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I. ročník 



 

 

Milí priatelia, 

čas Vianoc je tu. Všade okolo nás vládne 

vianočná atmosféra. Vianočné dekorácie, 

vianočné stromčeky, dokonca i klasické 

zvonenie vystriedali vianočné koledy. Určite 

všetci netrpezlivo odpočítavame dni  

do vianočných prázdnin.  

Dúfame, že nám Perinbaba nadelí dostatok 

snehových vločiek, aby sme sa mohli 

vyšantiť na lyžiach, saniach alebo si 

vyskúšať naše zručnosti na korčuliach.  

No okrem zimných radovánok sú Vianoce 

predovšetkým spojené s láskou, rodinou, 

pokojom, oddychom,  kúzlom a čarom. 

Prajeme Vám, aby ste ich prežili v kruhu 

svojich najmilších a tešíme sa na stretnutie 

v novom roku.  

Nádherné prežitie Vianoc a veľa zdravia  

do nového roku Vám želá 

redakčná rada   

 

 

V aktuálnom čísle 

nájdeš: 

___________________ 

 

SLÁVKA SALADIOVÁ & 

ROMAN ŠVANTNER 

  rozhovor 
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Slovo na úvod 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HALLOWEENSKA 

PRESPÁVAČKA 

Vieme, že Halloween je už dávno za nami, ale na našej škole sa konala akcia, ktorá bola 

s týmto sviatkom spojená a radi by sme Vám o nej povedali. 

Deviataci našej školy sa rozhodli zorganizovať prespávačku v škole pre žiakov piateho 

ročníka. Táto akcia sa konala 7.novembra, kedy žiaci podvečer prišli do školy nielen  

so školskou taškou, ale aj so spacími vakmi, dekami a pyžamom. Keďže na bohatý 

program potrebovali žiaci nabrať silu a energiu, ako prvý bod akcie bola spoločná 

večera. Po nej nasledovalo  rozdelenie sa do tímov a vysvetlenie pokynov ku hre. 

Žiaci museli chodiť po jednotlivých stanovištiach. Na každom stanovišti po splnení úlohy 

dostali indíciu, kde sa stanovište nachádza. Pri plnení úloh mohli ukázať svoju šikovnosť, 

ale aj vedomosti. 

Po tejto aktivite nasledovala „baterková pátračka“. Žiaci v tímoch išli na školský dvor, 

kde si museli nájsť poukrývané balíčky so sladkou odmenou. No, a pred spaním sme si 

spoločne pozreli rozprávku. Na druhý deň, počas veľkej prestávky, si každý odniesol 

kúsok torty, ktorú pre nás napiekli naše šikovné kuchárky a patrí im za to naša veľká 

vďaka  



 

MATEMATIKA 
A sme tu opäť s našou rubrikou KVÍZ. Dúfame, že všetko bude bez chyby! 

 

1. Vypočítaj obvod štvorca  5. Porovnaj:  

a = 5cm.      7892,45 a 7892,45000 

a) a∙4=20cm    a) =  

b) 4∙a=25     b) ‹ 

c) 2∙a+2∙b=20    c) › 

 

2. Číslo je deliteľné 3 vtedy, keď 6. Číslo je deliteľné 8 vtedy,  

a) jeho posledné 2-číslie je párne a) ak je aj deliteľné 4 

b) je ciferný súčet deliteľný 6 a 9 b) ak je ciferný súčet deliteľný 6 

c) je jeho ciferný súčet deliteľný 3 c) ak je posledné trojčíslie deliteľné 8 

 

3. (238-48) + 78654∙3-5=  7. Ktoré z týchto čísel je prvočíslo?  

a) 56824     a) 101 

b)236147     b) 1 

c) 236157     c) 87 

 

4. 4592,584:584=    8. Rímske číslo XLVII 

a) 9      a) 67 

b) 7,86401369863    b) 97 

c)15684     c) 47 

 



 

VIANOCE 

 

Už nám idú, sú tu zas, 

Nesú sneh a nesú mráz. 

Tešíme sa všetci na ne, 

Deti berú všetky sane. 

 

Ten čas lásky a štedrosti, 

Aj chutného mäsa od kosti. 

Už sme sa tešili velice, 

Teraz sú tu, naše Vianoce. 

 

Adventné sviece; prvá, druhá, tretia, 

Tie babkine koláče, do pusy mi letia. 

A na toho šiesteho, topánky do čistého. 

Sladkosti do boty, už je koniec roboty. 

 

Ešte sa nenazdáme, je tu Štedrý deň, 

Taká krásna atmosféra, to musí byť sen. 

 

Šterdrý večer bude tu,  

Keď sa vrátim z výletu, 

Vločky krásne padajú, 

Jedna za druhou do radu. 

 

Na večer stôl pripraviť, 

Kapra zasa uvariť, 

Stromček zasa postaviť, 

A potom pekne ozdobiť. 

 

Rodina je pri stole, 

A polievka na stole, 

Potom zjeme kapra, 

Aby mamka neoslabla. 

 

Idú si pre darčeky, 

Počujú už zvončeky. 

Otvoril si darček syn, 

Našiel tam hračkársky mlyn. 

 

Strašný bodrel z darčekov, 

Poprosili synčekov: 

,,Upracte tie darčeky, 

Potom aj tie pančuchy.“  

 

Vianoce sa skončili, 

Veľa sme toho zažili, 

Spravili sme veľký krok, 

Vidíme sa na budúci rok. 

