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ÚVODNÉ SLOVO 
Keďže sa blížia Vianoce – najkrajšie sviatky roka – rozhodli sme sa, že pripravíme pre 

vás mimoriadne vianočné číslo. Dúfame, že vás ním potešíme a že si na stránkach vianočného 
vydania nájdete niečo zaujímavé alebo inšpirujúce. Príjemné čítanie prajú žiaci a pedagógovia 
ZŠ Kobyly. 

 

Šťastie nie je výsledkom toho, čo dostávame, ale toho, čo dávame. 

(Ben Carso) 

 

Vianoce sú láska. Zakaždým, keď ľúbime, zakaždým, keď darujeme, sú Vianoce... 

(Dale Evans) 

 

Ak naozaj túžite po tom, aby ste konali dobro, netreba čakať, 

kým na to budete mať peniaze, môžete začať hneď, 

v tomto momente a na tomto mieste. 

(James Allen) 

 

Návrh na vianočné darčeky: 

Nepriateľovi- odpustenie. 

Súperovi toleranciu. 

Priateľovi- tvoje srdce. 

Zákazníkovi- službu. 

Všetkým- vľúdnosť. 

Každému dieťaťu- dobrý príklad. 

Sebe- rešpekt. 
(Oren Arnold) 

 
Ak sa nestihneš pripraviť na vyučovanie, môžeš ho použiť. Žolík neplatí pri kontrolných dik-
tátoch, testoch a kontrolných prácach. Využiť ho môžeš do konca šk.roka 2020/2021 iba raz!  

ŽOLÍK  
V školskom roku 2020/2021 

 

Meno a priezvisko 
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O VIANOCIACH 
Vianoce – čas pripomenutia si narodenia najväčšieho proroka, Božieho Syna. 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. Aj my si ich pripomenieme so žiakmi 
našej školy. Pýtali sme sa ich na vianočný čas, zvyky a tradície u nich doma. 
 
 
Prváci a tretiaci o Vianociach 
 
 Čo budete robiť počas vianočných sviatkov? 

Tamarka H.- ,,Počas vianočných sviatkov budeme chodiť veľa vonku, a ak bude sneh, bude-
me stavať snehuliaka. Teším sa na prechádzky k jasličkám, na koledovanie, budeme počúvať 
koledy a vianočné pesničky, oddychovať a užijeme si vianočnú pohodu s rodinou.“ 

Jožko H.– ,,Budeme pozerať rozprávku Sám doma, budem sa hrať a samozrejme učiť do 
školy.“ 

Emmka CH.- ,,Počas sviatkov sa teším na pozeranie pekných rozprávok a hlavne na roz-
právku Sám doma.“ 

Maťko M.- ,,Budeme chodiť do kostola a modliť sa. 

Teším sa, že sa budem hrať vo voľnom čase na počítači a piecť medovníčky.“ 

 Čo sa Vám najviac páči na Vianociach? 

Tamarka CH.- ,,Teším sa na zdobenie stromčeka a rozbaľovanie darčekov. Najviac sa teším, 
že sme všetci spolu.“ 

Timko N.- ,,Najviac sa mi páčia prázdniny, sneh a samozrejme darčeky.“ 

Deniska M.- ,,Najviac sa mi páči pečenie a zdobenie medovníčkov. Tento rok sa veľmi teším 
aj na našu ďalšiu pomocníčku Sabínku.“ 

Jakubko B.- „Stavanie stromčeka.“ 

Maťko M.1.roč.- ,,Na Vianociach sa mi najviac páčia stromček, darčeky, adventný veniec, 
farebné blikačky a ozdoby.“ 

 Aké vianočné zvyky mávate doma vy? 

