
              

 

 

 

Kamoš (šk. rok 2015/2016) 
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  Na Úvod  
Čaro zimy 

 
Prichádza k nám každučký rok. Prináša so sebou tú 

najkrajšiu belobu dýchajúcu chladom až spoza Polárneho 

kruhu.  

ZIMA.  

Každý rok prinesie čaro do malých chalúpok porozsýpaných 

medzi chodníkmi. Príroda je teraz akási tichá, nepočuť 

vyspevovať inokedy tak veselé sláviky. Pani zima starostlivo 

sčesala i posledný lístok zo stromov.  

Začína sněžit, belejú sa polia i lúky. Neposedné deti behajú 

pomezi tisícky malých i väčších bielych chumáčikov.  

Zima svojím dychom zmení celý kraj na nepoznanie.  

Deti sa sánkujú, guľujú, stavajú snehuliaky. 

A aj keď sa tohoto roku Zimná pani niekde zdržala, určite 

neubrala nič na kráse zimných prázdnin a s nimi spojených 

sviatkov. 

       

 

        



Niečo o VIANOCIACH 

Vianoce sú kresťanským sviatkom narodenia Ježiša Krista. 

Oslava narodenia Ježiša Krista sa takto rozkladá do o niečo  

dlhšieho času.  Kým protestanti sústreďujú svoju oslavu na  

podvečerné bohoslužby počas Štedrého dňa a na ranné bohoslužby  

na 25. decembra, tak rímski katolíci sústreďujú svoju oslavu najmä 

k času, keď odbije polnoc medzi 24. a 25. decembrom. Omša sa  

takto slávi priamo o polnoci a preto sa nazýva polnočná omša.   

„Ukazuje sa, že stanovenie dátumu Kristovho narodenia na  

25. december nebolo nijako ovplyvnené pohanskými vplyvmi. 

A pohanský sviatok, ktorý v tento deň zaviedol cisár Aurelián v  

roku 274, nebol len snahou využiť zimný slnovrat na to, aby  

urobil politické vyhlásenie, ale takmer určite bol pokusom  

dodať pohanský význam dnu, ktorý už bol pre rímskych  

kresťanov dôležitý.“  

 

(William Tighe, Touchstone 12/2003)  

Spracovala: Ľudmila Bindasová, VII. B 

 

 

 

 



                          Zvyky a tradície 
 

 Štedrovečerná večera sa mohla začať, až keď vyšla prvá 

hviezda. Na stole nesmú chýbať oblátky, trubičky, med, 

cesnak a jablko. Jabĺčko sa zvykne rozkrojiť na polovicu. Ak 

sa objaví hviezda, znamená to zdravie a šťastie. Pokiaľ krížik, 

príde choroba alebo smrť. Pred hlavným jedlom sa jedáva 

polievka – rybacia, šošovicová, hrachová alebo kapustnica. 

Hlavným jedlom zvykne byť vo väčšine domácnostiach 

vyprážaný kapor s majonézovým šalátom. Na záver príde 

dezert - opekance s makom.  

 Neodmysliteľnou súčasťou Vianoc je vianočný stromček. 

Jeho pôvod však nie je biblický ani kresťanský siaha až k 

rímskym oslavám slnovratu. Na naše územie prenikol až 

koncom 18. storočia z Nemecka. Najprv sa udomácnil v 

mestskom prostredí a koncom 19.storočia sa dostal na 

vidiek. Dovtedy sa v izbách vešali rôzne slamené  

predmety, snopy obilia a zelené vetvičky. Aj stromček býval 

spočiatku zavesený v kúte alebo v strede izby vrcholcom k 

zemi. Zdobil sa najrôznejšími plodmi: jablkami, orechmi, 

venčekmi zo strukovín alebo aj koláčmi. Ihličnatý stromček 

sa tak stal symbolom Vianoc, v súčasnosti k nemu 

neodmysliteľne patria aj darčeky.  

