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Vianočné číslo 2019 ,Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku, Varín 

 

Zrkadlo 

 
Milí čitatelia ! 

Blížia sa vianočné sviatky a určite sa už všetci tešíte, čo pekné nájdete pod 

vianočným stromčekom. Rozhodli sme sa, že jedno prekvapenie pre vás pripravíme 

aj my – vaši spolužiaci. Tým prekvapením je náš časopis. A čo nájdete na jeho 

stránkach? Zaujímavosti o vianočnom stromčeku, zasmejete sa na našich vtipoch, 

dozviete sa, čo sme zorganizovali na škole,  zavedieme Vás na zaujímavé miesta vo 

svete.  

Veľa zábavy pri jeho čítaní vám želá 

                                                                                                                         

redakčná rada  
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Predstavenie REDAČNEJ RADY 

 

Volám sa Ema Bukovinská. Tento rok 

budem chodiť na redaktorský krúžok. Cez 

voľný čas rada čítam. Mám domáce 

zvieratko-škrečka a volá sa Hryzka.  Teraz 

má malé roztomilé škrečiatka a ja aj ona sa 

spolu o tých krpcov staráme.  

 

 

Volám sa Jakub Ďurana, chodím do triedy 7.A. 

Bývam vo Varíne. Moje záľuby sú: hry na PC, 

varenie. Vo voľnom čase sa snažím zlepšovať 

v League of Legends , CS:GO a Team Fortress 2. 

Taktiež varím s mamou v našej domácnosti. 

Budem sa venovať rubrike Vtipovisko a Hádaj kto 

som?  

 

Volám sa Vanesska mám 11 rokov . Rada 

spievam, kreslím a tancujem. Hrám na gitaru . 

Mám mačku ktorá sa volá Kebab. Tento rok 

budem opäť pracovať na zdokonaľovaní 

nášho časopisu.    
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Ahojte! My sme Timea a Lucia. 

Chodíme do 6.A triedy. Máme 12 rokov. 

Máme rovnaké záľuby. Rady čítame, 

športujeme, pozeráme katastrofické filmy.  

Obidve máme psov Tinu a Dina. Vždy si navzájom 

pomáhame.  

 

 

Ahojte! 

Voláme sa Karin a Ema. Máme podobné 

záujmy. Ja (Karin) –chodím na gitaru 

a Ema je plavkyňa. Tento šport máme 

rady obidve, no Ema sa venuje tomuto 

športu profesionálne. Máme radi zábavu 

s našimi spolužiačkami Timeou a Luciou, 

s ktorými chodievame na spoločné 

prechádzky.  

 

Čaute! 

Voláme sa Peter a Marián. V tomto časopise 

sa budeme venovať rubrike Vtipovisko 

a Hádaj kto som? Nás dvoch môžete poznať 

už aj z minulého roka. Venujeme sa futbalu , 

basketbalu, radi jazdíme na skateboarde. 

 

 

 



Školský rok 2019/2020, Vianočné číslo 3 

4 
 

Volám sa Nina. Tento školský rok budem aj 

prispievať do školského časopisu svojimi 

výtvormi a rôznymi článkami. Rada 

maľujem, čítam knihy, chodím na 

prechádzky so svojím psom a trávim voľný 

čas s rodinou. Verím, že sa vám bude moja 

tvorba páčiť.  

 

 

 

 

 

 

Dúfame, že drobné chybičky Vás pri čítaní nášho časopisu nebudú 

priveľmi rozptyľovať, zlepšujeme sa každým číslom. 

 

 

 

 



Školský rok 2019/2020, Vianočné číslo 3 

5 
 

Vianočný stromček 

 Jedným z najkrajších symbolov spätých so sviatkami lásky a pokoja je vianočný 

stromček. Jeho história sa začala písať v Nemecku. Prvé zmienky o 

vianočnom stromčeku pochádzajú z nemeckých Brém, približne 

z roku 1570. Pôvodne išlo o stromček alebo väčšiu vetvičku 

zdobenú ovocím, orieškami, sladkosťami, alebo len 

symbolickou ozdobou. Okolo 17. storočia začali 

stromčeky vo veľkom prenikať do bežných domácností. 

Zvyk si obľúbili najskôr v mestách, postupne v dedinách 

a v 18. storočí prekročil hranice Nemecka a rozšíril sa do celého sveta vrátane 

Slovenska. 