Aďko M.- ,,My máme zvyk piecť medovníčky, koláče, vyzdobovať dom a vianočný stromček, 
vyrábame si ozdoby a vianočné dekorácie.“ 

Sebko B.– ,,My doma vždy rozrežeme jabĺčko na polovicu. Papáme med a cesnak. Vždy má-
me na stole tanier navyše. Dávame pod obrus na okraj stola peniažky a modlíme sa.“ 

Vaneska P.- ,,Pred štedrou večerou sa vždy spoločne pomodlíme. Potom rozkrojíme jabĺčko 
a uložíme peniaze pod obrus. Vždy nechávame pri stole prázdne miesto pre už zosnulého člo-
veka z rodiny.“ 

Brunko S.- „My doma pečieme medovníčky, zdobíme stromček, máme spoločnú štedrú veče-
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ru, pri ktorej dá mamka každému znak kríža na čelo a večeriame pri Betlehemskom svetle.“ 

Tadeáško D.- ,,My doma spievame koledy pri vianočnom stromčeku, na čelo si pri štedrej 
večeri natierame med a po večeri si umývame ruky a čakáme, kým zazvoní Ježiško a prinesie 
darčeky.“ 

 

Druháci a štvrtáci o Vianociach 
 

 Bez čoho si neviete predstaviť Vianoce? 

Saška P. - ,,Ja si ich neviem predstaviť bez rodiny.“ 

Soňka L. - ,,Vianoce nemôžu byť bez stromčeka, bez rodiny a bez štedrej večere.” 

Lukáško N. - ,,Vianoce bez štedrej večere, bez stromčeka a bez Ježiška by neboli Vianoce.“ 

Janík C. - ,,Neviem si ich predstaviť bez darčekov a bez jedla.“ 

 Aké ja vaše obľúbené vianočné jedlo? 

Miško Š. - ,,Moje obľúbené jedlá sú ryba a kapustnica.“ 

Ferko C. - ,,Ja mám najradšej kapustovú polievku.” 

Marko R. - ,,Mne najviac chutí kyslá jucha s hubami. Na huby som bol v lese s mojím tatom 
a strýkom.“ 

Aďko G. - ,,Moje obľúbené vianočné jedlo je zemiakový šalát s rybou. S Renkom radi  po-
máhame rodičom pri jeho príprave. Už sa veľmi teším na Štedrý večer.“ 

 Čo by vás potešilo pod vianočným stromčekom? 

Amálka A. - ,,Mňa by najviac potešila ultra plastelína.“ 

Hanka H. - ,,Ja by som chcela mať pod stromčekom malé šteniatko o ktoré by som sa chcela 
starať.“ 

Samko M. - ,,Ja by som chcel kušu a modlivku na diaľkové ovládanie .” 

 Čo by ste zaželali všetkým ľuďom na svete? 

Vaneska Š. - ,,Ja by som im zaželala pokoj, aby sa ľudia nehádali, aby nemali COVID-19, 
aby boli šťastní, zdraví a k druhým boli vždy úctiví."  

Dianka M. - ,,Želám im, aby sa nikdy nehádali, modlili sa, chodili do kostola a to najdôleži-
tejšie, aby boli všetci zdraví.“ 

Mattiás V. - ,,Ja im želám veľa zdravia, aby sa mali všetci radi, aby sa im splnilo všetko, po 
čom túžia.“ 

Martin Š. - ,,Všetkým ľuďom želám, aby sa uzdravili od chorôb, ktoré majú. Prajem im veľa 
šťastia, zdravia, lásky, pokoja a ešte, aby sa im darilo v práci aj v domácnosti.“ 
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VLASTNÁ TVORBA 

HVIEZDA 

Do vesmíru, do vesmíru 

letí naša loď 

a ty, hviezda rozžiarená, 

na zem, na zem poď. 

Pomaly sa dole znášaj 

na náš zemský svet, 

strčíme ťa do lampáša, 

svieť nám, svieť nám, svieť! 

Takto si vyspevovali dve kamarátky Evka a Janka.  

Janka sa spýtala Evky: „Čo keby sme sa na tú hviezdu pozreli?“  

Evka zvedavo odvetila: „A ako?“  

Janka sa zamyslela: „To ešte ani ja neviem, ale porozmýšľam. Už to mám! Cez ďale-

kohľad!“ „Janka, ty ho máš doma?“ – spýtala sa Evka.  

„Jasné, veď keď som to hovorila, tak ho mám doma.“  

Tak sa teda dievčatá vybrali k Janke domov. Janka zložila ďalekohľad z poličky.  