                                     Zdroj: internet 
                   Spracovala: Bianka Iľková, VII.B  

 
 
 

 



 

Vianočná hádanka 

Keď zasvieti prvá sviečka na adventnom venci, už každý vie, že sa 

niečo deje. A predsa, čo to je? Prvý, druhý, tratí a štvrtý týždeň ...  

No trápte svoje hlavičky. 

Adventný veniec je ozdobený vločkami, ihličnatými konárikmi 

rôznymi ozdôbkami a štyroma sviečkami. 

Keď sa pozrieme von oknom uvidíme biele strechy, bielu trávu, 

biele auto a modro-červenú vetrovku, aha tam sú deti! Žiadna 

pláž, žiadne more a ani horúčavy, predsa je zima! 

Druhá sviečka horí. Už sú ľudí plné obchody, kupujú ozdoby na 

stromčeky a darčeky. Rozmýšľajú čo a kedy kúpia, aké drahé, aké 

veľké a veľa ďalších vecí.  

Tretia sviečka zažnutá. Vzruch, varenie, pečenie a zdobenie 

stromčeka. Každý v dome behá sem a tam, vôňa koláčov 

a všetkého možného i nemožného sa vznáša celým domom. 

Štvrtá svieca žiari všade. Stromček vyzdobený. Aj darčeky pod 

ním. Vôňa rýb, šalátu, buchtičiek makových a polievočky. Mňam! 

V ten deň je všetko krásne. A ako sa ten krásny deň volá? 

No predsa Štedrý deň! 

Ľudmila Bindasová, VII. B 

 

 

 

 



                            Niečo pre šikovné ruky  

Radi striháte, kreslíte, vyrábate? 

Tešíte sa, keď sa Vám podarí 

vyrobiť si niečo pekné a 

zaujímavé. A možno i múdre. 

  

 

 

 

http://www.onlineomalovanky.cz/omalov%C3%A1nka-p%C3%ADsmena-a-a%C5%BE-f-sn%C4%9Bhul%C3%A1ci_9398.html


 

 

 

 



 
Zdroj: 

http://www.onlineomalovanky.cz/Omalov%C3%A1

nky-zima-abeceda.html 

 

http://www.onlineomalovanky.cz/Omalov%C3%A1nky-zima-abeceda.html
http://www.onlineomalovanky.cz/Omalov%C3%A1nky-zima-abeceda.html


Vianočné tradície a zvyky 

v niektorých krajinách EÚ 

 
(Zdroj: http://www.euroinfo.gov.sk/vianocne-tradicie-a-zvyky-v-krajinach-eu/) 

 
Belgicko 

 Deti veriacich rodičov čakajú na Vianoce Svätého Mikuláša. V 

súčasnosti sa ale v mnohých rodinách objavuje v prvý sviatok vianočný i 

Santa Klaus. Popoludní sa tradične Belgičania chodia korčuľovať na 

zamrznuté kanály. Ak vôbec zamrznú. V čase Vianoc sa organizuje 

Festival ľadových sôch v Bruggách.  

 Na Štedrý deň ráno pečú špeciálny chlieb cougnou alebo cougnoulle, 

ktorý má tvar jahniatka. 

 

„Vrolijk Kerstfeest!“ (po flámsky) 

 „Joyeux Noel!“ (po francúzsky) 

 

Bulharsko 

 Vianočné sviatky sa slávia až do Troch kráľov. Vianočné darčeky 

rozdáva Dedo Koleda v noci zo Štedrého dňa na prvý sviatok vianočný. 

Darčeky sa ale rozdávajú aj na Troch kráľov. V žiadnej bulharskej rodine 

nechýba vianočný stromček. 

 Tradičné vianočné menu na Štedrý večer sa skladá z piatich až siedmich 

bezmäsitých jedál. Ich základom je šošovica, fazuľa, ryža a kapusta. Zo 

sladkého kysnutého cesta sa pečú kruhovité koláče podobné našim 

štrúdľam. Je v nich tvaroh, syr a vajcia a volajú ich banica. 

