavebnice a joystick 
k počítaču a autíčko a ...“  
A keď sa pýtam, či má toľko 
súdnosti, toľko veľa 
objednávať, koľko to bude 
stáť??? Tak mi povie: 
„Čo sa ty staráš, zaplatí to 
Ježiško!“ 

 

    Rozprávajú sa Američan, Rus 
a Slovák. 
Američan hovorí: „Vidíte to 
červené Ferrari?“ 
Ostatní: „Hmm, dobré! 
„No, tak také som dostal na 
Vianoce!“ 
Rus hovorí: A vidíte to zelené 
Porsche? 
Ostatní: „Hmm, tiež dobré!“ 
Rus: „Tak také som pre zmenu 
dostal na Vianoce ja.“ 
A Slovák: „Vidíte to Infiniti G35 
GTO?“ 
Ostatní: „NÁDHERA!“ 
Slovák: „Tak takej farby som 
dostal menčestráky.“ 

 

    „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 odmietne riaditeľ.  
„Ďakujem, vydýchne si Novák. 
Vedel som, že na Vás je 
spoľahnutie.“  

 

    Mamiiii, ja by som chcela na 

Vianoce psa..... 

Nevymýšľaj ! Bude kapor ako 

každý rok !!!! 

 

    Janko píše na adresu Ježiška 

a pýta si rôzne darčeky. Za pár 

dní dostane odpoveď: 

Milý Janko! Nemôžem vyhovieť 

Tvojej žiadosti o darčeky, a tak 

tieto Vianoce nedostaneš nič. 

Tvoj list totiž neobsahuje súhlas 

so spracovaním osobných 

údajov. 

Tvoj Ježiško. 

 

    Ministerstvo vnútra oznamuje: 

Kriminalita silno poklesla. Podľa 

dostupných informácií sa v máji 

nevyskytol ani jeden prípad 

krádeže vianočného stromček
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Všetkým čitateľom prajeme 

šťastné a veselé Vianoce! 

Ďakujeme vám za priazeň! 
 

PF 2021 


