
 
 2015 / 2016                                                Zimné vydanie 
 

 
 

 



Vianočná báseň 

 

Aby pri ozdobenom stole nik nechýbal, mamička 

dbá, 

a štedrú večeru začne otcova pokorná modlitba... 

... je tu dlho očakávaný vianočný čas, 

na ktorý sa netrpezlivo tešil každý z nás. 

 

Keď sa zaligoce v detských očkách odraz 

stromčeka 

a šťastím výska pri odbaľovaní každého darčeka... 

... je tu dlho očakávaný vianočný čas, 

na ktorý sa netrpezlivo tešil každý z nás. 

 

Keď ten najštedrejší dar spoznáme vo vrúcnom objatí 

a na chvíľočku sa ocitneme v nostalgickom zajatí... 

... je tu dlho očakávaný vianočný čas, 

na ktorý sa netrpezlivo tešil každý z nás. 

 

Keď polnočnú omšu ohlási hlasný kostolný zvon 

a naše kroky vedú za Ježiškom do noci von... 

... je tu dlho očakávaný vianočný čas, 

na ktorý sa netrpezlivo tešil každý z nás. 

 

 

 

pripravila: Aleksandra Vašek 7. B (zdroj: internet) 



 Pán December 
 

Taký mesiac december je tu zas. 

A zdraví nás aj Mikuláš. 

Zdraví nás aj Ježiško náš, 

december, to je Vianoc čas. 

 

A hlavne zimné prázdniny. 

Konečne nebudú úlohy! 

Konečne budú mať učiteľky oddych 

a za to, že nepôjdeme do školy, 

povzdych. 

  
 

Vianoce 
 

Vianoce prichádzajú, je to čas, keď sme spolu. 

Dostávame a dávame, hostinu máme u stolu. 

Ten šťastný pocit – vidieť radosť druhého. 

Toto všetko sa odohráva dvadsiateho štvrtého. 

 

Vianoce prichádzajú, je to narodenie Ježiška. 

On aj s rodinou dal lásku do balíčka. 

Deti už v očiach iskru majú, 

na darčeky sa s radosťou pozerajú. 

 

 O dvanástej do kostola, modliť sa. 

 A za to všetko tešiť sa. 

 Veď Vianoce sú lásky a rodiny čas, 

 prajem šťastné Vianoce a zdravím vás.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Sarah Mouandová 6.A 

 



Vianočné koledy 
 

Vianoce sú v Európe jedným z najznámejších sviatkov. Zároveň sa k nim viažu 

vianočné pesničky, tzv. „koledy“. Vianočné koledy, čiže piesne s vianočnou 

tematikou, sa k nám v predvianočnom čase dostávajú najmä 

prostredníctvom rozhlasu či televízie.  Medzi najznámejšie 

patrí „Tichá noc“. Spieva sa v nej o narodení Ježiša Krista. 

Ďalej sú veľmi populárne napr. „Rolničky, rolničky“,  

ktoré sú na rozdiel od Tichej noci energické.  

Zaspievajte si.... 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Natália Zavarská 7. B  

 

Tichá noc   

Tichá noc, svätá noc, 

všetko spí, všetko sní, 

sám len svätý bdie dôverný pár, 

stráži Dieťatko, nebeský dar. 

Sladký Ježiško spí, sní, 

nebesky tíško spí, sní. 

Búvaj, dieťa krásne 

Búvaj, Dieťa krásne, uložené v jasle. 

Búvaj, búvaj, pachoľa, milostivé Jezuľa, 

budeme ťa kolísať, abys mohol dobre spať. 

Ježišku náš milý, aby sa ti snili 

veľmi krásne sny, veľmi krásne sny. 

 

Drozdy a hrdličky, chystajte pesničky, 

nech sa Dieťa poteší na tom našom salaši, 

spev škovránka, slávika, k tomu pekná 

muzika. 

My budeme s vami spievať za jasľami 

synu milému, synu milému. 

 

 



Zimné pranostiky a porekadlá 
 

 

Zelené Vianoce – biela Veľká noc. 
 

Aké veľké sú cencúle v decembri, také dlhé budú rúrky z kukurice. 
 

Aká zima v decembri, také teplo v júni. 
 

Po svätej Baruši daj pozor na uši. 
 

Aké je počasie na Barboru, také býva až do Vianoc. 
 

   Keď rastie v januári tráva, bude v júni hladovať krava. 
 

Keď včely v januári vyletujú, to nedobrý rok ohlasujú. 
 

Keď v decembri mrzne a sneží, úrodný rok nato beží. 
 

