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Milí čitatelia, 

pripravili sme pre vás ďalšie číslo Egídius news. Od začiatku školského roka sa na 

našej škole konalo veľa zaujímavých podujatí, o ktorých sa môžete dozvedieť aj 

prostredníctvom školskej webovej stránky. Preto reportáže z týchto podujatí nie sú našou 

prioritou. Naším cieľom je uverejňovať žiacku tvorbu, teda dať priestor literárne a výtvarne 

nadaným žiakom. Škoda, že sa nám náš cieľ nedarí napĺňať, pretože vašich príspevkov 

a ilustrácií máme veľmi málo. 

Boli by sme radi, keby ste prispievali vo väčšej miere svojou tvorbou, svojimi 

nápadmi, postrehmi, príbehmi a úspechmi. Veríme, že sa vám toto číslo časopisu bude 

páčiť a že sa vám do polročnej klasifikácie podarí nazbierať čo najviac výborných známok.  

Vaši „žurnalisti“ 

 

 

       O sile pravej viery 

 

 Obyčajná dávna nedeľa, ktorú vám teraz 

opíšem. Počúvala som rádio, obyčajná nedeľná 

činnosť. Započúvala som sa do rozhovoru. Nejaký muž, ktorého výzor nechali na moju 

predstavivosť, začal rozprávať o svojom pohnutom živote. Hlas mal upokojujúci, ale nie 

taký, pri ktorom by ste zaspali. Rozprával o tom, ako vyrastal v kresťanskej rodine a o jeho 

vtedajšom vlažnom vzťahu k Bohu. Povinná účasť na nedeľnej svätej omši a tým to 

zhaslo.  

 V štrnástich rokoch ho postihli vážne zdravotné problémy. 

Prvotná diagnóza leukémia a jej liečba nebola správna. Kým prišli 

na správnu diagnózu  "obličky", zomieral. A ako sám povedal, keď 

už máte pocit, že je koniec, chytáte sa každej slamky. Ani on nebol 

výnimka. Riešil ktovieaké magicko-čarovné „blbosti“. Časom 

pochopil, že to nie je správna cesta, že je to "čistokrvný diabol." 

Satan pomáha uzdraviť, dá nám pocit šťastia, ale len na chvíľu. 

Potom od nás za tieto služby pýta oveľa viac. Viac ako sme 

schopní dať. Našťastie sa včas spamätal a vydal sa na cestu 

dobra. Aj keď pol roka ležal na smrteľnej posteli, neľutoval sa. Robil 

dobré skutky. Obrátil sa k Bohu a s Jeho pomocou sa uzdravil. 

Dnes sa nehanbí za svoju vieru.  

 Ten človek ma zaujal natoľko, že som začala pomocou internetu po ňom pátrať, no 

dodnes neúspešne. Je to škoda. Ale teraz aspoň viem, čomu môžem veriť. 

                 Gréta Birošová VIII.B 
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 Nadšené deti preoblečené za bosorky, pirátov, duchov a iné príšery chodia od  

domu k domu a kričia: „Obdarujte nás, lebo vám niečo vyvedieme!“ V školách sa 

organizujú večierky, kde sa hovoria príbehy o duchoch, kostrách, bosorkách a pripravujú si 

ozdobné tekvice. TO JE HALLOWEEN! Za jeho pozlátkou je však história zla. Halloween 

je náboženský sviatok, nie však kresťanský deň. Má svoj pôvod v splne mesiaca, ktorý je 

najbližší k 1. novembru, ktorý je novým rokom bosoriek. Bol to čas, keď sa duchovia, 

démoni dostali na vrchol svojej moci a vracali sa na Zem. Halloween je čisto a absolútne 

zlej podstaty a nie je na ňom nič, čo by malo niečo spoločné s Ježišom. Deti majú rady 

Halloween, lebo je spojený so zábavou, napätím a sladkosťami. Ale nemajú ani tušenie, 

čo je za touto oslavou. Pre satanistov a bosorky nie je Halloween zábavou. Je ich 

najväčším sviatkom. Už 2000 rokov pred Kristom boli v ten deň prinášané obete zvierat 

a ľudí, najmä detí. Bola to oslava smrti. Satan miluje Halloween, pretože robí zlo krajším,  

posúva deti do jeho blízkosti. Pán Ježiš prišiel, aby zničil moc Satana. Išiel na kríž a prelial 

svoju drahocennú krv, aby očistil naše hriechy.  

