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Úvodník 

Drahí študenti, 

Začiatkom decembra sa nám  blíži koniec kalendárneho roka, ale začína nám 

príjemné obdobie spojené s blížiacimi sa prázdninami a oslavou najkrajšieho sviatku 

roka - Vianocami. Pomaly začneme ozdobovať naše nástenky vianočnou tematikou, 

stavať si v triedach stromčeky a na záver prídu darčeky. Spomenul som síce, že sa 

nám končí kalendárny rok, ale nemôžeme zabúdať na to, že školský nie. Tak 

odporúčam všetkým otvoriť knihy a „šup - šup“ opravovať známky za využitia 

predvianočnej nálady našich profesorov, nech môžeme stráviť sviatky v pokoji niekde 

na lyžovačke a nie nad knihami.  

Ján Chrenko, III. S 
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NEWS 

 

Študentská formula okolo 

Slovenska 2014 

Naši žiaci z III. S triedy sa zúčastnili 

akcie STU s názvom Študentska 

formula okolo Slovenska 2014. Akcia 

sa uskutočnila v priestoroch SPŠ F. 

Hečku v Leviciach. Žiaci sa dozvedeli 

nové informácie o STU a zúčastnili sa 

prakticko-vedomostnej súťaže. 

 

ZENIT - elektronika 

Súťaže sa zúčastnilo celkovo 12 žiakov. 

Školské kolo sa uskutočnilo 23. 10. 

2014. Víťazom kategórie A sa stal Igor 

Miškolci zo IV. A (114 bodov). Druhý 

skončil  

Ivan Škultéty zo IV. A (113 bodov) 

a tretí skončil Milan Kalina zo IV. S 

(109 bodov). Ďalej sa umiestnili žiaci 

V. Režo III. B (108b), P. Molnár IV. B 

(106b), Z. Lakatoš III. A (95b), M. 

Tomšík III. B (46b).  

V kategórii B zvíťazil Marek Benc z 

II. A (49 bodov). Druhý skončil A. 

Kiss z II. A (27 bodov) a ďalší boli M. 

Durdiak z II.A (15b), D. Homola z II.A 

(12b), P. Sedláček z II.A (8b). Všetkým 

riešiteľom gratulujeme a do krajského 

kola postupujú prvý dvaja z každej 

kategórie.  

ZENIT – programovanie 

Školské kolo sa konalo 6. 11. 2014 

a celkovo sa zúčastnilo 8 žiakov. Po 

vyhodnotení vzniklo takéto poradie: 

Kategória A (3. a 4. ročník): Adrián 

Goga zo IV. A (95 bodov), Viktor 

Zaujec zo IV.A (47 bodov), J. Kéry z 

III. M (15b), M. Káčer zo IV.M (12b) 

a G. Szitasz zo IV.M (12b).  

Kategóriu B suverénne vyhral Martin 

Benc z II.A (60 bodov). 

Postupujúcich určí krajská komisia. 

Gratulujeme! 

Študentské komunálne voľby 

Študentské komunálne voľby sa konali 

6. 11. 2014. Volebná účasť bola 58,9% 

a počet oprávnených voličov bol 394. 

Odovzdaných hlasov 232, ale platných 

len 218. 

VÝSLEDKY KOMUNÁLNYCH VOLIEB : 

1. Dominika Tekeliová 28,9%, SIEŤ 

2. Jozef Dvonč 20,6%, SMER, KDH, 

SNS 

3. Dušan Damašek 13,8%, nezávislý  

4. Pavol Leštinský 13,3%, KSS 

Olympiáda v nemeckom jazyku  

Školské kolo sa konalo dňa 7. 11. 2014 

v učebni TV1. 1. miesto získal 

Patrik Držík z II. M  (34bodov), 2. 

miesto Marek Benc z II. A (32b) a 

3. miesto  Juraj Molnár z I. MS 

(30b). 4. Miesto patrí  Michalovi 

Stolárikovi z I. MS (24b). 

Gratulujeme víťazovi! 
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Olympiáda zo slovenského jazyka 

a literatúry 

Školské kolo sa konalo 11. 11. 2014. 

