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Milí  Kamaráti,

Tak sme sa dočkali. O celkom malú chvíľku sú tu Vianoce!                                                
Ráno, keď vstaneme, najprv si ideme v adventnom kalendári otvoriť 
nové okienko, aby nám dni do Štedrého večera ubiehali rýchlejšie.        
V predvianočnom čase Vám želám , aby ste prežili sviatky rodiny           

a lásky v radosti v kruhu svojich drahých a blízkych.                                                         
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Decembrová

Mesiac  kríva o paličke, už nevládze veľa,
vyčerpáva ho tá jeho ťažká práca celá.

Najskôr čistiť čižmy treba, koláče piecť aj pre teba.
Poriadi si celý dom, by  bol správnym decembrom.
Pribratý je z čokoládky, advent býva riadne sladký,
všade krásna hudba znie, za blízkymi sa mu cnie.
Potom príde  Štedrý večer, stretne sa aj ujo, neter,
mamka, babka, sesternice, šály, svetre , rukavice,

pod stromčekom preteky – kto skôr nájde darčeky.
Koledy nám všade hrajú a ľudia sa radi majú.                                                               

Rok sa s rokom potom stretne, na nový sa rýchlo prepne.
A december staručký pri ohni sily zbiera, 

zohrieva si tam rúčky a koledy tíško spieva.

Lenka Šimková
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Vitaj, vitaj Mikuláš,
čo v batohu pre nás máš?

Cukríky i čokoládky
a či dáky perník sladký?
Celý rok sme poslúchali,

aj si uši umývali.
Žiaden z nás sa nebil veru,

na kolene nemal dieru.             
Tak ako sme sľúbili,
všetci sme sa ľúbili .

Rýchlo, rýchlo
rozbaľ vrece, nikto 

z nás  už čakať nechce.
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ZVONČEK

Čo to zvoní? Kto to cinká?
Vari pani Meluzínka?

Cingi - lingi, počuť zasa.
S cencúlikmi ktosi hrá sa?

Nie, nie! Kdeže, kdeže!
Veď je to zvon z našej veže!

Cingi - lingi, cinká včas,
že Vianoce sú tu zas.

Jana Belašičová

3



IDE ZIMA, IDE MRÁZ

Zima našich predkov bola priam preplnená rôznymi zvykmi, 
obradmi a úkonmi. Zahŕňala predvianočné obdobie, adventný 

pôst, začiatok cirkevného roka i obávané stridžie dni.               
Vo vianočných sviatkoch sa spájali dávne oslavy zimného 

slnovratu s náboženskými sviatkami narodenia Ježiša Krista.
Nový rok vystriedal starý, nasledoval sviatok Troch kráľov          

a blížili sa fašiangy. Všetko sa začalo na konci jesene a začiatku 
zimy, keď predlžovanie nocí a skracovanie dní odpradávna 

vyvolávalo v našich predkoch nevysloviteľné obavy a strach     
zo zlých, škodlivých démonov, ktorí dokážu zvíťaziť                          

nad blahodarným Slnkom. Veď ich sila bola natoľko veľká,               
že pohltila slnečné lúče, priniesla tmu a chlad. Aj keď sa toto 
opakovalo každý rok, v ľuďoch narastala prirodzená obava,      
že zlo sa zvíťazí nad dobrom a Slnko už viac neuvidia v jeho 

plnej sile.
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Keď Štedrý večer 
vchádzal do dverí

V rodinách sa na Štedrý deň prísne postili. Aby deti 
vydržali celý deň nejesť, aj keď po dome rozvoniavali 
vianočné jedlá, povedali im, že uvidia zlaté prasiatko         

či hviezdu. Popoludní sa všetky prípravy                                     
na najočakávanejšiu večeru roka pomaly končili.           

Gazdiné s dcérami však ešte čakala príprava 
štedrovečerného stola. Obrusy zdobili tkané pásy                       

z bielených a nebielených prírodných priadzí. Na stole 
nesmel chýbať chlieb ako boží dar, oblátky, med, soľ, 
cesnak po troche z obilnín a strukovín, mak, jabĺčka, 

orechy, sušené ovocie. Gazdiné položili na obrus svietnik, 
v katolíckej rodine Bibliu, v evanjelickej Spevník.

Podľa zaužívaných tradícií nepatril na štedrovečerný stôl 
nôž, preto sa chlieb nekrájal, ale otec z neho odlamoval. 