 

Samuel Michael Kennedy 

 

 



 

Väčšina z detí sa už nevie dočkať a odpočítavajú dni a hodiny, 

až kým nebudú sedieť pod jedličkou a rozbaľovať svoje 

vysnívané darčeky. Pre Ježiška je to zas stres a nervy, pretože 

robí so svojimi pomocníkmi všetko preto, aby zohnali najlepšie 

darčeky pre všetky poslušné deti. 
O čom si dnes môžeš prečítať ? 

V tejto časti si povieme o zvykoch a tradíciách na Slovensku a  

v Amerike počas Vianoc. Uvedieme aj nejaké vianočné tipy 

a rady na darčeky, jedlo a výzdobu. Ako si môžeš vytvoriť 

vianočnú bombu do kúpeľa? Aj to sa môžeš dočítať v tomto 

článku. 

Nezabudni si na konci článku prečítať, čo je nové v škole.  

Dúfame, že sa Vám článok bude páčiť. 

 

VIANOCE 



 

Zvyky a tradície na Slovensku 

Ako to prebieha u nás?  

 

24. decembra, na Štedrý deň, na Slovensku začíname sláviť 

Vianoce. Na východnom a čiastočne aj na strednom Slovensku 

sa tento deň nazýva aj „vilija” . 

Na Štedrý deň sa zvykne držať pôst, ktorý končí východom 

prvej hviezdy. Deťom sa vravelo, že ak vydržia do večere nič 

nejesť, uvidia zlatú hviezdu alebo zlaté prasiatko. Kým deti 

chystajú vianočný stromček, gazdinky pečú, varia a chystajú 

rôzne dobroty na štedrovečerný stôl. 

Jedlá, ktoré sa podávajú sa líšia podľa zvykov a tradícií  

v rôznych regiónoch Slovenska. Spravidla však na bohato 

prestretom štedrovečernom stole nesmie chýbať chlieb, 

cesnak, med, oblátky, kapustnica, ryba, zemiakový šalát, 

koláče a ovocie. 

Po večeri sa spievajú koledy, rozbaľujú vianočné darčeky, na 

ktoré sa veľmi tešia nielen deti. Mnoho ľudí sa zúčastňuje 

polnočnej omše, aby oslávili narodenie Ježiša Krista a 

zaspievali si najkrajšiu vianočnú pieseň „Tichá noc, svätá noc“. 

Máš rád/rada sneh ? 

 

 



 

    Zvyky v Amerike 
 

Spojené štáty sú zmes rôznych kultúr a národností, preto  

i vianočné zvyklosti sú rôzne a pomerne komerčné. V noci  

z 24. na 25. decembra letí nad krajinou Santa Claus 

na saniach a cez komíny prichádza do príbytkov. Tam vkladá 

darčeky do "vianočných ponožiek", čo je zvyk prinesený  

z Británie. 

Američania kladú väčší dôraz na oslavu 25. decembra, na tzv. 

Christmas Day, keď sa zídu pri večeri pripravenej z moriaka. 

Druhý deň, čo je u nás 2. sviatok vianočný, sa v Amerike 

neoslavuje. Tento deň sa u nich nazýva Boxing Day a je to 

deň nakupovania. V obchodoch sú totiž často výpredaje 

a zľavy, ktoré lákajú ľudí k veľkým nákupom. To, či sa im 

nákupy skutočne vyplatia ostáva na vlastnom uvážení. 

Vianočný stromček však v Amerike zdobia už niekoľko 

týždňov pred Vianocami. 

Chcel/a by si oslavovať Vianoce podľa našich tradícií alebo 

podľa amerických? 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÁPADY NA DARČEKY 

Nie vždy je vyberanie maličkostí pre najbližších prechádzkou ružovým 

sadom.Preto som vám pripravila pár tipov a inšpirácií, ktoré by vám 

mohli vyberanie darčekov uľahčiť. 

 

Čo mňa osobne vždy poteší (a asi aj každé dievča) je pekne 

naaranžovaná darčeková krabička plná vecí, ktoré na 100% využije. 

Je to jednoduché. Stačí kúpiť pár vecí v rovnakej farbe ako  napríklad 

kozmetiku či kancelárske potreby a pekne ich poukladať. Následne 

pridať milé vianočné prianie či sladkosť. 

 

Ďalším veľmi typickým vianočným darčekom je určite kniha. Tá by sa 

mala nachádzať pod každým vianočným stromčekom.  

 

Keďže po Vianociach nasleduje nový rok, diár je rozhodne darček, 

ktorý poteší všetkých ľudí, ktorí si veci radi plánujú.  

 

V poslednej dobe sú častým darčekom aj zážitkové poukazy alebo 

darčekové karty do obchodov.  

 

A v neposlednom rade medzi tie najmilšie darčeky patria tzv. DIY 

darčeky. Sú to darčeky, ktoré sami vyrobíme.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tu uvádzame zopár nápadov, ako 

darčeky zaujímavo zabaliť  

A každého určite poteší 

vlastnoručne vyrobená pohľadnica  

https://deds.myhomifi.com/21-reindeer-gift-bags-christmas.html/21-reindeer-gift-bags-christmas_10#main
http://christmas.snydle.com/santa-christmas-crafts.html


 

Ako si vytvoriť vianočnú bombu do kúpeľa 

Budeš potrebovať: 
– vône do kozmetiky 
– farby do kozmetiky 
– sušené bylinky 
– jednorazové rukavice 
– formu 
– biely alkohol viac ako 50 % vo fľaši s rozprašovačom 

 

1. Do misky vysypte všetky suché ingrediencie, ktoré sú 

v balíčku a dôkladne zamiešajte. Ak chcete robiť bomby 
vo viacerých farbách, suché ingrediencie si pomerovo 
rozvážte a spracujte každú farbu potom zvlášť. Všetky 
hrudky rozdrvte, zmes musí byť úplne hladká.  
Do hladkej zmesi pridajte vôňu. Postačí len pár kvapiek. 