Pre odpoveď na otázku, prečo sa na Vianoce zdobí práve stromček, siahli bádatelia hlbšie do 

histórie. Z raných čias kresťanstva, keď si 

nová viera hľadala miesto v srdciach a 

mysliach pohanov, pochádza legenda o 

obetnej slávnosti. Starí keltskí kňazi, druidi, 

verili, že ich bohovia prebývajú v stromoch. 

Pred jednou duchovnou slávnosťou 

pripravovali pre bohov krvavú obetu, 

mladého muža. Na udalosti bol prítomný aj 

kresťanský misionár Winfried, ktorý sa rozhodol zachrániť mladíkovi život. Zhromaždeniu 

vyrozprával príbeh o narodení Ježiša Krista v Betleheme, o sile dobra, lásky a viery. 

Pripomenul, že narodenie Ježiša je najvzácnejší dar Božského otca všetkým ľuďom na zemi. 

Druidi mladíkovi darovali život a pri strome spoločne oslávili narodenie Ježiša v Betleheme. 

Spočiatku sa stromčeky zdobili skromne, predovšetkým tým, čo ľudia dopestovali v záhradke. 

Dávali sa na ne aj perníky, domáce pečivo, sušené ovocie alebo podomácky vyrobené 

ozdoby z papiera, rôzne figúrky zo slamy či z kukuričného šúpolia. Neskôr sa pridali aj 

háčkované alebo paličkované ozdoby, sviečky či prskavky. Prvé elektrické osvetlenie 

vianočného stromčeka sa objavilo v roku 1882 v USA a po počiatočnej nedôvere si získalo 

veľkú obľubu.  
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Vianočné trhy vo Viedni 

Od polovice novembra do Vianoc 

sa najkrajšie miesta Viedne 

premenia na rozprávkové 

vianočné trhy. Vôňa pečených  

gaštanov, perníkov a vianočného 

punču navodí tú pravú 

nefalšovanú vianočnú náladu. 

Mali by ste sa tam ísť pozrieť!  

Vianočné trhy v Prahe 

Aj tento rok sa budú v Prahe konať viaceré vianočné trhy. Prečítajte si, kedy a kde 

sa vám oplatí vycestovať.  Kúzelnú 

atmosféru adventnej Prahy dotvárajú 

drevené stánky s bohatou 

gastronomickou ponukou a 

originálnymi darčekmi. Nájdete tu 

adventné vence, sviečky, hračky, 

šperky, umelecké výrobky, či zimné 

oblečenie a doplnky. Nebude chýbať varené víno, pečené gaštany, vianočné 

cukrovinky, či pražská šunka. 
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Vianočne trhy na Staromestskom námestí a na Václavskom námestí 

Otvorené: 30.11.2019 - 6.1.2020 

Stánky sú otvorené od 10,00 hod do 

22,00 hod, občerstvenie kúpite až do 

polnoci. Návštevníci sa môžu tešiť aj 

na betlehém, vianočné dielničky, 

ukážky tradičných remesiel a na 

bohatý kultúrny program. 

 

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok? 

Blíži sa čas Vianoc, čas kedy sa všetci 

tešíme na chvíle strávené v kruhu rodiny a 

priateľov. Nie každý má však možnosť 

sadnúť si za štedrovečerný stôl so svojou 

rodinou a mnohí dôchodcovia v 

domovoch dôchodcov pociťujú osamelosť 

práve počas vianočných sviatkov. Preto sme 

sa rozhodli spríjemniť tieto Vianoce niekomu, 

kto nečaká od nikoho darček a zapojiť sa do 

celoslovenského projektu : Koľko lásky sa 

zmestí do krabice od topánok? Deti spolu so svojimi rodičmi naplnili krabice od 

topánok ako vianočný darček a poslali obyvateľom domovov dôchodcov. 

Dúfame, že aj náš malý podiel na tejto zmysluplnej aktivite vyčarí starčekom a 

starenkám úsmev na tvári a urobí im radosť v srdci. Aj takouto formou pomoci sa 

naši žiaci učia empatii a dobrosrdečnosti voči iným ľuďom. 
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Ihličie vonia, zvončeky zvonia,  

a sviečky svietia v tvare hviezd. 

a naše srdcia dokorán 

otvorené sú, 

našim priateľom úsmev 

roznesú 

prajeme vám veľa šťastíčka, 

nech poteší vás dušička. 

A tak Vám prajeme šťastné a veselé Vianoce ! 