Za vrch stola si tradične sadol otec, okolo stola sa posadili 
muži, ženy aj staršie deti. Počas štedrej večere mal byť 
počet stolujúcich párny a rodina sa mala vyhnúť tomu, 

aby ich bolo okolo stola trinásť.
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Aj takto chlapci koledovali...

V tŕni vrabce čvirikajú, pána svojho privítajú.
Sýkorka vraví cin, cin, cin,  že sa narodil Boží Syn.

Straka vraví traka , traka, že premohol pekelného draka.
Sova vraví uhu, uhu, sláva na výsostiach Bohu.

Za tieto tri verše, dajú nám tri groše.
Pán Boh daj dobrý deň,

prvú vodu lež oheň.

/Liptov/
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BÁSNIČKA NA VIANOČNÝ VEČIEROK

Vianočná návšteva

Nádherné sú Vianoce, vtedy robí                  
kto čo chce.

Hneď od rána Janka kričí: - Prepánajána, 
mama, zajtra je Štefana. Príde teta 

Jolana, prinesie nám barana.                                    
Aj Ivetka z Bratislavy chystá sa tu                      

na oslavy.
Malá Ľubka vraví Táni: - Prečítaj pozdrav          

z Ľubľany. Ku Štefanovi zo Štefanova 
príde tiež Katka z Krakova.

Miška plače, narieka, nerada sa oblieka.
Každú chvíľu chytrá Božka

hrozí na malého Jožka.
- Kedy príde mama Aša, čo odišla                      

do Gombáša? 
- Julka vinš sa naučila, - raduje sa teta 
Tina, oblečená do menčestra, vydrží                

v ňom do Silvestra,
Zavinšuje Nový rok...

Štefan Balák
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O kaprovi, ktorý 
neplával vo vani

Kapry zväčša žijú v rybníku, ale dnes sme mali veľa 
kapríkov v triede. Urobili sme si ich sami. Potrebovali 

sme nožnice, ceruzky, farebné papiere a lepidlo.  
Najprv sme na výkres nakreslili obrys kapra. Potom 
sme vystrihovali farebné šupinky. Zelené ako tráva. 

Oranžové ako pomaranč. Červené ako čerešne. Hnedé 
ako zemiak. Šupinky sme popriliepali na vystrihnutého 

kapra a o chvíľu bola našej triede celá záplava 
naozajstných vianočných kaprov. Po vyučovaní si každý 

svojho kapra dal do aktovky ako do prenosného 
akvária. Hanka doma tvrdila , že aj jej papierový kapor 

chce plávať vo vani. No on si mlčky presadil svoje.
„Nie, nie,“ zanovito mlčal. „Nechcem vaňu ani vidieť! 

Chcem sa o týždeň suchý hojdať na vianočnom 
stromčeku.“

Libuša Friedová
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Vianočné
hádanky

V kúte izby, žiari bliká,
poháňa ho elektrika.

Tíško čaká na darčeky,
nech poteší dobré deti. 

/ M
iku

lá
š, stro

m
ček, vlo

čka
/

Znenazdajky prišiel ktosi,
veľký batoh stále nosí.

Hneď si od nás čižmy prosí,
rýchlo do nich vloží čosi.

Pýtame sa všetci: - Kto si?

V povetrí lieta,
leží na zemi, na strom si 

sadá, ale vták neni.                 
Na teple zahynie,                  
zmizne na dlani.   

.
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Zaspievajme si
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Marlenka nepečené guličky

Potrebuješ:
350 g medových plátov

8 PL vlašských orechov
1 salko
170g masla
1PL medu

Postup: Medové pláty si v mixéri rozmixujeme               

na hladkú hmotu. Presypeme do misky a pridáme 
pomleté vlašské orechy. Všetko dobre 
premiešame  trošku si necháme v miske bokom.
V tejto zmesi budeme obaľovať hotové guličky.                   
K zvyšnému základu si pridáme maslo izbovej 
teploty a Salko spolu s medom.
Hmotu si vymiešame a ak je redšia, pridáme viac 
orieškov alebo plátov, prípadne ak je hustejšia, 
dáme trošku vody. Rukami vypracujeme guličky
a každú jednu obalíme v hmote, ktorú sme si na 
začiatku odložili. Guličky naukladáme do košíčkov
a skladujeme v chladničke.                                 

RECEPTÁR
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Zimní návštevníci záhrad

V zimnom období to majú zvieratá ťažké. Vonku je zima 
a mráz. S chladným počasím a nedostatkom potravy      

sa vyrovnávajú každé po svojom. 

