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Pár slov na úvod... 

 Práve držíte v rukách celkom novučičké a prvé číslo nášho nového školského časopisu 

s názvom Záškoláčik. Náš časopis sa „rodil“ na svet veľmi dlho a my všetci sme veľmi 

zvedaví, ako sa Vám bude páčiť. Názov časopisu sme si zvolili v demokratických voľbách, 

rozhodli sme o ňom teda my všetci.        

 V tomto krátkom úvode by sme Vám chceli predstaviť redakčnú radu nášho časopisu 

a aspoň trocha Vám priblížiť to, ako náš časopis bude vyzerať a čo všetko v ňom môžete 

nájsť. Redakčnú radu nášho časopisu tvoria nasledujúci žiaci: Bumbálová Frederika, 

Čavojská Simona, Dobiášová Daniela, Dobiášová Gabriela, Janíčková  Alica, Seléšiová 

Katarína, a externý člen našej redakcie Dominika Líšková.     

 V každom čísle sa Vám budeme snažiť priblížiť dianie na našej škole. Zvlášť sa 

budeme venovať prvému stupňu a zvlášť druhému. Každé číslo by tiež malo obsahovať 

rozhovor s vybraným pedagógom, ale aj žiakom. Nájdete tu tiež informácie o Vašich 

športových úspechov. Chceme Vám pripomenúť, že do tvorby časopisu sa môžete zapojiť 

i Vy. Povedzte Vašim triednym pani učiteľkám svoje nápady a ony ich istotne odovzdajú 

našej redakčnej rade. Zabudnúť na školské povinnosti Vám pomôžu vtipy a rôzne hry, 

spájačky a ankety. Veríme, že každý z Vás si v Záškoláčikovi nájde aspoň niečo, čo ho poteší 

a prečo si ho rád kúpi. 

     S pozdravom Vaša redakcia. 

 

Vianočná anketa: 

Vianočná anketa obsahovala päť otázok.  

1. Tešíš sa na Vianoce? 

2. Kedy si zistil, že darčeky nenosí Ježiško, ale že nám ich dávajú rodičia? Pamätáš si 

ako sa to stalo? 

3. Kupujete aj Vy vianočné darčeky? 

4. Čo by si chcel dostať na Vianoce  tento rok ? 

5. Čo máš na vianočných sviatkoch najradšej? 

Našej ankety sa zúčastnili žiaci piateho, šiesteho a siedmeho ročníka. 

Výsledky ankety nás veľmi milo prekvapili. Skoro všetci sa tešia na Vianoce. Pre 

veľkú väčšinu z našich opýtaných Vianoce neznamenajú iba darčeky, ale hlavne to, že je celá 

rodina spolu a všade vládne pohoda a pokoj. Väčšina z nás zistila krutú pravdu o darčekoch 

a rodičoch už v prvej triede. Väčšinou Vám to povedali spolužiaci alebo ste našli doma ukryté 

darčeky, ktoré sa potom neskôr objavili aj pod vianočným stromčekom. Veľa z Vás obdarúva 

svojich najbližších, ale nie vždy to znamená, že darček kúpite, veľmi často darujete vami 

vyrobený darček, ktorý Vašich rodičov poteší istotne viac. 
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             Milí naši najmenší ! Od druhého septembra, dňa,  keď sa nám začal školský rok, sa na 

našej škole uskutočnilo veľa zaujímavých vecí. Medzi nimi napríklad vyrezávanie dýň, 

maľovanie na chodník, výchovný koncert a nedávno aj deň jablka. Tak Vás teda vítame 

v našej novej rubrike, ktorá je venovaná najmä Vám, žiakom prvého stupňa.   

Prvý školský deň 

Zafúkal chladný vetrík a už ráno ste stáli pred bránami školy. Písal sa druhý september 

2009 a niektorí z Vás sa báli a niektorí tešili. Úsmev pani učiteľky vás však zbavil všetkých 

obáv. Keď pán zástupca povedal vaše meno, prebehol vám mráz po chrbte. Nebojte sa, každý 

jeden z nás to zažil...:) 

Potom, ako ste do rúk dostali svoj prvý šlabikár a postavili ste sa vedľa svojich nových 

spolužiakov, odkráčali ste do svojich tried a počúvali krátky, alebo možno dlhý, príhovor pani 

učiteľky. Ale to nebol jediný príhovor, ktorý ste si museli v ten deň vypočuť. Keď ste totiž 

opustili steny vašej triedy, (niektorí v návale radosti) odišli ste na obecný úrad aby Vás 

privítala pani starostka - Anna Ištoková... 

 

UKÁZALI STE NÁM... 