V kategórií B zvíťazil Filip Gerhát z I. 

A (46 bodov). Na druhom mieste 

skončil Jakub Pintér z II. M (40b) 

a tretí skončil Juraj Chobot z II. A 

(34b). V kategórií A zvíťazil Viktor 

Zaujec zo IV. A (39bodov), druhý bol 

Dominik Slatina z III. M (33b) 

a tretí bol Lukáš Jančovič zo IV. S 

(29b). Víťaz z každej kategórie 

postupuje na krajské kolo. 

Gratulujeme! 

IMATRIKULÁCIE 2014 

Dňa 14. 11. 2014 sa konali 

imatrikulácie pre žiakov 1. ročníka. 

Počas dňa museli prváci podstúpiť 

niekoľko náročných úloh a po 

súťažiach sa v telocvični konal koncert. 

A nakoniec si v tombole mohli 

vyžrebovať jednu zo zaujímavých cien. 

 

Olympiáda z anglického jazyka 

Konala sa dňa 26. 11. 2014. Víťazom 

sa stal Igor Miškolci zo IV. A (67,5 

b), druhý skončil Tomáš Molnár zo 

IV. M (66,5 b) a tretí skončil Filip 

Gerhát z I. A (63,5 b).Výsledné body 

sú súčtom bodov ústnej a písomnej 

časti. Víťaz postupuje do okresného 

kola OAJ. Gratulujeme! 

Krajské kolo Zenitu v elektronike 

Krajské kolo Zenitu v elektronike sa 
uskutočnilo dňa 4. 12. 2014 v Spojenej 
škole v Nových Zámkoch. Naši žiaci 
obsadili vynikajúce umiestnenia.  Igor 
Miškolci zo IV. A skončil na 2. 
mieste v A kategórií a Marek Benc 
z II. A skončil na 5. mieste v 
kategórií B. K vynikajúcim 
výsledkom, samozrejme, 
gratulujeme!  

Olympiáda ľudských práv 

Dňa 4. 12. 2014 sa 16 žiakov 3. 
ročníkov zúčastnilo školského kola 
Olympiády ľudských práv. Víťazom sa 
stala Klaudia Pindešová z III. A (30 
bodov). Na druhom mieste sa umiestnil 
Dominik Slatina z III. M (29 bodov) 
a na treťom mieste bol Dávid Kozár z 
III. S (28 bodov).Víťaz postupuje do 
krajského kola. 

Krajské kolo Zenitu v strojárstve 

 

Dňa 2.12. 2014 sa uskutočnilo krajské 
kolo súťaže Zenit – strojárstvo  v SOŠT 
Komárno. Súťaže sa zúčastnili žiaci P. 
Berec a B. Matyó z IV. S. B. Matyó 
sa umiestnil na 4. mieste a P. Berec na 
peknom 5. mieste. K výsledkom 
gratulujeme!  

Jakub Pintér, II. M 

 

http://spsnitra.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=85
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Projekt 

„Zaži príbeh z knihy a vyhraj super ceny!“ 

Internetové kníhkupectvo Abcknihy.sk v spolupráci s partnermi pripravuje 
už IV. ročník súťaže Vráťme knihy do škôl. Projekt je zameraný na podporu čítania a 
vytvárania pozitívneho vzťahu ku knihám medzi žiakmi.  
 
Princíp súťaže je veľmi jednoduchý 

Žiak si môže prečítať ľubovoľnú knihu podľa vlastného výberu a následne v krátkosti 
popíše, prečo si danú knihu vybral a čo mu jej prečítanie dalo (tento príspevok 
zároveň overuje, že žiak knihu naozaj čítal). Príspevok  prihlási  na stránkua bude 
zaradený do žrebovania o hodnotné ceny. Cieľom súťaže je podporovať čítanie a 
pozitívny vzťah ku knihám, preto 
neposudzujeme literárnu kvalitu príspevkov. Výhercovia sú určení žrebovaním. 
 