„Čestita koleda!“ 

 



Cyprus 

 Vianočné sviatky sa na Cypre slávia od 24. decembra do Troch kráľov. V 

týchto dvanástich dňoch v roku prichádzajú akýsi zlí duchovia známi ako 

„kalikantzari“. Darčeky deťom na Cypre rozdáva až na Nový rok ráno Ai 

– Vasilis. Podľa legendy požehná koláč (Vasilopitu) s mincou uprostred a 

vypije pohár vína, ktorý gazdiná položila pod stromček. 

 Keď ráno deti nájdu darčeky, každý z nich zje kus Vasilopitu – Ai - 

Vasilisovej torty. Kto vo svojom kúsku torty nájde mincu, bude mať po 

celý nový rok šťastie. Na štedrovečernom stole nesmie chýbať bravčové 

pečené mäso. Považujú ho za sväté a sviatočné jedlo. 

„Kala Chrostouyenna!“ (po grécky) 

„Noeliniz Ve Yeni Yiliniz Kutlu Olsun!“ (po turecky) 

Dánsko 

 Vianočné obdobie nazývajú Dáni „Oslavou sviečok“. Zapaľujú ich 

všade: na adventnom venci, kde štyri sviece symbolizujú štyri obdobia 

ľudského života (detstvo, mladosť, dospelosť a starobu), na vianočných 

stromčekoch, na oknách, pri dverách i v kostoloch. V počte zapálených 

sviec sú Dáni na prvom mieste na obyvateľa na svete. Vianočné darčeky 

deťom v krajine rozprávkára Hansa Christiana Andersena nosí záhadný 

„vianočný posol“. Zaklope na dvere a každému dá špeciálny darček: 

kyticu slamienok, otep sena, obrovskú štatuľu alebo balík zabalený aspoň 

v dvadsiatich vrstvách vianočného papiera. Prekvapenie je skryté a každý 

sa zapotí, kým si ho nájde. Darčeky Dáni nakupujú s veľkým predstihom 

a robia z nich veľké tajnosti. Čím väčšie je prekvapenie, tým šťastnejšia 

budúcnosť obdarovaného čaká.  

 Na štedrovečernom stole Dánov dominuje husacina, kačacina, bravčové 

pečené s červenou kapustou, teplá šunka, okorenená treska s reďkovkou a 

horúca ryža poliata studeným mliekom, pivný a pšeničný chlieb a ako 

dezert sladký ryžový nákyp so zapečenou mandľou. Kto ju nájde, dostane 

špeciálny darček – tzv. „Julemand“. 

„Glaedelig Jul!“ 



Fínsko 

 Fíni majú tú česť byť hostiteľskou krajinou fínskeho Santa Klausa – 

ktorého doma volajú veľký Ukko. Pochádza z Laponska, kde žije na úpätí 

hory Korvatunturi so svojou ženou a množstvom škriatkov, ktorý mu 

pomáhajú s balením darčekov pre deti. V tejto krajine mocných 

čarodejníc a nekonečných ság roznáša na Vianoce veľký Ukko deťom 

darčeky. Má dlhé biele fúzy, ktoré mu siahajú až po pás. Na hlave 

polmetrovú červenú čiapku so zvončekom. Nosí červený kabátik. A veselí 

piadimužíci, ktorí ho sprevádzajú chodia v pláštenkách lemovaných 

bielou kožušinou. Deto, ktoré sú zlé odnášajú piadimužíci do ľadového 

kráľovstva. Vo Fínsku sú Vianoce veľkou slávnosťou vianočného 

stromčeka. Nechýba v žiadnom obydlí, v obchodoch, ani na námestiach. 