Všetci prvostupniari, bez ohľadu na to, či ste prvák, druhák, tretiak a či štvrták, ste 

nám svojimi šikovnými rúčkami ukázali čo dokážete. Keď sme uvideli Vaše výtvory -maľby 

na chodníku pred školou, či výtvory spojené s prichádzajúcim Halloweenom/Dušičkami, 

všetci sme ostali milo prekvapení. A starší nám preukázali svoju nebojácnosť v obecnom 

kultúrnom dome na výchovnom koncerte, kde sa  aktívne zapájali do vystúpenia zabávačov, 

alebo na rozprávke v Piešťanoch.         
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Vianoce už pomaly klopú na dvere a pre nás sa za tie roky už stali samozrejmosťou. 

Lenže viete ako vlastne Vianoce vznikli? Ako sa oslavovali ešte dávno predtým ako sme 

prišli na svet? Aké sú staré slovenské tradície?? Hm ?? 

Ak nie, tak my vám to teraz ukážeme... 

Vianoce sú kresťanským sviatkom, ktorým sa slávi  narodenie Ježiša Krista.  

V rímskokatolíckej cirkvi je druhým najhlavnejším sviatkom práve Sviatok Narodenia 

Pána, Prvý sviatok vianočný, ktorý sa slávi 25. decembra. Od reformácie sa však Vianoce 

začínajú sláviť už deň vopred, na Štedrý deň - 24. decembra.  

Vo väčšine krajín sú 24. a 25. december dňami pracovného pokoja a niekde sa tak 

slávi aj Druhý sviatok vianočný ( sviatok sv. Štefana alebo Boxing day).  

25. december sa ako sviatok prvýkrát spomína vo Filokalovom kalendári v roku 354. 

Jeho pôvod je však sporný, pretože sa často poukazuje na súvislosť s rímskym sviatkom 

slnečného božstva, ktorý sa tiež slávi 25. decembra.  

Najnovšie teórie o pôvode tohto dátumu slávenia Vianoc však ponúka historik Wiliam 

Tighe, ktorý predpokladá, že pochádza z obdobia kedy Židia verili, že izraelskí proroci sa 

narodili v ten istý deň ako zomreli. A keďže rímski kresťania vypočítali, že Ježiš Kristus 

zomrel 25. marca, jednoducho si k tomuto dátumu pripočítali deväť mesiacov a vyšiel im 25. 

december.  
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Lenže 25. december je aj dňom zimného slnovratu, ktorý bol v spojení s novým rokom 

z hľadiska duchovnej kultúry tým najvýznamnejším obdobím celého roka. Kedysi dávno sa 

totiž verilo napríklad v to, že ak v dome visí kožuch bude málo dobytka a keď šaty, do roka 

zomrie ten komu patria. Pečivo sa pieklo na Štedrý deň pričom muselo byť hotové do 

východu slnka a gazdiná si počas pečenia očistila ruky od cesta na dvore. Vraj aby sliepky 

dobre znášali. Keď rukou od cesta pretrela tvár dospievajúcemu mládencovi ešte na dlhú dobu 

ho ušetrila od holenia, a keď dávala piecť chleby a už boli v peci podskočila aby boli pekné 

veľké.  

Podľa počasia zase ľudia hádali aký bude nasledujúci rok. Tmavé nebo veštilo veľa 

ovocia a plné stodoly, veľký mesiac zase neúrodu, veľa hviezd znamenalo veľa kureniec 

a hrozna, zatiahnutá obloha dobrú dojivosť kráv, hmla na horách znamenala, že zomrie veľa 

starých ľudí a tá v dolinách, že začnú zomierať mladí. Ale najviac povier sa viaže 

k štedrovečernej večeri, ktorá sa mohla začať až keď vyšla prvá hviezda. 

 

Napríklad: Rozrezané jablko- zdravie do hviezdy 

                Usporiadané semienka v jablku - šťastie 

                Šupiny z ryby - bohatstvo 

                Strukoviny- bohatá úroda 

                Reťaz- súdržnosť rodiny 

                Lenže nie všade sa Vianoce slávia tak ako na Slovensku... 
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Vo všetkých severných krajinách je azda neodmysliteľnou súčasťou Vianoc sneh. 

Najviac si ho užijú asi Fíni, ktorí sú celý čas „zababušení“ pod snehobielou prikrývkou 

a okolo seba majú nekonečné množstvo ľadu. Čo sa Štedrého večera týka, začínajú ho dosť 

netradične, saunou. Po takomto osviežení zasadne celá rodina k stolu a neskôr prichádzajú na 

rad darčeky. Tie nosí Joulupukki, ktorému pomáhajú maličkí škriatkovia, ktorí vraj berú zlé 

deti to ľadového kráľovstva. Ešteže sme na Slovensku, lebo neviem koľko z nás by tu 

zostalo...:)) 

        Nórsky Ježiško sa zase volá Juleniss. Ten je na rozdiel od toho fínskeho o trošku milší 

a neberie so sebou žiadnych škriatkov. Jeho úlohou totiž nie je len nosiť darčeky, ale aj ako 

dobrý duch, bdieť nad príbytkami ľudí a hlavne detí. Na Štedrý deň väčšina Nórov raňajkuje 

ryžovú kašu, ktorá je jediným jedlom až do večere. Večer si celá rodina posadá do kruhu 

a spoločne čítajú evanjelium.  