Zapozerala sa na hviezdy a povedala: „Vau, aká prekrásna hviezda.“  

Evka sa tiež pozrela do ďalekohľadu a našla ďalšiu roztomilú hviezdu a vykríkla: „Jej, aká 

nádherná hviezdička!“ Všeličo už dievčatá videli, ale hviezdy pozorovali dnes po prvýkrát. 

To bol ich najkrajší spoločný zážitok.  

Napísala: Sonička Lukáčová 

 

VLOČKA 

Vidím padať prvú vločku, 

vyletela na čiapočku. 

Druhá vločka to som rád, 

dopadla mi na kabát. 

Tretia celá v bielom tričku, 

vyskočila na čižmičku. 

Počuj, sniežik, už to stačí, 

už je zo mňa snehuliačik. 

Napísala: Dianka Maceková 
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HÁDANKY  

Prečítaj si text, priraď číslo k obrázku a napíš správnu odpoveď. 

 

 

 

 

 

 

7. Ťaháme Mikulášove sane 
až zo severného pólu k 
vám. 
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VIANOČNÉ VTIPY 
 Janko sa na Vianoce pýta otca: Oco, vieš, ktorý vlak najviac mešká? No predsa ten, čo 

si mi sľúbil minulé Vianoce. 

 Idú dve blondínky po ulici a jedna hovorí: Vieš, že tento rok budú Vianoce v piatok? 
Druhá na to: Dúfam, že nie trinásteho. 

 Pod stromček som dostal obrovskú škatuľu. Bohužiaľ, patrila susede. 

 Ahoj. Máš na Vianoce čas? Potrebujem somárika do Betlehema. 

 Rodinka pri vianočnom stromčeku: „Tak, detičky, ak ste už darčeky videli, tak ich za-
baľte, aby ste ich mali aj budúce Vianoce k dispozícii. 

 Stretnú sa dve blchy a jedna sa pýta druhej: „Ideme pešo, alebo počkáme na psa?“ 

 Čo sa stane keď sa stretnú stonožka a svätojánska muška? Lampiónový sprievod. 

 

RECEPTY 

DOBRÚ CHUŤ! 

Vianočné medovníčky 

Ingrediencie: 
 500 g hladkej múky 
 150 g práškového cukru 
 dve polievkové lyžice medu 
 jednu zarovnanú lyžicu sódy bikarbóny 
 150 g rastlinného tuku 
 kávovú lyžičku škorice 
 dve celé vajcia 
 potlačené klinčeky (asi 5 ks). 

Na polevu:  
 150 g práškového cukru 
  1 bielok a šťavu z polovice citróna. 

Postup: 
 Cesto zamiesime. Vyvaľkáme na hrúbku 
5 mm a vykrajujeme rôzne tvary. Dáme na 
plech a upečieme. Po vytiahnutí z rúry ešte tep-
lé potrieme žĺtkom, aby sa leskli. Medovníky 
môžeme zdobiť aj polevou. Poleva: práškový 
cukor, bielok a šťavu z citróna miešame vareš-
kou tak dlho, kým poleva nie je hustá, aby ne-
tiekla. Potom dáme polevu do mikroténového 
vrecka, urobíme na rožku dierku a podľa fantá-
zie medovníky zdobíme. 

Fantastické grilážky 

Ingrediencie: 
 300 g kryštálového cukru 
 250 g masla 
 200 g nasekaných vlašských orechov 

(lieskových) 
 1 ks sladené  Salko 
 8 ks oblátok  

Na polevu: 
 čokoláda 

Postup: 
 Na prípravu karamelu použijeme kvalit-
nejší hrniec. Cukor nasypeme do hrnca, nemie-
šame a pri najnižšej teplote necháme rozpustiť. 
Keď je cukor rozpustený a zhnedne, premieša-
me. Pridáme maslo (musí mať izbovú teplotu) 
a za stáleho miešania necháme rozpustiť. Pridá-
me Salko a ďalej miešame, aby sa hmota spoji-
la. Začne bublať. Odstavíme a pridáme na men-
šie kúsky nasekané orechy, premiešame. Pri-
pravíme si oblátky. Štyri kusy rozložíme 
a postupne na nich natierame karamelovú zmes. 
Pracujeme rýchlo, lebo zmes tuhne. Na každú 
oblátku potretú karamelovou plnkou dáme 
ďalšiu oblátku a poriadne zaťažíme. Necháme 
stuhnúť v chlade. Po spojení vychladené oblát-
ky narežeme ostrým nožom na tenké tyčinky. 
Konce máčame v čokoládovej poleve 
a necháme opäť zachladiť. Určite ich vyskúšaj-
te, sú fantastické. 
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TAKTO SME ZAČÍNALI ŠK.ROK 2020/2021 

Aj keď s prísnejšími opatreniami kvôli stále pretrvávajúcej pandémii COVID 19, škol-
ský rok sme otvorili o to radostnejšie aj my 02.09.2020. 