Stromčeky zvyčajne siahajú až po strop. Okolo nich sa ale sústreďuje 

vlastne celé vianočné dianie. Deti sa s dospelými pod ním často hrajú, 

tancujú a spoločne sa radujú z darčekov. Fínsky vianočný stromček je 

celý biely, aby čo najviac pripomínal svojich druhov v okolitej zasneženej 

prírode. Fíni sú presvedčení, že ich krajina je stálou domovinou Santa 

Klausa – veľkého Ukka a že práve od nich, z Rovaniemi vyráža pred 

Vianocami roznášať darčeky deťom do celého sveta. 

 Vianočnému stolu dominujú pečené husi a moriaky. 

„Hauskaa Joulua!“  

 

 

 

 

 

 

 

 



Malta 

 Kým na Vianoce zvyčajne strednú a severnú Európu pokrýva sneh, na 

Malte je príjemne teplo. Preto sem radi prídu vianocovať i turisti Druhým 

dôvodom, ktorý ich sem okrem tepla priťahuje sú tradičné oslavy Vianoc 

Malťanmi v tejto silne katolíckej krajine. V uliciach preto nechýbajú 

betlehemy, koledy. Úplne jedinečný zážitok prináša omša s vianočnými 

koledami, ktorá sa koná vo sviečkami osvetlenej katedrále St John´s Co-

Cathedral vo Valette. 

 Maltskú kuchyňu ovplyvnila koloniálna nadvláda Britov. Preto aj na ich 

vianočnom stole dominuje pečený moriak a pudding. 

“Il-Milied It-Taijeb!” 

 

Portugalsko 

 Portugalci majú svoj sviatok zvaný consoda, ktorý sa slávi na Štedrý deň 

ráno. Na stôl prestierajú taniere pre duše zosnulých a servírujú im jedlo. 

Veria, že tento skutok imv ďalšom roku prinesie šťastie. Oslavy Vianoc 

sú spojené so silným náboženským vyznaním Portugalcov. Zaujímavé je, 

že Štedrý deň je v Portugalsku pracovným dňom. Jediným dňom 

pracovného pokoja je Prvý sviatok vianočný. Darčeky  rozdáva Ježiško 

síce na Štedrý deň, ale až neskoro večer. Deti majú za úlohu nájsť ukryté 

darčeky za komínom alebo v kozuboch. Pred Vianocami I počas nich sú 

na uliciach vystavené betlehemy. Kvetináče sú ozdobené pšenicou, 

kukuricou alebo jačmeňom – symbolmi bohatej úrody. 

 Tradičnám vianočným jedlom je treska, ktorá je zároveň portugalským 

národným jedlom. Kupujú ju sušenú a pred spracovaním ju máčajú 

niekoľko dní vo vode. Typickým vianočným dezertom je kráľov koláč 

“Bolo-Rei”. Chuťovo v ňom dominuje cukrová poleva a kúsky 

kandizovaného ovocia. Na Madeire tento koláč nahrádza Bolo de Mel a 

podobá sa na medovník s mandľami. 

„Feliz Natal!” 
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História osláv Nového roka.  

Najstarší rímsky kalendár, ktorý mal len desať mesiacov, sa 

začínal prvým marcom. Svedčia o tom aj pôvodné názvy 

mesiacov, ktoré Rimania odvodili od rímskych výrazov pre 

čísla od jedna do desať.  

Po prvý raz oslavovali obyvatelia antického Ríma nový rok 1. 

januára v roku 153 pred naším letopočtom. V tej dobe mal 

rímsky kalendár už dvanásť mesiacov a začínal sa dňom, keď 

do svojej funkcie nastupovali najvyšší úradníci Rímskej 

republiky. Nový dátum osláv nedodržiaval každý, niektorí 

oslavovali nový rok stále 1. marca.  

V roku 46 pred naším letopočtom zaviedol Július Cézar nový, 

tzv. juliánsky kalendár. Legendárny panovník Ríma ustanovil 

1. január prvým dňom nového roka. Prvé zaznamenané 

oslavy nového roka pochádzajú z Mezopotámie z roku 2000 

pred naším letopočtom. Obyvatelia starodávnej krajiny vítali 

nový rok v polovici marca v čase jarnej rovnodennosti. Gréci 

začínali písať nový kalendár v deň zimného slnovratu. 