        V Belgicku Štedrý deň nie je ničím výnimočný, a to hlavne preto že je to pracovný deň. 

Po príchode z práce alebo zo školy ide rodina niekam na večeru a darčeky, ktorými sú 

väčšinou len také drobnosti sa rozbaľujú na druhý deň ráno. Skutočným sviatkom je pre nich 

25. december, kedy sa celé rodiny schádzajú pri slávnostnej večeri. Na stole nesmie chýbať 

vianočný zákusok - Buch de Noel alebo Kerstsronk, čo je vlastne torta, plnená maslovým 

krémom a ozdobená vianočnými figúrkami. 

V Anglicku, sa Vianoce začínajú 6. decembra a vrcholia 25.decembra ráno, kedy si 

deti a dospelí rozbaľujú darčeky, ktoré im do pripravených ponožiek v noci doniesol Santa 

Claus. Iba tie väčšie darčeky, čo sa nezmestili do ponožiek sú pod stromčekom. Celá rodina 

sa potom zíde pri vianočnom stole, kde nesmie chýbať moriak plnený jablkami a slivkami, 

tradičný slivkový puding a pod. Poobede o 15:00 si všetci vypočujú príhovor kráľovnej 

Alžbety.  
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Rozhovor s Kristínou Gáborovou 

Kristína Gáborová má 12 rokov a chodí do 6.A triedy. 

 Kto z našej školy sa zúčastnil cezpoľného behu?                

Marek Chorvát, Andrej Blaho, Nikola Kolníková, Simona Ikášová a ja. 

 Koľko tam bolo žiakov? 

 Neviem presne, ale bolo nás tam dosť. 

 

Poznala si tam žiakov z inej školy? 

Poznala, ale iba z videnia.  

            

Aký si z toho mala pocit? 

Nemala som z toho dobrý pocit. 

 

 Prečo? 

Ani sama neviem. Bola som trošku nervózna, lebo tam bolo veľa žiakov a ja som sa bála, ako 

to pre mňa dopadne , na ktorom mieste skončím.  

 

 Ako si skončila? 

Asi pätnásta. 

 

V mene celej redakcie Ti blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov. 

 

 
Cezpoľný beh výsledky 24.9.2009  

 - chlapci                                                        -dievčatá                                   

    Marek Chorvát               6.miesto Kristína Gáborová        15.miesto 

       Andrej Blaho                 33.miesto         Simona Ikášová            26.miesto                                 

                                     Nikola Kolníková         34.miesto                       

                                                         

                                                         

Malý futbal dievčatá 15.10.2009 - okresné kolo   2.miesto                                                                                                                                      

 

Nespomenuli sme všetky športové podujatia, pretože ich bolo vééľmi veľa. Vaše 

úspechy boli veľmi pekné. 
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Móricko prišiel zo školy domov s mokrými nohavicami od kolien dolu. 

- Čo sa ti stalo? Spadol si do potoka? - pýta sa matka. 

- Ale, hrali sme sa cez prestávku na psov. 

- No a ? 

- A ja som bol stĺp... 

 

Viete kto je najpresnejším strelcom ??? 

Šľak trafí vás aj za rohom... 

 

Učiteľka sa pýta Dežka: 

-Dežko, máš dve jabĺčka a ak jedno zješ, čo  

ti ostane? 

-ohryzok, odpovie Dežko. 

 

Jožko príde domov a ocino sa ho pýta. Čo bolo v škole? Písali sme diktát. Koľko si mal správnych slov? 

2. Aké? Meno a priezvisko. 

 

Pani učiteľka: ,,Móricko,kde máš žiacku knižku?“ 

Móricko: ,,Požičal som ju Katke, chcela vystrašiť rodičov". 

 

Môže to mať hocijakú farbu .Má to dieru a dokáže to nosiť vodu. Čo je to 

(špongia) 

 

Čo je najlepší štvornohý priateľ človeka? 

(posteľ) 
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Pospájaj  čísla a uhádni, čo je to za zvieratko...... 

 

 Nájdi 10 rozdielov  ( Alica Janíčková zo VI.A ) . 
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Prváci pred Obecným úradom.             Výstava dýň.  

 

      

Odovzdávanie cien za najkrajšie dyne.     Maľovanie na chodník. 

 

       

Tretiaci pri svojich výtvoroch.                         Čítanie v materskej škole. 
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