Keď je na Štedrý večer mnoho hviezd, bude veľa zemiakov. 
 

Ak je na Tri krále jasno, zdarí sa pšenica.  

 

 

 

Na Tri krále o ............ ................. .  

Od Lucie do Vianoc .............. noc má ............ ................ . 

................ ................ ťahá sane do dvora. 

Čo v decembri nespravíš, v januári ..................... . 

 

 

          

 

 

Patrícia Piešťanská 8. B  
 

 



Líška polárna 

Líška polárna (Vulpes lagopus alebo Alopex lagopus) je psovitá 

šelma, v minulosti klasifikovaná ako jediný druh rodu Alopex, 

ale zistilo sa, že rod Alopex patrí do rodu Vulpes. 

Žije v severných častiach Európy, Ázie a Ameriky, na ďalšie 

miesta bola vysádzaná kvôli obchodu s kožušinami.  

Jej srsť je v zime hustá a dlhá, bielej alebo sivobielej farby. 

Letná srsť je krátka a menej riedka, sivej alebo čiernej farby. V zime jej snehobiela srsť slúži 

ako dokonalé ochranné sfarbenie. V lete srsť zhnedne alebo zosivie, aby sa líška ľahšie skryla 

medzi kameňmi a rastlinami. S letom líšky menia svoje životné územie. Na jar a v lete sa 

rozmnožujú. Samica je gravidná 49 – 56 dní. Vo vrhu je okolo 3 – 12 mláďat, ale to je veľmi 

vzácne. Leto trávia v tundre a na zimu sa sťahujú na ľadové polia.  

Potrava líšky polárnej je predovšetkým tvorená z vtákov, drobných hlodavcov a vyberania 

vtáčích hniezd, priživuje sa aj na zvyškoch koristi ľadových medveďov. 

 Dĺžka tela: cca 60 cm 

 Dĺžka chvosta: cca 40 cm 

 Výška: cca 30 cm 

 Hmotnosť: 4,5 – 8 kg 

 

Polárne líšky žijú v trvalých pároch. V tomto období obývajú líšky podzemné brlohy: ich nory zo 4 

až 13 východmi tvoria labyrint s plochou 30 m². Líšky sa k svojim norám vracajú každé leto a 

rozširujú ich. 

 

 

 

 

 

 

Rišková Marcela 9.B 

 



Zem – zemské vnútro 

Ešte pred 150 rokmi sa názory geológov na povahu a vlastnosti zemského vnútra veľmi 

rozchádzali. Niektorí vedci dokonca tvrdili, že vnútro Zeme tvorí žeravá plynová guľa. Už v roku 

1835 geológ sir Henry de la Beche (1796 – 1855) vyhotovil prvú geologickú mapu Veľkej Británie. 

Počiatkom 90. rokov sa v Nemecku podarilo uskutočniť veľmi hlboký vrt  do kontinentálnej 

zemskej kôry. Toto obdivuhodné inžinierske podujatie sa však muselo prerušiť asi v hĺbke 9 100 

metrov, lebo krehkosť hornín a napokon dosiahnutie plasticky formovateľných horninových hmôt 

s teplotou okolo 280°C sa stali aj pri použití najmodernejších technologických postupov 

neprekonateľnou prekážkou. Na polostrove Kola v Sovietskom zväze sa podarilo prevŕtať až do 

hĺbky 12 260 metrov. Súčasná veda disponuje aj nepriamymi metódami na rozlúštenie hádanky 

o skladbe zemského vnútra. 

 

Zemská kôra  

(kremičitany) 

 

Plášť  

(kremičitany) 

 

Vonkajšie jadro 

(tekuté železo a  

nikel) 

 

Pevné vnútorné jadro (železo a nikel) 

A nakoniec si dáme minitestík na zopakovanie... 

1. Niektorí vedci tvrdili, že vnútro Zeme tvorí: ............................................................... 

2. Ktorý geológ vyhotovil prvú geologickú mapu VB? .................................................... 

3. Tento geológ ....................................... žil .......... rokov. 

4. Na polostrove Kola sa dovŕtali: .......................... metrov. 

5. V ...................... sa uskutočnil veľmi hlboký vrt počiatkom ......... rokov. 

Miroslav Piešťanský 7. A                                                                                                                                                                                                                                                    



Test Narnia 
1. Ako sa dostali Lucka, Edmund, Peter do Narnie?            

 a) cez portrét                                     

 b) cez skriňu                                      

 c) cez čierny tunel                                  

                                                 

2. Ako sa volal otec Kaspiána? 

 a) Miraz                                       

 b) Peter                                          

 c) Kaspián                                        

                                                                     