V stredoveku považovali oslavy prichádzajúceho roku za 

pohanský zvyk, preto oslavy 1. januára v roku 567 

náboženskí hodnostári zrušili. Nový rok ľudia oslavovali v 

rôzne dni, napríklad 25. decembra, 1. marca alebo na Veľkú 

noc. V roku 1582 nastala zatiaľ posledná zmena kalendára. 

Gregoriánsky kalendár, pomenovaný na počesť vtedajšieho 

pápeža, znovu určil ako prvý deň nového roku 1. január. Na 

rozdiel od katolíkov nový kalendár evanjelici hneď neprijali. 

Briti prijali reformovaný kalendár až v roku 1752. Dovtedy 

vo Veľkej Británii a v jej amerických kolóniách oslavovali 

nový rok v marci. Jak na Nový rok, tak po celý rok.  



Na základe ľudovej tradície sa v tento deň dodržiavali 

osobitné zvyky. Ľudia verili, že po celý rok sa im bude dariť 

tak, ako si počínali v deň Nového roka. Novoročné obrady a 

rituály mali podľa našich predkov odhaľovať budúcnosť, 

chrániť od pohrôm, zlepšiť blahobyt a priniesť šťastie. 

Každý sa usiloval vyhnúť všetkému, čo by mu v budúcom 

roku prinieslo akúkoľvek škodu, či negatívne poznačilo jeho 

osobu.  

Kto bol napríklad mrzutý, hašterivý alebo nahnevaný, toho 

mala po celý rok sprevádzať zlá nálada. 

Komu sa ráno kýchlo, ten sa mal v zdraví dožiť budúceho 

roka. 

V niektorých oblastiach zastierali zrkadlo, aby to, čo sa v 

dome hovorí, neroznášali po dedine.  

V niektorých oblastiach na východnom Slovensku bolo 

zvykom, že z domu sa nič nepožičiavalo, aby sa počas 

nastávajúceho roka držalo gazdovstvo pohromade a aby nič z 

domu nevyšlo nazmar.  

Na Nový rok pripisovali prvému návštevníkovi a okolnostiam 

jeho príchodu mimoriadny vplyv. V žiadnom prípade nemala 

prísť ako prvá do domu žena, lebo by priniesla do príbytku 

nešťastie.  

Zdroj: internet, časopis IMIDŽ 

Spracovala: Bibiána Diliková 

 

 

 

 

 

 



Traja králi  
 
 
My traja králi ideme k Vám, 

Nastie, zdravie vinšujeme Vám. 

Ďaleko je cesta Vaša? 

Do Betléma myseľ naša. 

Čože ty čierny stojíš vzadu, 

vystrkuješ na nás bradu? 

Ej, ja nie som žiaden čierny, 

som len od slnka opálený. 

Slnko je toho príčina, 

že je moja tvár opálená. 

Keby´s na slnko nechodil, 

nebol by´s sa tak opálil. 

Maličké sme zavinuli, 

do jasličiek uložili. 

Dobře sa tu mávajte, 

s Pánom Bohom bývajte. 

 

 
 

Deň Troch kráľov bol posledným dňom obchôdzok vianočno-

novoročného obdobia. V tento deň chodili traja chlapci 

preoblečení za biblických kráľov. Jeden mal ozembuch, ďalší 

betlehem a palicu. Cez plece si prehodili plachty – haleny a 

hlavu si prikryli vysokými papierovými čiapkami. Nad dvere 

napísali bielou kriedou iniciály G-M-B a daný rok.  

 



Spievali: 

 

 Pásli ovce valasi, valasi, 

Pri betlemskom salaši, salaši.  

Anjel sa in ukázav, ukázav, 

Do Betlema ísť kázav, kázav. 