S dobrou náladou ide všetko ľahšie 

Rozprávajú si 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: "Tiež dobré." 

Rus: "Tak také som pre zmenu dostal na Vianoce ja." 

A Slovák: "Vidíte to Infiniti G35 GTO?" 

Ostatní: "Nádhera!" 

"Tak takej farby som dostal menčestráky." 

 

Bavia sa tri ženy, čo dali manželom k Vianociam. 

„Kúpila som manželovi vec, čo urobí stovku za 10 sekúnd – je to Honda.“ 
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„Ja som mu kúpila vec, čo urobí stovku za 5 sekúnd – je to Porsche!“ 

Tretia je triumfuje: „Ja som mu kúpila vec, čo urobí 200 za sekundu – je to 

osobná váha!“ 

 

"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." 

 

Miláčik, čo dáme mojej mamičke k Vianociam? Vlani sme jej kúpili kreslo, čo by 

sa k tomu hodilo? "  

"Čo tak elektrický prúd?“ 

 

Kam na výlet 

London eye 

Ak máte radi výšku a krásny výhľad. 

Tak rozhodne neváhajte a navštívte 

London Eye v Londýne! Stojí na 

Južnom brehu rieky Temže. Medzi 

Hungerford Bringe.   
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Gran Canaria 

Ak trávite Vianoce na Gran 

Canarii, určite si nenechajte 

ujsť príležitosť navštíviť 

hlavné mesto a pozrieť si tieto 

dva skvosty – Beltehem na 

Úrade vlády a pieskový 

Betlehem na pláži Las 

Canteras. Betlehem je tradičnou súčasťou a symbolom Vianoc. Gran Canaria je 

krajinou, kde sa hlási k rímsko-katolíckemu vierovyznaniu takmer 100% 

obyvateľov. Zároveň je však známa aj veľkolepými betlehemami.  

Hudba nás spája.... 

Iné Kafe-Vratko Rohoň 

 

V rokoch 1993 – 1994 pôsobil Vratko v 

skupine Shotgun, kde sa zoznámil s Braňom 

Turským - basgitara a Majom Chromým - 

gitara (obaja predtým v skupine Kalybos). 

Skupina odohrala pár koncertov a rozpadla 

sa. V roku 1995 sa však Chromý a Vratko 

stretávali opäť, aby založili Iné Kafe. Do 

roku 1999 sa skupina viac menej drží 

punkového zamerania, ale po zmene zostavy 

sa ustaľuje vo vodách pop punku či 

punkrocku. V skupine sa vystriedali (okrem hosťujúcich členov) 3 speváci, 2 

basgitaristi, 3 gitaristi a 4 bubeníci, pričom Vratko bol jediným trvalým členom.  

https://sk.wikipedia.org/wiki/In%C3%A9_Kafe


Školský rok 2019/2020, Vianočné číslo 3 

11 
 

Piesne 

Sínus dopadu, Nezáujem, Čiernobiela, 

Bratislava volá!, Figúrka, Právo na šťastie, 

Špinavé objatie, Ani minútu, Déjàvu, 

Mojich najlepších 15 rokov,  Krvavá 

blondína, Spomienky na budúcnosť, 

Ružová záhrada, Ďakujeme vám, Mám 

pocit, Ráno, Úspešne zapojený... Viac na: inekafe.sk 

 

       Kto som? 

Patril  medzi najvýznamnejších a najpopulárnejších spevákov 

dejinách česko-slovenskej populárnej hudby. Celkovo naspieval 

978 piesní. Spieval nielen česky, ale aj nemecky, taliansky, rusky 

a anglicky.  Dňa 7. januára 2008 sa v Las  Vegas oženil so svojou 

manželkou, s ktorou mal dve dcéry. 

„Tleskejte, ja to mám moc rád.“ 

 

               

 

Je česká speváčka, textárka, herečka a 

moderátorka. Stala sa držiteľkou 

deviatich Zlatých slávikov nepretržite 

od roku 1977 až do roku 1985. Je 

najpredávanejšou českou speváčkou 

všetkých čias. 
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Nielen Vianocami žije naša škola 

Ovocie a zelenina ... 

Áno aj u nás v škole sa zorganizovala ochutnávka ovocia a zeleniny. 

Mali sme možnosť ochutnať nie len ovocie a zeleninu, ale aj zdravé pomazánky 

a niekoľko zdravých potravín a receptov. Školskou zdravou akciou bola nie len 

ochutnávka, ale aj výstava ovocia a zeleniny. 