Do školy sa prvýkrát tešilo desať prváčikov. V tento deň boli hneď slávnostne pasova-
ní za ozajstných školákov. Po slávnostnom zložení prváckeho sľubu sme ich prijali za sku-
točných žiakov Základnej školy Kobyly do triedy šikovných včielok. Od pána starostu dosta-
li milé darčeky a radosť z prváčikov mali aj duchovný otec a ich triedna učiteľka. 
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DARČEK Z LÁSKY 
Žiaci nezabudli ani tento rok na svoje zlaté babičky a milých deduškov. 

V októbri, mesiaci venovanom práve starým rodičom, pre nich z lásky vyrobili darčeky, kto-
ré im doma odovzdali 
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JESENNÉ TVORENIE 

Šikovné ruky a zručnosť našich žiakov a  ich rodičov si aj tento rok v škole vyslúžili 
obdiv a malú sladkú odmenu. Ďakujeme za aktivitu, vynaložené úsilie a krásnu výzdobu in-
teriéru školy. 
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PREDVIANOČNÉ TVORENIE 
V predvianočnom období sa priestory našej školy zmenili na vianočnú krajinu. 

V piatok 04. decembra sme s detičkami  vyrábali rôzne ozdoby, adventné vence či iné milé 
vianočné výrobky v tvorivých dielňach. Všetci sme si chceli pripraviť vianočnú výzdobu pre 
našu školu, inšpirovať sa a takto príjemne stráviť piatkové popoludnie v predvianočnej nála-
de. Každý si mohol zhotoviť či už ikebanu, vianočné dekorácie, ozdoby na stromček či rôzne 
iné dekorácie. 

Občerstviť sa mohli chutnými jabĺčkami, ktoré všade rozvoniavali. Atmosféru nám 
spríjemňovali vianočné koledy, pri ktorých každý cítil, že Vianoce sú o chvíľu tu. O tom, že 
sa nám príjemne pracovalo a rozprávalo, svedčia aj fotky. 
 

 

AJ TENTO ROK NÁS NAVŠTÍVIL MIKULÁŠ 
V kalendári bol mesiac december, presnejšie 07.12. 2020. Žiaci našej školy už od piat-

ka očakávali príchod Mikuláša. No v tento deň sa v  našej škole stalo čosi nezvyčajné. Zaví-
tal k nám Mikuláš! Potešil nás po návšteve detičiek v MŠ.  Dozvedel sa totiž, že aj v našej 
škole sú výborní žiaci a šikovné detičky. Poslušní, milí a svedomití. Sladkú pozornosť od 
Mikuláša z jeho obrovského vreca si teda naozaj veľmi zaslúžili. No Mikuláš neprišiel sám. 
Spoločnosť mu robil anjelik. Ten nás rozveseľoval, zatancoval si s nami a pomáhal Mikulá-
šovi s rozdávaním balíčkov. 

Vzácnu návštevu sme nevítali len tak v tichosti. Žiaci spolu so svojimi pani učiteľka-
mi pripravili aj zaujímavé básničky, piesne, no vítala ho aj krásna vianočná výzdoba, vianoč-
ný stromček, či krásne koledy. 
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VIANOČNÉ SVIATKY S DUCHOVNÝM OTCOM  

PATRIKOM ŠARIŠSKÝM 
Žiaci našej školy položili svojmu duchovnému otcovi otázky, ktoré ich zaujímali a na ktoré 
im duchovný otec rád odpovedal. Prečítajte si ich... 

Chceli ste byť kňazom už od svojho detstva?  