Stante hore a pote, a pote, 

Pána Krista najdete, nájdete. 

Najdete ho v jasličkách, jasličkách, 

Zavinutô v plienočkách, v plienočkách. 

Mária ho kolembá, kolembá, 

A Jozef mu tak spéva, tak spéva. 

Na husličkách ju, ju, ju, 

A na gajdách du, du, du. 

 

 

Príbytky navštevoval aj farár a kostolník za doprovodu 

miništrantov, hlavne tam, kde si ho pozvali. Celé obydlie 

vykropil svätenou vodou, aby z neho vyhnal zlé sily. Posledné 

jeho slová zneli: „Nech Kristus požehná tomuto domu.“ Na 

rám dverí napísal nápis GMB a aktuálny letopočet. GMB je 

pripomenutím mien troch kráľov z východu Gašpara, 

Melichara a Baltazára. 

 
Zdroj:  http://www.golianovo.sk 

 

 

 

 

 

http://www.golianovo.sk/


 

http://www.pozaskolu.sk/static/citanie/rozpravka/malovanecitanie/zima.pdf 

 

 

 

http://www.pozaskolu.sk/static/citanie/rozpravka/malovanecitanie/zima.pdf


Z Vašej tvorby … 
 

Alojz 

 

Ale, ale to je plaču, 

roní slzy krokodýl. 

Naplakal už Alojz rieku, 

tá rieka sa volá Níl. 

 

Nešťastný je, preto plače, 

vraj ho nemá nikto rád. 

zubatý je jeho úsmev, 

nikto sa s ním nechce hrať. 

 
Emma Bertová, V. B 

 

 

UJKO Z OBRAZU 

 

… 

Žmurkol na mňa odrazu 

Chytil ma za vlasy 

Vraj sú to zlaté klasy 

 

Veronika Ihnátová, V. B 

 

 



A ešte raz pre šikovných spolužiakov 

pripravila Barbora Janošková, V.C  

 

 

 

Voňavý papier 
Papier vložíme spolu s aromatickými bylinami do nejkého 

uzavretej nádoby, napr. do škatule s listovým papieerom 

vložíme zväzok levandule alebo inej obľúbenej bylinky a 

necháme odstáť. A potom použijrmr podľa potreby. 

 

 

 

 

Voňavý atrament 
Prísady:  25g suchých aromatických bylinek 

         100ml vody 

         1 fľaštičku s atramentom 

 

Postup:  Bylinky ponoríme do vody, privedieme do varu a 

povaríme pod pokrývkou na miernom ohni 30 – 45 min. 

(dbáme na to, aby sa voda nevyparila). Odvar zredukujeme 

na cca 20 ml. Scedíme, necháme vychladnúť a zmiečame 

s atramentom. 

 

 
 

 

 

 

 



Namiesto záveru … 

Úsmev 
 

Úsmev je najkrajšia ozdoba každého z nás.  

Je krásne, keď sa ružové pery oddelia a spoza nich vykuknú 

žiarivé biele zúbky.  

 

Úsmev je to, čo každému zlepší náladu a zakryje aj to, čo nás 

najviac trápi.  

 

Na svete je veľa úsmevov, no každý je iný a svojím spôsobom 

zaujímavý. 

 

Keď zbadáte úsmev, určite sa aj na vašej tvári rozžiari ako 

ligotajúce sa hviezdy.  

 

Možno niektorých poteší viac ako úsmev nejaký darček, no 

práve úsmev je vždy darovaný z lásky. Je to možno iba 

chvíľkový okamih, no v našom srdci sa usídli navždy. 

        

 

Natália Baranová, VII.B 

 
 

 
 

 



Takže nech Vaše srdcia 

zohreje úsmeV a šťastné 

tVáre Vašich blízKých 

Nielen počas Vianoc no i 

počas celého nového 

roku 2016. 

 
To Vám želajú členovia krúžku Aká si, 

slovenčina? 