 

2.Vyberte si farbu a do zmesi pridajte 3 – 4 kvapky 

špeciálnej farby určenej na výrobu kozmetiky a 
mydiel. Dôkladne rozmiešajte. Pri miešaní 
používajte jednorazové rukavice, aby ste si 
nezafarbili ruky. 

 

3. Zmes je stále veľmi sypká. Aby sa z nej dali robiť 

šumivé bomby, zopárkrát do nej nastriekame biely 
alkohol a znova premiešame (alkohol alebo lieh 
z lekárne). 

 

4. Pokiaľ chcete mať šumivky aj s bylinkami, teraz je 

ten správny čas. Do zmesi pridajte sušené bylinky. 
Použiť môžete levanduľu, nechtík, mätu, čokoľvek, čo 
máte radi. 

 
5. Zmes rukou zamiešajte a ak je stále veľmi sypká, 
pridajte ešte alkohol. Aby sme mohli dávať zmes  
do foriem, musí držať tvar a nesmie sa vám v ruke 
rozpadať. 



6. Obe časti formy naplňte až po okraj, spojte a potom opatrne vyberte hotovú guľu. 

 

 

7. Hotové šumivky nechajte vyschnúť do druhého dňa a potom si už môžete užívať 

kúpeľ. Bombu stačí hodiť do vane plnej vody, tá za pár sekúnd vyšumí a vyrobí vám 
príjemný relaxačný kúpeľ. 

 
 

8. Na výrobu šumiviek nemusíte používať iba dvojdielne plastové formy. Veľmi 

vhodné sú aj silikónové formy na výrobu mini mydielok alebo plastové formy na 
odlievanie. 

Vianočné motívy vianočných bômb do kúpeľa môžu byť rôzne, 
no pri tvorení si dávaj pozor a radšej popros o pomoc rodičov. 

Eva Nemčovičová 

 

 

http://apumpkinandaprincess.com/2016/12/how-to-make-bath-bombs.html
https://lydioutloud.com/how-to-make-christmas-bath-bomb-ornaments/
https://www.soapqueen.com/bath-and-body-tutorials/lingonberry-bath-bombs/


 

Ani tento rok na žiakov našej školy Mikuláš 

nezabudol a dňa 6.decembra nás navštívil. 

Sprevádzali ho anjeli, ale samozrejme aj čerti. No, 

v tomto prípade to boli čertice  

Za krásne zaspievané pesničky a zarecitované 

básničky Mikuláš so svojimi pomocníkmi 

porozdával žiakom balíčky.  

Bolo to veľké spríjemnenie dňa a hlavne 

vyučovania. 

 

 

 

 

 

 

MIKULÁŠ V NAŠEJ ŠKOLE 



 

Jupí, Vianoce!  

Ale v septembri? 
 

Upozornenie!  

Tento článok neodporúčam čítať tým, čo ešte veria 

na Ježiška. 

 



 

 

 

 

 

       Nie, nechápte ma zle. Vianoce nie sú v septembri, to vie 

predsa každý. Ja som skôr myslela celý ten vianočný ošiaľ, ktorý 

začína ani nie v septembri, ba dokonca už na konci augusta. 

 

       Poznáte to, len tak si vykračujete v krátkych nohaviciach  

so zmrzlinou v ruke a užívate si teplé počasie. A zrazu na vás 

z výkladu doslova hľadí Santa Claus aj so svojimi sobmi. Vtedy 

sa často pozastavujem nad tým, či som sa nejako záhadne 

neteleportovala do Austrálie, keďže tam majú Vianoce v lete. 

Ale nie. Obzriem sa a stojím stále na Kamennom námestí 

a z výkladu Tesca svietia vianočné svetielka. 

       Vtedy si hovorím: „Načo?“. Veď Vianoce sú až na konci 

decembra, tak prečo to sem už pchajú? Väčšina ľudí aj tak 

nakupuje darčeky tesne pred Vianocami. Možno to síce robia 

s dobrým úmyslom, aby sme sa nestresovali, ale ak niekto 

reálne nakupuje darčeky v auguste, tak to musí byť fakt dobrý 

„skrývač“ darčekov. Ukryť totiž darčeky pred zvedavými 

súrodencami, alebo pred deťmi na takú dlhú dobu je výkon 

hodný zlatej medaily. 

       Týmto ale nechcem povedať, že tešiť sa na Vianoce je zlé. 

To je úplne v poriadku, veď ja sama sa začnem tešiť na ďalšie 

Vianoce už pár týždňov po tom, ako jedny skončia. 

 

 



 

 

       Rozdiel však je, keď  sa obchody už v septembri rozhodnú 

tlačiť nám do hlavy, že o chvíľu sú Vianoce. Veď tie tri či štyri 

mesiace ubehnú ako voda, tak poďte všetci nakupovať vianočnú 

výzdobu! Myslím, že na Slovensku je pravdepodobnosť tak jedna 

k miliónu, že by sa ľudia vtedy okamžite nahrnuli do obchodov 

a stáli kilometrové rady pred výkladmi. Pred tridsiatimi rokmi to 

nebolo nič nezvyčajné, len s tým rozdielom, že vtedy sa stálo  

na základné potraviny a nie na vianočnú výzdobu. 