Okrem študentov sme pamätali aj na učiteľov, ktorých obetavosť  je kľúčová 
pre rozvíjanie schopností ich zverencov. Práca učiteľov je oceňovaná v rámci 
kategórie Knižný anjel. Každý knižný anjel dostane oficiálne písomné 
poďakovanie a bude zaradený do žrebovania  o samostatné ceny. 
 
Novinkou IV. ročníka bude aj súťaž o Najaktívnejšiu školu - vhodné ceny sa 
zatiaľ pripravujú, ale už teraz môžeme sľúbiť, že budú viac než atraktívne. 

Čo môžete vyhrať? 

- elektronickú čítačku kníh, tablet, encyklopédiu, poukážky na nákup kníh, výlet 
do Bruselu s návštevou sídla Európskeho parlamentu 

 najaktívnejšia škola môže získať interaktívnu tabuľu, kupón na nákup kníh, 
knižný balík 

Pokyny pre žiakov pred zapojením sa do súťaže: 

1.       Napísať o prečítanej knihe aspoň polovicu normostrany A4 
o    Normostrana: doporučené písmo Times New Roman 12 
o    riadkovanie 1,5 
o    ľavý i pravý okraj 3 cm 
o    horný i dolný okraj 2,5 cm 
o    zarovnanie textu do bloku 

2.      Poslať svojmu učiteľovi SJL na kontrolu 
3.      prihlásiť sa na registráciu na: www.vratmeknihydoskol.sk 
4.      klik na ružový text: „Chcem sa zapojiť“ 
5.      vyplniť kolónku „som žiak“ a registrovať, pozor, všetky heslá si zapísať 
bokom 
6.      možnosť poslať príspevok (je skontrolovaný učiteľom SJL)  

http://www.vratmeknihydoskol.sk/
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Praktický elektrikár s Vraťom 

Ovládanie servomotora pomocou časovača 555 

Toto zapojenie časovača (555) slúži na ovládanie servomotoru pomocou dvoch 

tlačidiel, pričom prvé tlačidlo slúži na otáčanie servomotora doľava a druhé doprava. 

Je to spôsobené impulznou dĺžkou, ktorá je tvorená obvodom 555 . Servomotor číta 

tento impulz a potom ho vyhodnocuje pohybom .  

 

Zoznam súčiastok:  

Odpory:   68kΩ 
47kΩ 
33kΩ 
10kΩ 
1kΩ   

Kondenzátor:   100nF 
Tranzistor:  BC547 
Časovač:      555 
Servomotor 
 

 

  
 
Vratislav Režo, III. B 
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Svet technológií 

Odzvoní rozbitým displayom? 

Možno vďaka Gorilla Glass 4 to bude 

realita... 

Určite to všetci poznáte: Dostanete 

alebo si kúpite mobil. Staráte sa oň 

a po čase vám niekde doma či na ulici 

náhodou spadne, poprípade sa 

vyšmykne z ruky a rovno displayom na 

zem. Otočíme ho a dúfame, aby tam 

bola prinajhoršom ryha alebo malý 

škrabanček, ale čo čert nechcel – 

display je rozbitý. V lepšom prípade je 

to len rožtek, v horšom veľká pavučina 

až nefunkčný display...  

 

Tomuto práve budeme môcť všetci 

majitelia smartfónov predísť. Fólie  

a sklá zabránia škrabancom, lenže 

pádom v istých prípadoch nepomôže 

ani lepší kryt. Možno len náhoda.  

 

Vďaka novému sklu Gorilla Glass 4, 

ktoré je testované a pomaly sa začne 

aplikovať na nové smartfóny, môžeme 

očakávať, že 80% pádov na asfalt 

alebo iný povrch z výšky 1 metra naše 

zariadenia vydržia. Oproti starším 

modelom má oveľa lepšie pevnostné 

skúšky. To sa týka hlavne tlaku.  

 

Oproti konkurencii je Gorilla Glass 

výrazne lepší. Čo sa týka 4 tej verzie. 

Je jasné, že zafírové sklo (viď obrázok) 

má lepšie výsledky oproti Gorille 3 . 

Lenže výrobné náklady sú vyššie na 

zafírové sklo (tým pádom je menej 

pravdepodobné, že sa budú inštalovať 

do strednej triedy smartfónov). 