 

Vyhodnotenie dopadlo nasledovne:   

Diplom za najväčšie jablko: Janka Štafenová 4.A 

Diplom za najmenšie jablko: Peťko Staňo 1.A 

Diplom za najzaujímavejšie: Karin Samcová  1.B 

Diplom za najkurióznejší tvar ovocia alebo zeleniny : Peťko Staňo 1.A 

Diplom za najkrajší košík :Eliška Kyselová 1.B 

Špeciálna cena : Alexandra Cabadajová 3.B  

Tešíme sa na Týždeň zdravej výživy aj na ďalší školský rok . 
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O2 Športová akadémia Mateja Tótha 

Množstvo výskumov dokazuje, že pohyb a športovanie robí ľudí šťastnejšími a 

zdravšími. Tak prečo nezačať už v 

detstve?! Aj preto bol vytvorený 

projekt O2 Športovej akadémie 

Mateja Tótha. Deti  učíme 

systematicky a správne športovať, 

mať z pohybu radosť, ktorá 

pretrvá do dospelosti.  V stredu  27.11. sa aj 

naši žiaci  2. - 5.ročníka zúčastnili Športového 

dňa Nadácie Slovenskej sporiteľne v  

Športovej v Banskej Bystrici. Okrem športovej 

súťaže,boli pripravené skákacie hrady, maľovanie na tvár, občerstvenie. 

Samozrejme nechýbala autogramiáda olympijského víťaza Mateja Tótha.  

 

Triedenie odpadu 

Prečo vlastne triedime odpad? Je to 

vôbec nutné? Takéto otázky si položil 

snáď každý, kto sa len trochu zaujíma 

o prostredie, v ktorom žije. Odpadu 

pribúda neúmerným tempom, a tak 

je treba sa vážne zamýšľať nad tým, 

čo pre životné prostredie môžeme 

urobiť my sami a naša škola. Preto sme sa rozhodli zapojiť našu školu aj do 
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projektu „Vytvorme spoločne čistejšie, krajšie a zdravšie prostredie v ktorom 

žijeme“, kde deťom 2. a 4. ročníka ukázali, čo všetko patrí do farebných 

kontajnerov. Deti tiež sprevádzali na ceste lúkou slimáčika Máčika, ktorému 

pomáhali odstrániť z cesty preňho nebezpečný odpad. Ďakujeme za názorné 

prevedenie triedenia odpadu a poukázanie na predchádzanie vzniku odpadu, čím 

našej Zemi pomôžeme najviac. Na našej škole máme nádoby na separovaný zber. 

Označené nádoby sa nachádzajú na chodbách školy.  

Triedime: 

-          PAPIER  (modrá nádoba) – patria sem papierové obaly, použitý papier, 

noviny, časopisy, letáky, atď. 

-          PLASTY (žltá nádoba) – patria sme PET fľaše, čisté obaly od saponátov, 

šampónov a pod. 

-          TETRAPAKY (zelená nádoba) – zaraďujeme sem obaly od mlieka, džúsov  

-          INÝ ODPAD (červená nádoba) – patrí sem alobal, ohryzky, použité 

vreckovky, atď. 

Veríme, že ani Vám nie je naše životné prostredie ľahostajné a aktívne sa 

zapojíte do triedenia odpadu. 

Červené stužky 

Červené stužky sú symbolom  Svetového dňa boja proti AIDS. 

Aj tento rok sme sa zapojili do kampane Červené stužky.  

Na redaktorskom krúžku sme vytvorili súťažne video : 

https://skola-varin.sk/uploads/media/2019_cervene_%20stuzky.mp4 

https://skola-varin.sk/uploads/media/2019_cervene_%20stuzky.mp4
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Okrem toho sme zorganizovali vybíjanový 

turnaj. 

 

 

 

Dňa 27.11.2018 sa uskutočnila beseda pre siedmy ročník s 

MUDr. Katarínou Murajdovou.  Túto besedu organizujeme 

každoročne v rámci kampane Červené stužky. Pani 

doktorka primeraným spôsobom priblížila žiakom 

problematiku HIV a AIDS. 

 

 

V pondelok 02. decembra sme na našej škole 

rozdávali červené stužky.  
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A sme na konci 

 

Pekné a pokojné Vianoce, 

šťastné vykročenie do nového roka 

vám želajú všetci, 

ktorí sa podieľali 

na vzniku nášho časopisu. 