       S adventnými kalendármi je to tiež tak. Do obchodov ich dajú 

už v októbri, ale akosi pozabudnú na to, že sa to vlastne má jesť 

až od prvého decembra. Ak by som si ja takýto kalendár kúpila 

v októbri, tak by som určite nevydržala čakať s jedením  

do decembra, keďže čokoládu milujem a boli by to pre mňa 

muky. Veď si predstavte, že máte čokoládu a musíte dva mesiace 

čakať, aby ste ju mohli otvoriť! 

       A záver? S nakupovaním darčekov sa pred Vianocami 

netreba nijako zvlášť ponáhľať, takže ak na konci augusta uvidíte 

v obchodoch vianočné veci, nestresujte. No ak toto čítate pár dní 

pred Vianocami a nemáte nakúpené darčeky, tak už čas veľmi 

nemáte a môžete sa začať stresovať. No vy ste už určite nakúpili 

alebo vyrobili všetky darčeky, keďže naše milé obchody nikdy 

nezabúdajú pripomenúť, že sa blížia Vianoce. No tie obchody by 

sa s tým tiež nemuseli tak ponáhľať. No na druhej strane, keby 

vianočný tovar vyložili chvíľu pred Vianocami, tak by sa naozaj 

stálo ako kedysi na teplé rožky. 

Veselé Vianoce! 

Lucia Badi 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spoznávate tohto pána na obrázku?  

Ak nie, dozviete sa o ňom na nasledujúcej 

strane. Ale varujeme vás, možno budete 

potrebovať slovník  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

When it comes to classic Christmas stories, what comes 
to your mind? Is it The Little Match Girl? The Snow 

Queen? Or perhaps animated stories about a grumpy 
green fella Mr. Grinch? Maybe you think about other 
stories, but have you ever thought about the people 
who wrote them?  Everybody knows about famous 
writers of Christmas- themed classics like Charles 

Dickens or Hans Christian Andersen. Does Chris Van 
Allsburg ring a bell? No? Well, he is the person behind 

a very famous film (also a book of course) The Polar 
Express. Let´shave a look at him: 

 
Chris was born in 1949, on June 18, to be exact.  He is 
an American illustrator and book writer. He has won 

some awards too- two Caldecott medals, the National 
Book Award for Book Illustration, the Caldecott Honor 

Medal and he was nominated for the international Hans 
Christian Andersen Award, which is the highest award 
for writers of children´s books. He is now 70 years old 
and he lives in Beverly, Massachusetts with his lovely 
wife Lisa Van Allsburg – they are together for 43 years 
now! They of course have kids, two of them, daughters 

Sophia and Anna. 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Hans_Christian_Andersen_Award
https://en.wikipedia.org/wiki/Hans_Christian_Andersen_Award
https://en.wikipedia.org/wiki/Beverly,_Massachusetts


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

More about his life 
Chris was born in East Grand Rapids (Michigan) as a second child of Doris 

(her maiden name being Christianen) and Richard Van Allsburg. Their 
first child was named Karen and she was born in 1947. 

They lived in an old farm house, but decided to move to the edge of 
Grand Rapids when Chris was three. That house was near an elementary 

school, where he studied later. Then they decided for another moving 
and ended up in east Grand Rapids again. There, Chris attended a middle 
school and high school. He also went to the College of architecture and 

design (part of the University of Michigan). He majored in sculpture, 
bronze casting, wood sculpture carving and moulding. After graduating 

in 1975 (with a master´s degree), he set up his own sculpture studio. 
However, Chris began to illustrate and write his first children´s book-  
The Garden of Abdul Gasazi, which threw him into the world of book 

writing. Still making sculptures, Chris was writing and illustrating more 
and more books. That is being said…: 

 
His books 

He has written -and illustrated- 19 books and also illustrated three books 
written by Mark Helprin. His famous books are The Garden of Abdul 

Gasazi, Jumanji (that has been made into a film), The Stranger, Bad Day 
at Riverbend and of course, The Polar Express. He also received the 

honorary degree of Doctor of Humane Letters from the University of 
Michigan in April 2012. 

 
The mysterious dog 

If you look close enough, you can see a little bullterrier in all of his books- 
the origin of this is in his first book, where there was a dog mentioned in 

the story. Chris of course needed an inspiration, a model for his 
drawings… so, when his brother-in-law (David) wanted to buy a dog, 

Chris persuaded him into buying a bullterrier, which David named 
Winston. Chris finally had a model for his illustrations, in which the dog´s 

name was Fritz . 
 
 

 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Mark_Helprin
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Stranger_(Chris_Van_Allsburg_book)
https://en.wikipedia.org/wiki/Bad_Day_at_Riverbend
https://en.wikipedia.org/wiki/Bad_Day_at_Riverbend


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

So, that is it! A shortened (didn´t seem like it, I know) version of Van Allsburg´s biography, 

I hope you enjoyed. 

                                                                                                                  Lenka Nemsilová 

Little vocabulary – or check the meaning: 

grumpy – easily annoyed  
ring a bell – sounds familiar 
to be exact – used to indicate that a statement is 
accurate and specific 
maiden name – the original surname of a 
married woman who uses her husband´s 
surname name after marriage 
sculpture – art of making something out of 
wood/stone 

casting – an object made by pouring molten 
metal or other material into a mould 
origin – the point or place where something 
begins 
persuade – make someone do something 
through an argument  
companion – a person or animal with whom one 
spends a lot of time or with whom one travels 
biography – an account of someone´s life 
written by someone else 

 

 

 

 
When Chris was little, he had two 
animal companions- Siamese cats 

named Fafner and Eloise. 
 

 

Chris’s paternal grandfather, Peter, 

owned and operated a creamery (this is 

where milk is made into cottage cheese, 

cream... and ice cream.. It was named 

East End Creamery. 