Po 1. sv. prijímaní som začal miništrovať a veľmi som sa tešil, že môžem slúžiť kňazovi tak 
blízko pri oltári. O kňazstve som vtedy nerozmýšľal. Touto myšlienkou som sa začal zaobe-
rať až na strednej škole.   

Boli ste vzorným žiakom?  

Snažil som sa dobre učiť a získať vedomosti pre svoj život. Je pravda, že moji rodičia ma do 
učenia nútiť nemuseli. Mal som rád najmä slovenský jazyk. Aj preto Vám, ako ste si všimli, 
niekedy opravujem v zošite gramatické chyby. 

Rád učíte na našej škole?  

Teším sa na každé stretnutie s Vami, svojimi žiakmi. Ešte nikdy som nevyučoval nábožen-
stvo vo všetkých triedach školy a dva ročníky naraz. Vďaka p. riaditeľke, p. učiteľke, p. vy-
chovávateľke a ostatným zamestnancom školy môžem v tomto prostredí prežívať príjemnú 
a srdečnú atmosféru.  

Páči sa Vám naša farnosť?  

Naša farnosť sa mi páči, je tu naozaj pekné dedinské prostredie, okolo je nádherná príroda. 
Oveľa viac ma však teší, že tu žijú ľudia, ktorí sa navzájom poznajú a snažia sa vytvárať jed-
nu duchovnú rodinu. Ako duchovný otec som rád, keď sa s Vami stretnem nielen v škole, aj 
v kostole a na ďalších duchovných aktivitách farnosti. 

Aké máte záľuby?  

Medzi moje záľuby patrí čítanie kníh s náboženskou tematikou. V televízii si rád pozriem 
šport, ale aj prírodopisné filmy o zvieratkách. Obľubujem aj horskú turistiku. Voľný čas ve-
nujem aj pestovaniu zeleniny v záhradke. A teším sa, ak moja pripravená sladká dobrota chu-
tí tomu, kto sa z nej práve ponúkol.  

Ktoré ročné obdobie máte najradšej? 

Pre mňa je stále najkrajším ročným obdobím jar, pretože vtedy sa všetko prebúdza k životu. 
Dni sa predlžujú, všade cítiť vôňu kvetov, pučia stromy, štebocú vtáčiky a celá Božia príroda 
sa oblečie do pestrofarebných šiat. 

Akú vianočnú koledu máte najradšej? 

Tá najkrajšia pre mňa stále je a vždy aj zostane “Tichá noc“. Zaznieva najmä v tej neopako-
vateľnej atmosfére po polnočnej sv. omši, keď sa v kostole zhasnú všetky svetlá a celým 
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chrámom sa nesie radostné posolstvo o Spasiteľovom narodení. 

Aké rady nám môžete dať pred prichádzajúci sviatkami? 

Vianoce sú najkrajšími sviatkami roka. Všetci sa na ne tešíme. Dôležité však je, aby sme ne-
zabudli, čo oslavujeme. Na Vianoce si pripomíname narodenie nášho Spasiteľa – Pána Ježi-
ša. On prišiel na tento svet, aby do našich sŕdc priniesol skutočnú lásku. A tak Vás povzbu-
dzujem, aby ste túto lásku prežívali v škole medzi spolužiakmi  i doma medzi Vašimi blízky-
mi. Nezabúdajte na to. Prijmite to malé Božie dieťatko v jasličkách s čistým srdcom a 
úprimne mu za všetko poďakujte. 

 

Vyprosujem celému školskému spoločenstvu požehnané Vianoce. duchovný otec  
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VIANOČNÁ TAJNIČKA  
 

Už sviatky lásky, pokoja zavítajú zas skoro k nám, pod stromčekom ľudia 
postoja, otvoria srdce dokorán. Nech v dome Vašom zavládne tiež radosť, že ste 
spolu, keď rodina zasadne k štedrovečernému stolu. Nech pocit šťastia, radosti sa 
v dušiach Vašich rozhostí, nech láska v srdciach ukrytá sa mocným prúdom vyro-
ní, keď zvonček šťastia zazvoní. 
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Veľa šťastia v žiare svetiel stromčeka, 

aby láska zavítala aj do Vášho domčeka. 

Na Vianoce mnoho radosti, 

v Novom roku žiadne starosti. 

PF 2021 