 

Musíme iba vydržať a veriť, že 

smartfóny s týmto sklom sa dostanú 

na trh čo najskôr  

Jozef Hamaj, III. S 
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Windows 10 

30. septembra 2014 Microsoft ohlásil 

nástupcu Windowsu 8, a to Windows 

10. Krátko na to vydal tzv. Technical 

Preview, čo je vlastne beta verzia tohto 

operačného systému, prístupná 

všetkým zdarma a funkčná do apríla 

2015. Čo nám nový Windows teda 

ponúka? 

Windows 10 má svoje miesto (podľa 

očakávaní) niekde medzi sedmičkou a 

osmičkou, pričom preberá najlepšie 

prvky z jedného aj z druhého. 

Mnohých užívateľov Windowsu 8 určite 

poteší, že Metro UI takmer úplne 

zmizlo a pri spustení systému vás 

privíta klasická pracovná plocha, 

prakticky identická s tou vo Windowse 

8. Microsoft nám takisto vrátil menu 

Štart, ktoré je však teraz prepojené s 

Metro UI. 

Nové Metro funguje ako doplnok menu 

Štart, pričom aj štart aj Metro si 

zachovali plnú funkcionalitu. Štart 

menu funguje rovnako ako vo 

Windowse 7 a Metro dlaždice si opäť 

môžete ľubovoľne presúvať, meniť ich 

veľkosť a podobne. 

 Čo sa týka výzoru okien a všetkých 

prvkov rozhrania vôbec, tie vám budú 

svojimi svetlými farbami a ostrými 

hranami pripomínať skôr osmičku. 

Metro aplikácie však môžete v novom 

Windowse zmenšiť alebo 

zminimalizovať ako všetky ostatné 

,,okná". 

Podľa slov Microsoftu je Windows 10 

vytvorený tak, aby v 

rôznych formách 

fungoval na počítačoch, 

tabletoch, smartfónoch a 

na Xboxoch. Toto je vraj 

dôvod, prečo bolo 

preskočené očakávané 

označenie Windows 9. 

Tento operačný systém 

už obsahuje Windows 

Store, ktorý je prepojený 

s obchodmi aplikácií na 

Windows mobiloch a 

tabletoch. Po technickej stránke 

Windows 10 vyzerá veľmi dobre, 

predpokladané  hardvérové požiadavky 

sú rovnaké ako pre Windows 8. 

Microsoft taktiež plánuje odhaliť ďalšie 

funkcie Windowsu 10 niekedy v januári 

2015 a konečné vydanie sa očakáva v 

polovici roku 2015. Za uplynulý rok sa 

objavili neurčité a nepotvrdené 

informácie o ďalších aktualizáciách 

zdarma, a takisto upgrade na 10 z 

Windowsu 7 a 8.1 možno bude 

zadarmo alebo za nízku cenu. Musíme 

počkať a uvidíme, čo Microsoft urobí s 

novým Windowsom. 

Filip Gerhát, I. A 
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TOP SECRET 

All I want for Christmas 

Ing. Jozef Gerhát: „Zdravie, šťastie, radosť, svätý pokoj!“ 
Ing. Anton Foldesy: „Sneh.“ 
Ing. Jana Potočná: „To, čo sa nedá kúpiť v obchode – zdravie.“ 
PaedDr. Viera Tvrdoňová: „Úsmev a radosť.“ 
Mgr. Martina Lauková: „Lístky na dobrý zápas.“ 
Mgr. Eva Stanová: „Wellness pobyt a oddych.“ 
PhDr. Milan Bíro: „Veľa zdravia pre rodinu a pokoj v duši.“ 
Ing. Gabika Šimjaková: „Aby sme na Vianoce boli všetci spolu a zároveň prežiť 
sviatky v pokoji.“ 
Mgr. Mária Szakállová: „Zdravie!“ 
PhDr. Eva Kukučková: „Zdravie pre blízkych.“  
PaedDr. Jana Ďurovová: „Prežiť sviatky v kruhu rodiny.“ 
Mgr. Barbora Lacenová: „Ja chcem pyžamo, ale viem, že to dostanem.“ 
RNDr. Milan Babiak a Ing. Alexander Hlavatý: „Dajte nám svätý pokoj.“  
Ing. Soňa Szalaiová: „Ja chcem iba zdravie, lebo viem, o čom hovorím.“ 
Mgr. Marek Daňko: „Ja mám všetko, ale čo ešte nemám, to chcem.“ 
 

Baví nás 
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Interview s... Klaudiou Pindešovou ... 