3. Prečo boli prenesení Edmund a Lucka v tretej časti do Narnie? 

a) aby pomohli zničiť zlú hmlu, ktorá unášala ľudí, a aby našli s 

Kaspiánom stratených lordov 

 b) aby našli princa Riliána, syna Kaspiánovho  

 c) aby Naplnili proroctvo 

 

4. V štvrtej časti sa do deja dostane nová Postava s menom Jill, ktorú 

   v škole šikanujú, s kým ide do Narnie? 

 a) s Luckou 

 b) s Eustace 

 c) s Edmundom 

  

5. Aké zviera je Aslan? 

 a) lev 

 b) veverica 

 c) vlk                           
 

 

 

 

 

 



6. Ako sa volala prvá časť Narnie?                                    

 a) Lev, šatník a čarodejnica                 

 b) Lev, šatník a ježibaba                  

 c) Lev, skriňa a čarodejnica                

                                     

 

7. Aké zvieratá sa vyskytovali v Narnii? 

 a) kentaur, faun, Minotaurus 

 b) vlkolak, mačka, kentaur 

 c) mačkodlačka, Minotaurus, kentaur 

 

8. Aký druh zvieraťa robil čarodejnici políciu? 

 a) vlk 

 b) lev 

 c) tučniak 

        

9. Koho v dvojke zachránili Peter, Zuzka, Edmund a Lucka? 

a) trpaslíka 

b) mišiaka 

c) Kentaura 

 

10. Kto napísal Narniu? 

a) J.R.R. Tolkien 

b) J.K. Rowlingová 

c) C.S. Lewis              

 

 

 

 

 

                    

Sandra Krupčíková 6.B    

Odpovede: 

1b, 2c, 3a, 4b, 5a, 6a, 7a, 8a, 9a, 10c 

0-2 chýb - Vynikajúci znalec 

3-5 chýb - Dobrý znalec 

6-8 chýb - Poznáš Narniu celkom dobre 

 9 chýb - Opakuj 

10 chýb - Videl si ju niekedy? 
 



 
Šimon Poláček 6.A   



 
Šimon Poláček 6.A   

 



Vianočné zvyky a obyčaje 

 

Vianoce sú tie najväčšie a najkrajšie sviatky.  

Oslavujú ich po celom svete, tak aj my Slováci na Dolnej zemi. Každé mestečko má 

svoje obyčaje. 

 

Začínajú sa 6. decembra, keď si deti vyleštia čižmičky, dajú do okna a čakajú, aké 

dobroty im Mikuláš prinesie. Ak boli dobré, tak sladkosti, ak boli, zlé tak prútiky. 

 

13. decembra na sviatok Lucie obyčajom je, že dievčatá a ženy nesmú ísť nikomu 

do domu, lebo ak prvá do domu vkročí žena, je to nešťastie.  

Dievčatá si na Luciu napíšu trinásť lístočkov s mužskými menami a každý deň jeden 

spália. Ten, ktorý zostane, bude to meno jej budúceho manžela. 

 

24. decembra na Štedrý deň sa ozdobuje vianočný stromček.  

Je to detská radosť, kým maminky chystajú 

bohatú večeru a všelijaké dobrôtky. V ten deň idú 

deti s rodičmi do kostola a tam spievajú a recitujú najkrajšie 

básničky. 

Na Štedrý deň oslavujeme aj meniny Adama a Evy, vtedy 

ideme k rodinke. Večer sa chodí spievať ľuďom pod okno vianočné pesničky. 

 

Na Vianoce 25. decembra ideme do kostola, nič sa nerobí, iba sa oslavuje.  

Deti i dospelí navštevujú rodinky a priateľov, deti všetkým vinšujú a pritom 

dostanú balíky s dobrôtkami. Sú to naše, zvyky ktoré každý z nás dodržiava.  

 

Aleksandra Vašek 7. B a  Patrícia Piešťanská 8. B  



        Vianočná Trnava 
Každý rok sa oslavujú Vianoce inou kultúrnou akciou.  

Aj tento rok tu sú nádherné a isto pestré. Môžeme na nich kúpiť 

sviečku, mydlo, kováčské výrobky a podobne. 

Aj tento rok bude kultúrny program veľmi pestrý a zaujímavý.  

Budú štyri vianočné koncerty. Ako prvý bude koncert Operné hviezdy 

nášho kraja, ktorý bude 29. 11. 2015.  

Ďalší bude Trnavský komorný orchester odohraný 6. 12. 2015.  

Zaiste zaujímavá bude aj gospelová kapela Spektrum 13. 12. 2015.  