At first, Chris wasn´t into art at all- 

he was more interested in math 

and science- the street shown on 

the cover of The Polar Express is 

actually the same street where 

Chris spent his childhood. 

”There must be something to think about at the end“ 

(quote) 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiQ5ZK0ib_lAhVuDmMBHU1XDWUQjRx6BAgBEAQ&url=http://www.chrisvanallsburg.com/&psig=AOvVaw0tVB1yx2qzFKnpx2P1tWru&ust=1572356166202406


 

OLYMPIÁDA Z ANGLICKÉHO JAZYKA 

Ani tento rok sa neobišiel bez olympiády z anglického jazyka. Žiaci súťažili 

v dvoch kategóriách. Prvou úlohou bolo písanie testu, kde sa žiaci museli 

popasovať so slovnou zásobou, gramatikou či čítaním s porozumením. Tí, 

ktorí dosiahli najmenej 70% postúpili do ďalšej časti – ústnej odpovede.  

Každý žiak pred komisiou musel opísať obrázok a potom nasledoval dialóg 

s vyučujúcim podľa vopred zadanej situácie.  

Žiaci museli napríklad argumentovať, prečo sa chcú prihlásiť  

do športového klubu alebo zdôvodniť svoju voľbu povolania.  

Nasledovalo vyhodnotenie a na prvých miestach sa umiestnili:  

Kategória 1A: 

1. miesto – Tomáš Baťalík (7.A) 

2. miesto – Filip Derevenec (7.A) 

Kategória 1B:  

1. miesto – Jakub Čepa (9.A) 

2. miesto – Peter Plevák (8.A) 

3. miesto – SergioAstvacatrian (8.A) 

Výhercom srdečne blahoželáme a všetkých ďakujeme za účasť  



 

 

 

 

 

 

Ste na tejto škole nová pani učiteľka. Ako sa tu cítite? 

Slávka: ZŠ Vazovova je moja druhá škola v poradí, na ktorej pôsobím. Na túto školu som  
26. augusta prichádzala s mierne zmiešanými pocitmi, nakoľko síce som sa tešila na novú výzvu, 
nových ľudí – kolegov, žiakov, no určite boli vo mne aj isté pocity neistoty, keďže som nevedela  
do čoho prichádzam a čo má tu predsalen čaká. Po pár dňoch som si však uvedomila, že moje obavy 
boli úplne zbytočné. Už pri nasťahovaní do kabinetu k p. Balickej a p. Bilčíkovej sa moje prvotné 
obavy začali vytrácať. Od prvého dňa sú mi veľmi nápomocné, „hýčkajú“ si ma dobrou rannou 
kávou, prípadne nejakou inou dobrotou. Vedenie školy, pedagógovia, ale aj samotní žiaci sú od 
prvého dňa ku mne veľmi milí, vďaka čomu sa tu cítim príjemne. Obzvlášť by som vyzdvihla všetky 
kolegyne a kolegov z  2. stupňa, ktorí ma medzi seba srdečne prijali a sú pre mňa dôležitou 
súčasťou toho, prečo sa do práce každé ráno teším.  Uvedomujem si, že zatiaľ ubehlo, len pár 
mesiacov od môjho nástupu na túto školu, no svoj výber a rozhodnutie určite neľutujem. 

Roman:Od začiatku školského roka na škole panuje veľmi dobrá atmosféra, preto sa mi tu veľmi páči. Nielen 
že na škole je kvalitný a dobrý učiteľský kolektív, ale teší ma usilovnosť a pracovitosť žiakov, ktorí 
vidia dôležitosť anglického jazyka v ich budúcom živote a majú záujem o učenie. Keďže ZŠ 
Vazovova patrí medzi najlepšie štátne školy v Bratislave, som rád, že tu môžem učiť a posunúť moje 
vedomosti ďalej žiakom, ktorí ich užitočne využijú možno aj teraz počas vianočných prázdnin. 

 

 

SLÁVKA SALADIOVÁ 

ROMAN  ŠVANTNER 
 

Milí čitatelia! Ak sa chcete dozvedieť niečo viac o učiteľoch našej školy, potom rozhodne 

venujte pozornosť tejto rubrike, v ktorej položíme zopár otázok našim učiteľom. V tomto čísle 

sme „vyspovedali“ našich nových učiteľov – p. Saladiovú a p. Švantnera. 



Ste tu len krátko, máte za sebou prvých pár mesiacov, zvykli ste si tu už?  

Slávka: Na túto otázku si dovolím odpovedať veľmi jednoduchou a výstižnou vetou: „NA DOBRÉ SA ĽAHKO 
ZVYKÁ“. Myslím, že táto veta hovorí za všetko . 

Poviete nám niečo k Vianociam? Ako ich trávite? Čo zvyknete robiť?  

Slávka: Som človek, ktorý Vianoce a vianočnú atmosféru má veľmi rád a nasávam ju ako sa len dá. Hoci 
nepatrím k tým najkreatívnejším ľuďom, ale užívam si tvorenie vianočnej výzdoby, zdobenie 
vianočného stromčeka a celkové dekorovanie mojej domácnosti. Najviac času však počas 
predvianočného obdobia trávim nakupovaním darčekov a predovšetkým v kuchyni, kde sa hrám 
s pečením a venujem príprave vianočného menu. Z vianočných jedál je mojou srdcovkou 
predovšetkým majonézový šalát, ktorý pripravujem podľa receptúry mojej maminy a nedám naň 
dopustiť. Zároveň nesmiem každoročne vynechať návštevu vianočných trhov, kde si taktiež užívam 
príjemnú vianočnú atmosféru v kruhu svojich blízkych priateľov. Vianoce sú pre mňa najkrajším 
obdobím v roku, pretože nech sa deje čokoľvek, vtedy jednoducho pribrzdím a vychutnávam si len 
spoločné chvíle s mojou rodinou a  priateľmi. Narodenie Pána je pre mňa vždy dobrou príležitosťou 
zhodnotiť celý rok a obzrieť sa, čo som urobila a čo som prípadne mohla urobiť lepšie. 