Aký máš dnes deň? 
Skvelý, vďaka za opýtanie. 
Ako si sa na našu školu dostala? 
Vyberala si ty alebo rodičia? 
Školu som si vyberala ja, a to 
pravdupovediac na poslednú chvíľu. 
Dostať sa na našu školu bolo 
jednoduché, teda aspoň v mojom 
prípade. Nekonali sa prijímacie skúšky 
a monitor, ktorý sme písali na 
základnej, som zvládla, čo zavážilo aj 
na prijatí na strednú školu. 
Ak by si sa mohla vrátiť v čase, 
zmenila by si výber školy? 
Popravde v čase, keď som písala 
prihlášku na túto strednú, som ani 
netušila čo všetko obnáša študovať 
odbor, ktorý som si vybrala a určite 
som nerátala s tým, že v tom čase 
budeme len dve dievčatá na škole, no 
s istotou viem povedať, že by som 
svoje rozhodnutie nezmenila. 
Prvé dni na našej škole – pohoda 
alebo šok? 
Úprimne, pohodou sa to nazvať 
nedalo, ale ako sa na to pozriem s 
odstupom času, bola to celkom sranda. 
Čo hovoríš na učiteľský zbor? 
Z môjho pohľadu skupina trpezlivých 
ľudí. Najviac oceňujem 
profesorov/profesorky, na ktorých je 
vidieť, že ich táto práca, respektíve 
odbor ktorí učia, baví. Hneď to robí 
hodinu zaujímavejšou - pokiaľ sa 
študent dozvie aj veci praktické do 
života a nielen plno informácií, ktoré sa 
musí nabifľovať a nakoniec z nich aj 
tak nemá nič, iba pár známok. 
Obľúbený predmet, ak chceš aj 
učiteľ? 
Predmet, ktorý je jeden z mojich 
obľúbených je prax, pretože pomocou 
skúseností nadobudnutých počas praxe 
viem lepšie pochopiť učivo prebrané 

na teoretických hodinách a taktiež si to 
ľahšie zapamätám.  
Ak by si u nás na škole mohla 
zmeniť jednu vec, čo by to bolo? 
Viac praktických hodín spojených s 
čiastočným výkladom teórie. 
Čomu sa venuješ vo voľnom čase, 
máš nejaké hobby? 
Vo voľnom čase väčšinou pracujem 
alebo spím a sem tam si rada 
zašportujem, aj keď aktívne sa už dlhú 
dobu nevenujem žiadnemu športu. 
Si poctivá a učenlivá študentka? 
Tvoje sebahodnotenie. 
Som učenlivá, ale to sa skôr týka vecí, 
ktoré ma bavia.  
Aké je to z pohľadu ženy mať 
okolo seba čisto mužský kolektív 
spolužiakov? 
Asi je to len o zvyku. Po troch rokoch 
mi to už vôbec nepripadá ničím 
zvláštne. 
Ak smiem vedieť - koľko 
nápadníkov sa za tie roky našlo 
v radoch našej školy? Sú pozvania 
na kávu skôr výnimočné alebo 
celkom bežné? 
Nikdy som to nepočítala, ale na moje 
prekvapenie, našlo sa zopár 
odvážlivcov, ktorí sa rozhodli pozvať 
ma na kávu. Všetky pozvania boli pre 
mňa niečím výnimočné, pretože rada 
spoznávam nových ľudí, ale sama by 
som nenabrala dosť odvahy prihovoriť 
sa niekomu cudziemu. 
Posledné slová /doplnenie/ odkaz 
učiteľom alebo spolužiakom? 
Chcela by som v tomto predvianočnom 
čase popriať všetkým krásne sviatky v 
kruhu najbližších a šťastný, hlavne 
úspešný nový rok. 
 