A krásne vianočný bude aj Vianočný koncert Kataríny Koščovej. 

Všetky tieto koncerty sa odohrajú v kostole sv. Jakuba. 

A nuda nebude ani  

na Mikuláša.  

Mikuláš na radnici bude 

fugovať už od deviatej 

hodiny ráno pre škôlky a školy 

a od štrnástej aj pre 

verejnosť. Pre obmedzený 

počet návštevníkov je lepšie si lístky kúpiť vopred. Mikuláš sa bude 

konať 4. 12. - 5. 12. 2015. Piateho decembra by mal aj rozsvietiť 

stromček na pešej zóne.. 

Dúfam, že sa vám článok páčil a že si v programe nájdete niečo 

zaujímavé.           Alexandra Krupčíková 6. B 



    Anton Malatinský 
(* 15. január 1920, Trnava – † 1. december 1992) 

 

Anton Malatinský bol slovenský futbalový záložník, 

slovenský tréner, v roku 2000 vyhlásený  

za Trnavčana 20. storočia in memoriam.  

Od 14. januára 1998 je po ňom pomenovaný  

trnavský futbalový štadión. 

 

Klubová kariéra 

Ako futbalista hrával na pozícii pravého záložníka.  

Začínal v Rapide, pokračoval v TŠS Trnava, neskôr hrával aj za ŠK 

Bratislava (vtedajší Sokol NV), s ktorým získal dva tituly majstra ČSR 

(1950, 1951). V lige odohral 219 zápasov a dal 79 gólov.  

V rokoch 1953 – 1956 hral za Baník Handlovú, potom ešte krátko  

za Spartak Trnava (1956), avšak zranil sa a v polovici roka 1956 aktívnu 

kariéru ukončil. 

 

Reprezentačná kariéra 

Šesťkrát reprezentoval Slovensko a desaťkrát po vojne Československo 

(v rokoch 1948 – 1951), bol aj na MS 1954 vo Švajčiarsku.  

Po ukončení hráčskej kariéry sa stal trénerom. 

 

Trénerská kariéra 

Už ako prvoligový hráč trénoval trnavských dorastencov a v roku 1948 

sa jeho zverenci stali majstrami republiky. Zranenie kolena ho v roku 

1956 definitívne prinútilo vzdať sa aktívnej hráčskej činnosti.  

Začal sa naplno venovať trénerstvu a prevzal mužstvo Spartaka Trnava.  

Na pozícii trénera s nimi získal 5 titulov majstra ligy v rokoch 1968, 

1969, 1971, 1972, 1973. 



Ako tréner bol uznávaný ako vynikajúci 

stratég, skvelý pedagóg i psychológ, 

ktorý dokázal nielen vyhľadávať 

talenty a sformovať z nich 

majstrovské mužstvo, ale pri svojej 

práci nepotreboval žiadneho asistenta. 

Napriek pôsobeniam v zahraničí bol 

niekoľko rokov držiteľom rekordu  

v počte odtrénovaných ligových zápasov (538 stretnutí). 

 

Úspechy 

 víťaz Československej ligy s ŠK Slovan Bratislava 1950, 1951 – hráč 

 víťaz SEP 1967 Spartak Trnava – tréner 

 víťaz Československý pohár so Spartakom Trnava 1967,            

1971 – tréner 

 víťaz Československej ligy so Spartakom Trnava 1968, 1971, 1972, 

1973 – tréner 

 Trnavčan 20. storočia in memoriam 

 

 
 Miroslav Piešťanský 7. A 



Internetový slang 
V e-mailoch, pri četovaní a esemeskovaní sa zvyknú používať smajlíky.  

Tieto grafické symboly prezrádzajú, ako myslíme slová či akú máme náladu. 

Tu je zopár z nich: 

:-O   prekvapenie, úžas 

:-D   široký úsmev 

;-)   žmurknutie 

:-P   vyplazenie jazyka 

:´-(    smútok a plač 

:-x   „už som ticho“ 

:-*     bozk 

:-(   smútok 

:-)   úsmev 

´:-)   zdvihnutie obočia 

:-/   zamračenie, mrzutosť 

O:-)   „som anjel“ 

                                                                                       

V internetovom a esemeskovom slangu sa často používajú skratky.  

Pochádzajú z anglických, ale aj zo slovenských a českých slov. 

 

Anglické skratky 

Rofl – váľam sa po zemi od smiechu 

(rolling on the floor laughing) 

Wth – dočerta, čo sa deje?  