Roman:Pre mňa Vianoce jednoznačne patria k najkrajším sviatkom v roku, kedy sa stretne celá rodina 
pohromade a strávime tieto dni spolu. Keďže veľa členov rodiny je odcestovaných počas celého 
roka,  o to budú tieto sviatky vzácnejšie. Bez dobrého jedla, polnočnej omše a dobrej lyžovačky to 
určite nepôjde  

Akí ste boli žiaci? Dopodrobna  

Slávka: Obyčajné, malé, hyperaktívne, modrooké, blonďavé dievča, ktoré do školy chodilo rado. Hoci som 
každé poobede v týždni trávila na tréningoch, či rôznych krúžkoch, moji rodičia vždy dbali na to, 
aby som do školy prichádzala poctivo pripravená. Známky som mala dobré, no učila som sa najmä 
preto, že ma to bavilo, aj keď, niečo samozrejme viac, niečo menej. Každý rok mi počas celého 
štúdia, tak nejako dobrovoľne - nasilu prischla funkcia predsedu triedy a aj  za všetko vyššie 
uvedené som bola sem-tam oceňovaná titulom bifľa. Brala som to však s nadhľadom, keďže išlo len 
o také žiacke doberanie a svojich spolužiakov som mala rada a dodnes na väčšinu z nich v dobrom 
spomínam. Na základnej aj strednej škole som patrila k aktívnym reprezentantom školy  
na súťažiach a olympiádach z rôznych oblastí. Učitelia si to cenili a v konečnom dôsledku som 
z toho mala v čase, keď bolo treba aj výhody, takže sa oplatilo.  

Roman: Toto je veľmi dobrá otázka. Na základnej škole som bol žiak, ktorí chcel všetko vedieť a väčšinou 
vždy sedel v prvej lavici. Učenie ma vždy bavilo, hlavne spoznávanie a objavovanie nových vecí 
a prehlbovanie vedomostí. Bavili ma v podstate všetky predmety. Keď som začal navštevovať 
Gymnázium v Brezne, tam sme si vybrali predmety, ktoré sme chceli ďalej na vysokej škole študovať 
a venovať sa im.  Ale nikdy som si nemyslel, že skončím za školskou katedrou a budem ja ten, ktorý 
učí.  

Aké sú vaše koníčky?  

Slávka: Šport, príroda, turistika, varenie, pečenie, žehlenie, čítanie kníh, nuž aj nakupovanie (som 
jednoducho žena), organizovanie rôznych spoločenských akcií a vyhľadávanie nových chemických 
trendov, pokusov a chemických vtipov. 



Roman: Plávam, lyžujem a rad si prečítam nejakú knihu v anglickom či slovenskom jazyku. Venujem sa tiež 
písaniu, komponovanou  a produkcie piesní. Mám hudobnú skupinu s ktorou chodíme hrávať na 
rôzne oslavy, svadby a posedenia.  

Prečo ste sa rozhodli učiť práve tieto predmety?  

Slávka: Mojimi aprobačnými predmetmi sú chémia a matematika. K matematike som si vytvárala vzťah už 
počas základnej školy a celé to začalo v 5. ročníku, kedy som dostala svoju prvú trojku a bolo to  
zo slovných úloh. Keďže som na také známky doposiaľ nebola zvyknutá, tak som sa rozplakala, 
načo vzápätí moja p. učiteľka matematiky reagovala slovami: „Neplač, je to bohužiaľ preto, že 
nemáš logické myslenie.“ Mňa táto veta vôbec neurazila, ale zdravo ma naštartovala a odvtedy som 
si postupnými krokmi vzťah k matematike budovala riešením olympiád a všetkých možných 
matematických súťaží.  Chémia sa stala mojou srdcovkou až počas štúdia na gymnáziu a síce ma 
fascinovala sama od seba, tak vzťah k nej som si vytvorila najmä vďaka dvom skvelým pani 
profesorkám. Vzťah taký silný, že je mojou srdcovkou dodnes.Hlavným dôvodom prečo som si 
zvolila tieto predmety je samozrejme preto, že ma počas môjho štúdia najviac bavili. Učenie v rámci 
týchto predmetov mi išlo vo všeobecnosti vždy tak nejako prirodzene dobre a predovšetkým, ako 
som už spomenula, mala som šťastie v rámci celého môjho štúdia na skvelých pedagógov. Čo mi na 
týchto predmetoch vždy imponovalo bolo predovšetkým koľko krásy sa v nich ukrýva, že ani si 
neuvedomujeme ako nás veci z týchto oblasti denno-denne ovplyvňujú a z pohľadu žiaka aj najmä 
to, že sa pri nich človek nepotrebuje memorovať, iba stačí rozmýšľať. 

Roman:Po prvom vycestovaní do zahraničia som si uvedomil, ako naozaj dôležité je ovládať cudzí jazyk. 
Bez tohto jazyka by som sa nevedel dorozumieť a znepríjemnilo by mi to celý pobyt v cudzine. Vtedy 
som si povedal, že po anglicky chcem naozaj vedieť. Od tej doby som bol niekoľko krát v USA, kde 
som naučené vedomosti precvičil a upevnil. A to odporúčam aj žiakom aby naučené frázy, novo 
naučenú gramatiku používali a opakovali čo najčastejšie. 