Igor „Igro“ Miškolci, IV. A 
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Inglišoviny 

1492: Conquest of Paradise 

„Centuries before the exploration of space, 

there was another voyage into the 

unknown.“ 

Probably every one of you heard about the 

famous sailor from Genoa who went on a 

journey to open a new trade passage to 

India and discovered a whole New World 

instead. You might have read about him, 

you might have also seen a movie about 

him. 1492: Conquest of Paradise is one of 

those movies, probably the most popular 

and also the most expensive of all but it's 

forgotten nowadays, probably because of 

its critical worldwide failure in cinemas 

back in the year it came out (it was in 

1992, 400 years after the landing of the 

first voyage). 

Although the movie failed in terms of box 

office, I don't think it deserved such a 

fate. It's not a bad movie per se, it's just 

something that most people don't find 

interesting enough. Its slow pace, long 

dialogues and minimum amount of action 

also contributed to the box office disaster. 

However, I like the movie a lot, it's more 

beautiful than most of the movies I have 

ever seen. There are many (at least for 

me) unforgettable scenes. 

The movies was shot with such sense that 

every single image looks like a 

masterpiece from  a gallery and it doesn't 

matter if you're looking at a herd of sheep 

on a pasture or Christopher Columbus 

receiving his blessing before the big 

adventure. There's just everything to 

admire, wherever you look. Not to 

mention the music, which was composed 

by Vangelis, a Greek composer with a very 

well-known name. For someone, his OST 

(original soundtack) doesn't fit into the 

movie for using „modern style,“ however, 

I can't imagine anything better. 

 The movie also seems very real and 

historically trustworthy, there are no CGI 

effects, only pure, wonderful nature. But I 

must point that the story and the 

characters in this movie are fictionized and 

not telling the real truth according to 

historical facts. In the archives from the 

not so distant past, we wouldn't find  that 

certain events happened differently, also 

that Columbus wasn't just a good guy who 

wanted the best for everyone and so on. 

But it doesn't really matter, if you really 

care about history, you can simply set 

your brain to a relax mode and enjoy the 

voyage like everybody. 

The story itself, as long as it is very 

powerful, is not the main thing to focus 

on. And you probably won't focus on the 

storyline, because it's pretty 

straightforward and doesn't try to keep 

you interested much, even though it may 

leave something remarkable in your 

memory. What's there to enjoy more are 

the intense emotional scenes and the 

dialogues between characters. For 

example, when the main antagonist of the 

movie, Adrian de Moxica speaks to 

Columbus or when Columbus is reunited 

with his wife after the long years he spend 

on the New World. The last mentioned is 

probably a better scene than most of the 

romantic movies. 

If you're just a bit interested after reading 

this quick „review,“ give the movie a try. 

It's free, when you know where to look for 

it :D 

Adrián Goga, IV. A 
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Virals 

V ďalšom diely populárnych videí sa pozrieme znova na to, čo hýbe svetom Youtube. 

 

Aj keď vieme, že štvrtáci už majú 

dávno po stužkovej, verím, že v nich 

stále ešte ostala štipka energie, aby si 

poriadne zatancovali. V prvom videu 

spolubývajúci natáča toho druhého ako 

pri upratovaní po párty. Fakt mu to 

ide! 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=L7R35qjky7w 

 

Ďalšie video tiež súvisí s rôznymi 

tanečnými kreáciami. V tomto videu 

majiteľ domu natáča opravára ako mu 

opravuje potrubie. No na tom by 

nebolo nič zvláštne, no opravár úžasne 

tancuje do rytmu hudby z rádia a nevie 

o tom, že ho majiteľ natočil na 

kameru. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zVnkp1oF3To 

 

A tak sme dotancovali. V poslednom 

videu sa pozrieme na vevericu, ktorá 

ukradla kameru. Dôvod? Šikovný 

majiteľ kamery pripevnil kúsok chleba 

na kameru, aby prilákal vevericu, ktorá 

kameru zobrala a vyniesla na strom. 