(what the hell) 

Lol – smeje sa nahlas  

(laughing out loud) 

Afk – preč od klávesnice  

(away from keyboard) 

Asap – hneď, ako je to možné  

(as soon as possible) 

Hf – príjemnú zábavu (have fun) 

Np – bez problémov (no problem) 

Omg – oh, môj bože (oh my god) 

Afaik – pokiaľ viem (as far as I know) 

Brb – hneď som späť (be right back) 

Btw – mimochodom (by the way) 

Gi – veľa šťastia (good luck) 

Gri – dobrú noc (good night) 

Pls – prosím (please) 

Thx – ďakujem (thank you) 

W8 – počkaj (wait) 

 

 

 

Slovenské skratky 

Btd – buď taká dobrá 

D – ďakujem 

Ee – nie 

Hh – hehe 

Jj – jo jo 

Nj – no jo 

Njn – no jo no 

Nn – nie nie (ne ne) 

Nz, nzc – nie je za čo 

Pp – papa 

S5 – späť 

O5 – opäť  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabína Lugárová 7.A 
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http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjd97GChKLJAhWKliwKHWmkDCsQjRwIBw&url=http://www.abcschool.co.uk/blog/2014/09/23/slang-words/&psig=AFQjCNEzSD15Qu4khXlz4zDNlK3H3ApjzA&ust=1448212876862245


Vianočné pozdravy 

Vystrihni si pozdrav a pošli svojmu kamarátovi. 
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Veselé Vianoce a šťastný nový rok !!! 
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 Veselé Vianoce a šťastný nový rok !!! 
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Veselé Vianoce a šťastný nový rok !!! 

         

    

       

Patrícia Piešťanská 8.B 



Tichá noc  
 

(slovensky) 
Tichá noc, svätá noc! 
Všetko spí, všetko sní,  
sám len svätý bdie dôverný pár,  
stráži Dieťatko, nebeský dar. 
Sladký Ježiško spí, sní, 
nebesky tíško spí, sní.  
 
Tichá noc, svätá noc!  
Anjeli zleteli, 
najprv pastierom podali zvesť, 
ktorá svetom dnes dáva sa niesť: 
Kristus, Spasiteľ je tu, 
Tešiteľ sveta je tu!  
 
Tichá noc, svätá noc!  
Nežná tvár lásky žiar 
božsky rozsieva v jasličkách tam, 
bije záchranná hodina nám 
v tvojom zrodení, Boh Syn, 
Ježiško, láska, Boh Syn. 
 

(anglicky) 
Silent night, holy night,  
all is calm, all is bright  
round yon virgin  
mother and child.  
Holy infant, so tender and mild,  
sleep in heavenly peace,  
 sleep in heavenly peace. 
 
Silent night, holy night,  
shepherds quake at the sight;  
glories stream from heaven afar,  
heavenly hosts sing Alleluia!  
Christ the Savior is born,  
Christ the Savior is born! 
 
Silent night, holy night,  
Son of God, love's pure light;  
radiant beams from thy holy face  
with the dawn of redeeming grace,  
Jesus, Lord, at thy birth,  
Jesus, Lord, at thy birth.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



Tichá noc  
 

(nemecky) 
Stille Nacht, heilige Nacht,  
Alles schläft; einsam wacht  
Nur das traute hochheilige Paar.  
Holder Knabe im lockigen Haar,  
Schlaf in himmlischer Ruh!  
Schlaf in himmlischer Ruh!  
 
Stille Nacht, heilige Nacht,  
Hirten erst kundgemacht  
Durch der Engel Halleluja,  
Tönt es laut von fern und nah:  
Christ, der Retter ist da!  
Christ, der Retter ist da!  
 
Stille Nacht, heilige Nacht,  
Gottes Sohn, o wie lacht  
Lieb' aus deinem göttlichen  
Mund  
Da uns schlägt die rettende 
Stund'.  
Christ, in deiner Geburt!  
Christ, in deiner Geburt! 
 

(francúzsky) 
Ô nuit de paix, Sainte nuit  
Dans le ciel L'astre luit  
Dans les champs tout repose  
en paix  
Mais soudain dans l'air pur  
et frais  
Le brillant coeur des anges  
Aux bergers apparaît  
 
Ô nuit de foi, Sainte nuit  
Les bergers sont instruits  
Confiants dans la voix des cieux  
Ils s'en vont adorer leur Dieu  
Et Jésus, en échange  
Leur sourit radieux  
 
Ô nuit d'amour, Sainte nuit  
Dans l'étable, aucun bruit  
Sur la paille, est couché l'enfant  
Que la Vierge endort en chantant  
Il repose en ses langes  
Son Jésus ravissant  
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