Prečo ste sa rozhodli učiť? Baví vás táto profesia? Chceli by ste toto povolanie zmeniť a ak áno, čím by ste 
chceli byť?  

Slávka: Stať sa učiteľkou nebol úplne môj vytúžený detský sen, ale nejako sa to tak postupom času vo mne 
podvedome formovalo. I keď členovia mojej rodiny to už u mňa tak nejako tušili a predpovedali 
skôr, aj napriek tomu, že v rodine sme doteraz žiadneho iného učiteľa nemali. Definitívne 
rozhodnutie stať sa učiteľkou prišlo začiatkom maturitného ročníka. Impulzom, ktorý ma o tom 
presvedčil bol, že ma tešilo, keď som videla, ako sa vedia ľudia posunúť na základe toho, čo som im 
vedela odovzdať. Či už to boli spolužiaci v škole, s ktorými som dobiehala nepochopené učivo, alebo 
moje zverenkyne, ktoré som trénovala na tanečnej. V oboch prípadoch som videla, že som ľuďom 
dokázala predsa len niečo odovzdať, niečo ich naučiť, posunúť ich ďalej  a tak som sa uvedomila, že 
to chcem robiť „vo veľkom“.Či ma to baví? Priznám sa, že boli už aj dni, kedy som premýšľala, či 
som urobila správne, keď som sa rozhodla pre vstup do školstva. Avšak vždy po týchto mojich 
malých pochybnostiach prišli momenty, ktoré ma utvrdili v tom, že je to presne to, čo som chcela. Je 
to náročné, no zároveň krásne povolanie. Svojím spôsobom je to isté dobrodružstvo . Ráno 
odchádzam do práce s tým, že mám akýsi plán v hlave, toho čo chcem urobiť a stihnúť, no 
v skutočnosti vôbec netuším, čo ma v daný deň čaká. Každý deň je preto pre mňa nová výzva 
a uvedomujem si, že pokiaľ chcem svoju prácu robiť poriadne, tak je potrebné neustále napredovať, 
zlepšovať sa a to ma na tom napĺňa a baví. Určite si viem predstaviť vykonávať aj inú prácu, ale 
úprimne si neviem predstaviť, či by ma dokázala  ktorákoľvek iná práca napĺňať tak, ako práca 
s nastupujúcou generáciou . 



Dáme vám 2 možnosti a vy si z nich vyberte: 

Slávka Saladiová Roman Švantner 
 
Sladké alebo slané 
Chovaťtarantulu alebo hada 
Dejepis alebo matematika 
Biológia alebo Fyzika 

 

 
Sladké aleboslané 
Chovaťtarantulu alebo hada 
Dejepis alebo matematika 
Biológia alebo Fyzika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ďakujeme obom učiteľom za príjemný rozhovor a želáme im veľa úspechov nielen 

v ich pracovnom ale aj v osobnom živote. 



 

 

        Vianoce na Islande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jólakötturinn 

 

 

 

 

 

Vianočný ošiaľ 

 

 

 

 

 

 

 

Nie všade vo svete sú zvyky, ako jedenie kapra, rezanie jablka, zdobenie 

ihličnanu, koledy... každá krajina má svoje špeciálne vianočné tradície, ktoré s drobnými 

rozdielmi ľudia danej krajiny dodržiavajú. Tých je nespočetne veľa,  ale v tomto článku 

sa pozrieme na Island, chladný ostrov severne  od Veľkej Británie, pri obrovi menom 

Grónsko.  

 

Jólakötturinn, v preklade Vianočná mačka je postavička islandskej 
legendy, v ktorej pointa je v tom, že kto si nenájde pod stromčekom 
nejaký kus oblečenia, zožerie ho mohutný kocúr. Toho uctievajú, ale 
zároveň sa ho boja. Tu na Slovensku sa veľmi netešíme, keď na Vianoce 
dostaneme ponožky, u nich sú malé deti rady, že nebudú mať chlpatú 
návštevu. 

 

Od začiatku novembra začína mať všetko na Islande predponu jóla 

(vianočné). Nie že by na Slovensku neboli v obchodoch vianočné 

ozdoby už v strede októbra, ale tu to ženú do extrému. Nápis 

GledilegJól- veselé Vianoce- na ľudí vyskakuje nie len z reklám, novín, 

časopisov, ale aj z krabíc mlieka, syrov a jogurtov. Takmer každý dom 

i jeho okolie je prezdobené svetielkami, Mrázikmi, sobmi, snehuliakmi, 

prosto čím viac, tým lepšie. 
 



Škriatkovia, obryne a Mrázikovia 

 

Ee 

 

 

 

 

 

 

 

Príručka ku mužíkom Jólasveinar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ďalšia legenda hovorí o obryni Grýle a jej manželovi Lappalúdovi, trolovi. Čo je 

ich obľúbená pochúťka? Neposlušné deti. Tento zákerný párik má rovnako 

zákerných 13 detí, ktoré v nociach počínajúc od 12. decembra chodia po domoch 

a kradnú veci. Podarená rodinka žije (aj s čiernym kocúrom Jólakötturinn) 

v pohoríEsja (pri Reykjaviku) a 13 detí má spoločný  názov Jólasveinar a vlastné 

mená podľa prehreškov, ktoré vykonávajú. Okrem tohto majú na Islande aj dedov 

Mrázov, ktorý už nestrašia deti ako kedysi, ale nosia oblečenie 

podobnéSantuKlauzovi a dobré deti odmeňujú drobnosťami v topánkach, ktoré sú 

v oknách.  