Hneď ako zjedla chlieb,  zhodila 

kameru na zem, ale našťastie sa 

kamere nič nestalo. 

https://www.youtube.com/watch?v=xIEWgxuaPyA 

Dávid Koňarčík, IV. A  
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Vtipy 

Mamiiii, ja by som chcela na Vianoce 
psa... 
Nevymýšľaj! Bude kapor ako každý 
rok!! 
 

 
Jano, čo dostaneš na Vianoce? 
Človeče, asi chlapa. Videl som ho u 
manželky v skrini. 
 
 

 
 

O Vianociach hovorí mamička Miškovi: 
Miško, zapáľ vianočný stromček.Za 
chvíľu príde Miško a hovorí: Aj sviečky? 

 

 
Na Vianoce kričí malý Miško cez celý 
byt na mamičku pri sporáku: Mami, 
mami, stromček horí! 
Hovorí sa, svieti, a nie horí. Poučí ho 
matka. 
Chlapček za chvíľu zase začne kričať: 
Mami, mami, záclony už tiež svietia! 
 
 

  

Jozef Hamaj, III. S  
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Vianoce 

Rok čo rok k nám prichádzajú pomaly 

a najskôr nenápadne. Je to tak, 

najkrajšie sviatky roka sa opäť blížia, 

už môžeme počítať dni.  

Radostné, čarovné, bohaté, pokojné, 

láskyplné... Iba jediné sviatky v roku 

majú toľko prívlastkov – VIANOCE. 

Niet vari krajších sviatkov. Na 

Vianociach sú krásne už samotné 

prípravy na ne. V rodinách, v ktorých 

je láska a porozumenie, sú aj deti 

šťastné a spokojné. V týchto rodinách 

má celé vianočné obdobie, čiže aj čas 

na prípravu Vianoc, svojské čaro. 

Všetci sa dokážu zapojiť do spoločných 

prác, nevynímajúc ani deti.  

KEDY UŽ BUDÚ VIANOCE? Túto otázku 

vyslovujú všetky deti. Nekonečne dlhý 

čas čakania na deň, keď sa ozve 

vianočný zvonček, sa im snažíme 

spríjemniť adventným kalendárom, 

ktorý deň za dňom odkrajuje 

predvianočný čas príprav.  

Na Vianoce sa tešíme spolu s deťmi. 

Snažíme sa svojim blízkym pripraviť čo 

najviac radostí a prekvapení. 

Tajomstvá pri chystaní darčekov 

vyvolávajú sladké napätie a netrpezlivé 

očakávanie. So zvláštnou radosťou 

pripravujeme darčeky pre rodinu a 

milých priateľov, zamýšľame sa nad 

tým, ako pekný darček zabalíme, s 

deťmi sa púšťame do výroby ozdôb na 

stromček, plánujeme pečenie 

vianočného pečiva i prípravu 

vianočného menu.  

A pretože nielen v duši, ale i všade 

okolo seba chceme mať „sviatočno“, 

zdobíme a krášlime svoje byty. 

Sviatočná výzdoba v oknách 

oznamujeme blížiaci sa príchod 

sviatkov. Príjemnú pohodu nám 

vyčarujú spoločne zhotovené vianočné 

dekoratívne drobnosti ako girlandy, 

vence nad vchodové dvere a svietniky, 

ktoré nám budú svietiť práve v deň, 

kedy... 

Kiežby to vianočné svetlo porozumenia 

a pokoja v nás zotrvalo čo najdlhšie. 

Bol by to najkrajší vianočný dar. 

Pričiniť sa oň musíme predovšetkým 

sami, vo svojom vnútri. 

 

Adrián Mihalka, II. M  
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A ja Vám vinšujem na tie sväté hody, 

hojnejších, pokojnejších a zdravších 

rokov sa dožiť, ako ste sa dožili a prežili. 

Od Boha lásku, od ľudí priazeň. 

Na tamtom svete slávu nebeskú, 

korunu anjelskú, aby ste mohli 

všetci dosiahnuť. 

 

 