Ďateľ prostredný
V záhrade ho najčastejšie uvidíš na kmeňoch narušených

stromov, keď hľadá larvy drevokazného hmyzu.
Podobne ako sýkorky obľubuje hovädzí loj. 

Sýkorka belasá
Patrí medzi najčastejších návštevníkov záhrad. 

Neúnavne prehľadáva každý suchý list a každú štrbinu. 
Najradšej majú orechy alebo slnečnicu.                                         

O potravu sa často aj pobijú. 

Hýľ lesný
V zimnom období sa hýle sťahujú do nižších 

polôh. Vyhľadávajú semená burín, najčastejšie 
pŕhľavy, ale aj semená rôznych plodov.
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Poviem ti vtip...

- Denis, dúfam, že si požičiavaš sánky
aj sestričke. – pýta sa strýko.

- Áno strýko. Ivanka ide s nimi do kopca a ja z kopca.

- Jožko, čo robí Evička tak dlho vonku?
- Skúša novú formu zamrazovania,

mamička.

Eskimák príde z lovu a hovorí žene:
- Dnes je tam strašná zima, musí byť
najmenej mínus 70 stupňov Celzia.

Na poslednej zákrute sa mi zlomil pes.

- Tonko, prečo si dávaš ten cukor
pod vankúš?

- Aby som mal sladké sny!
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Radi sa korčuľujete?

A viete, že ľad pokrýva asi desatinu našej 

planéty? Ľad je jednou z najúžasnejších látok 

na zemi. Hoci je tuhý, tečie. Pochádza z vody, 

ale je ľahší ako voda a pláva. Vedci už roky 

robia s ľadom výskumy. Chcú dosiahnuť takú 

pevnosť, aby sa z neho dali stavať základy 

budov, cesty, a dokonca pristávacie plochy pre 

lietadlá. Do ľadu pridávajú drvenú múčku, 

plastové granuly alebo sklenené vlákna. Stačí 

12 percent niektorej z týchto látok a pevnosť 

ľadu sa zvýši o tristo percent. Keby sa im to 

podarilo, v krajinách večného ľadu by samotný 

ľad nahradil betón.
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Kto chce vedieť viac... 

Čo spôsobuje, že sa cítime zle, hoci nie sme chorí? Písmeno                         
so správnou odpoveďou zapíš a potom prečítaj tajničku. 

1. Čo je to vyvrtnutý členok?
Ť: Úbor
U: Úver
Ú: Úraz

2. Ako sa inak povie choroba?
M: Neporiadok
N: Nemoc
O: Nevera

3. Aká zelenina obsahuje najviac vitamínu C?
A: Paprika
B: Párky
C: Ponožky

4. Ktoré ovocie obsahuje veľa vitamínu C?
T: Ananás
U: Banán
V: Citrón

5. Čo potrebuje prechladnutý človek?
A: Veľa tekutín
B: Veľa tuku
C: Veľa teplomerov                       /AVANÚ/
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Pospájaj po sebe nasledujúce čísla a obrázok si vyfarbi.

16



Pospájaj po sebe nasledujúce čísla.
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Obrázok vyfarbi podľa predlohy.
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Bludiská
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Nájdi 15 rozdielov medzi obrázkami.
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Omaľovánky
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Vianočný počítač

Spočítajte celú noc, koľko dní je do Vianoc, koľko spadne 
snežných hviezd, koľko ľudí príde z ciest,

koľko zaznie pekných slov, 
koľko treba darčekov, koľko ozdôb, jabĺk, fíg,

medu, aby medovník  dobrý bol a všetkým dosť,
pre úsmev a pre radosť.

Spočítajte celú noc, koľko chvíľ je do Vianoc,
koľko ráz má vzlietnuť vták, 

koľko staníc  prejde vlak,
koľko skokov skočí Brok,

kým spleť lesklých retiazok na vianočnom stromčeku
bude v každom domčeku.

Počíta a počíta – je to práca zložitá.

Pavol Štefánik  

Snehové vločky vystrihni a vyzdob svoju triedu a izbu.
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Nový rok

Hodinky nám tíško hlásia
TIKI – TAKI – TIKI –TAK

starý rok nám opäť prikryl
decembrový snežný mrak.

Vykukuje z kalendára,
už mu trčí celý bok.

Kto to prišiel? Háda každý.
Snehobiely NOVÝ ROK!
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