 

12.12. - Stekkjastaur, kradne mlieko cicaním ho z oviec 

13.12. - Giljagaur, kradne smotanu a penu  z čerstvo nadojeného 
mlieka 

14.12. - Stúfur má malé nohy, a preto mu trvá trochu dlhšie, než sa 

prebrodí snehom a snaží sa ukradnúť jedlo z panvíc 
15.12. - Thvörusleikir, je zameraný na varechy a naberačky 

16.12. - Pottasleikir sa snaží lízať  z hrncov dobroty 

17.12. - Askjasleikir sa schová pod lavice, napchá do seba všetko 
jedlo, ktoré je položené na zemi 

18.12. - Hurdaskellir hnevá ľudí tým, že búcha dverami tak silno, aby 

nemohli spať 
19.12. - Skyrgámur, jeho obeťou je skyr (výrobok podobný nášmu 

tvarohu) 

20.12. -  Bjúgnakraeir, obľubuje klobásky 

21.12. - Gluggagaegir, robí mu radosť, ak vystraší ľudí. Taktiež rád 
nakúka dnu cez  okná a cez otvorené niečo ukradne 

22.12. - Gáttathefur, najneškodnejší, cez štrbinku v dome vyňuchá 

vianočné pečivo 
23.12. - Ketkrókur, pochutnáva si na jahňacom stehne, ktoré sa 

v tento deň varieva 

24.12. -  Kertasníkir, zlodej sviečok- v dávnych časoch najvzácnejších 
vecí (včelí vosk bol drahý a dovážaný, taktiež sviečka predstavovala 

jediný zdroj svetla počas polročnej tmy.) 
 



 Pri návšteve veľkej rodiny na stole nesmie chýbať predtým spomínané jahňacie stehno 

s karamelizovanými zemiakmi.   

Inde sa zvykne podávať pečený vták- rjúpa- podobný jarabici. Za stôl sa väčšinou sadá okolo 

šiestej a pokračuje sa rozbaľovaním darčekov. 

Polnočné omše, na ktoré chodí takmer každý slovenský kresťan, na Islande nie sú vôbec  „in“. 

Tu sú totiž Vianoce hlavne o obdarúvaní blízkych, nie o narodení Ježiša. 

Nuž, toto boli čudné islandské vianočné zvyky. Teraz aspoň viete, či chcete Vianoce tráviť na 

mrazivom ostrove, alebo radšej ostanete doma s kaprom a Ježiškom . 

         Lenka Nemsilová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://icelandmonitor.mbl.is/news/eat_and_drink/2018/12/11/five_christmas_foods_to_try_in_iceland/


 

 

                 Kozorožec                                  Vodnár                                       Ryby 

                       22.12 - 20.1                                                    21.1 - 19.2                                                      20.2 - 20.3     

 

 

                 Baran                                           Býk                                            Blíženci                  

                       21.3 - 20.4                                                        21.4 - 21.5                                                    22.5 - 21.6 

 

 

                  Rak                                               Lev                                             Panna                                    

                       22.6 - 22.7                                                        23.7 - 23.8                                                    24.8 - 23.9  

 

 

                  Váhy                                            Škorpión                                     Strelec                           

                        24.9 - 23.10                                                     24.10 - 22.11                                                   23.11 - 21.12 

 

 

 

ZNAMENIA HOROSKOPU 



Každý z nás sa narodil v nejakom znamení. Pre každé znamenie je niečo 

typické. Možno ste sa v jednotlivých opisoch našli a možno nie. Ale keďže sa 

blížia Vianoce a ľudia často nevedia, čím by mohli toho druhého obdarovať, 

prinášame Vám zopár nápadov na darčeky, podľa jednotlivých znamení. Možno 

Vás to inšpiruje  

ZNAMENIE TIPY NA DARČEK 

RYBY niečo vyrobené, napr. hrnček s ručne vyrobeným nápisom 
VODNÁR niečo vtipné, nápadité, zábavné, napr. obrie okuliare 
KOZOROŽEC niečo praktické alebo antistresové, napr. anti-stresová loptička 
STRELEC knihy s nápadom alebo veci na šport by mohli potešiť 
ŠKORPIÓN veci pre domáce zvieratko alebo teplá deka 
VÁHY veci spojené so zážitkami, napr. koláž fotiek v rámčeku 
PANNA oblečenie, doplnky, kozmetika 
LEV luxusné hodinky alebo značková kabelka 
RAK  fotoalbum, fotoaparát, parfum 
BLÍŽENCI niečo zábavné s kamarátmi, napr. lístky na koncert 
BÝK kvalitné a praktické, napr. kniha 
BARAN vtipná a zábavná vec, napr. toaletný papier s bankovkami 

 

 

Mikuláš                   Čert                       Anjel 

Vodnár                  Škorpión                  Ryby 

Rak                         Váhy                      Strelec 

Panna                     Býk                           Baran 

Blíženci                 Kozorožec                 Lev 

 

 

 

 

 

 



 

 

Milí žiaci a čitatelia Vazovovín,  

 

Vaše pozitívne ohlasy nás veľmi potešili a preto sme 

toto číslo pripravili ešte s väčším entuziazmom. 

Dúfame, že sa Vám bude rovnako páčiť.  

Po prázdninách sa pustíme opäť do písania a budeme 

sa tešiť, ak nám prispejete svojimi článkami, ktoré 

nám môžete posielať na adresu:  

casopisvazovova@gmail.com 

Ďakujeme a želáme Vám krásne a pokojné Vianoce  
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