 Aj vyrezané tekvice majú pôvod 

v týchto pohanských zvykoch. Svetová 

knižná encyklopédia hovorí: „Na prvý 

pohľad nevinná tekvica so zapálenou 

sviečkou s vyrezanou tvárou je 

pôvodným symbolom prekliatej duše.“ Je 

zjavné, že Halloween je pohanský deň 

zakorenený v najhorších pohanských 

rituáloch a uctievaní. Pravdou je, že 

milióny ľudí budú vidieť počas 

každoročného Halloweenu množstvo 

televíznych programov, ktoré ho 

oslavujú. Halloween je zameraný na 

násilie, zdôrazňuje strach, je zameraný na okultné veci.  
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 Halloween prichádzajúci z USA sa v Európe stáva stále viac populárnejším. Zo 

strany katolíckej cirkvi však existujú dávnejšie alternatívy: katolícke spoločenstvo Cor- 

Lumen Christi vyzvalo po prvý raz už v roku 2000 v Anglicku, aby sa namiesto Halloweenu 

slávila “Noc svetiel“. Namiesto temných postáv, ako sú duchovia a bosorky, sa má 

ohlasovať svetlo Krista. Už večer 31.10. preto vyzývajú veriacich k sláveniu tejto vigílie. Po 

nej by sa mala v čo možno najviac kostoloch vystaviť Sviatosť oltárna na poklonu.  

  

 Každý rok sa 1. novembra oslavuje sviatok Všetkých svätých. V rímskom zozname 

mučeníkov sa píše, že kvôli nim zaznieva jasot v nebi a celá cirkev na zemi sa spája 

s touto radosťou a prosí, aby mohla napodobňovať ich príklad v pozemskom živote. To 

preto, aby mala podiel na ich víťazstve po všetky veky v nazeraní na Boha.  

 Kresťania sa vždy modlili za mŕtvych a Cirkev si nikdy nepriala, aby sa modlitbám 

za mŕtvych dával len smútočný charakter. Zvláštna moc patrí modlitbe, ktorú inšpiruje 

láska. A modlitba za zomrelých im pomáhala z tmy do svetla. Cirkev verí vo vzkriesenie 

mŕtvych. Modlitbami za zosnulých sa zapája do spoločenstva svätých. Cirkev po sviatku 

Všetkých svätých ustanovila spomienku na Všetkých zosnulých 2. novembra, ktorá 

pokračuje oktávou modlitieb, kde môžeme získať úplné odpustky pre zomrelých.  

 

         Sestra Noemi 
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 Naša škola má od začiatku tohto 

školského roka nového riaditeľa. Boli sme naňho 

zvedavé, a preto sme ho požiadali o rozhovor. 

Pán riaditeľ ochotne súhlasil a nám nič nebránilo 

položiť mu niekoľko otázok. 

 

 Kde ste vyrastali a aké bolo Vaše 

detstvo?  

Vyrástol som v Bardejove v bytovke na Ťačevskej 

ulici. Doma som bol najstarší zo štyroch chlapcov 

a moje detstvo bolo pestré a dobrodružné. Často 

som niečo vystrojil. 

 Na ktorú školu ste chodili a ktoré 

predmety boli Vaše obľúbené?  

Chodil som na prvú základnú školu (na Ulici Komenského). Vždy ma bavil šport a telesná 

výchova a potom napríklad prírodovedné predmety  alebo zemepis, hlavne, keď to učitelia 

zaujímavo podali.  

 O akom povolaní ste snívali ako dieťa? 

V detstve som sníval o tom, že budem vymýšľať vynálezy, ako napríklad čističky vzduchu 

na komíny a tak podobne  

 Čo sa Vám na našej škole nepáči a chcete to zmeniť?  

Na Základnej škole sv. Egídia som v minulosti 5 rokov pracoval. Chýba mi tu poriadna 

telocvičňa, aby žiaci dostali všetko, čo treba. Možno ešte jedna odborná učebňa.  

 Čo považujete za svoj najväčší životný úspech? 
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Úspech?  Skôr poviem o najväčšej milosti. Zažil som, že Boh miluje aj veľkých hriešnikov 

a dá im druhú šancu. A Božiu dobrotu zažívam každý deň... 

 Čo je Vaším doteraz nesplneným snom? 

Nesplnený sen? Pilotovať stíhačku alebo aspoň helikoptéru. A ešte potápanie na 

koralových útesoch. 

 Kultúra ktorej krajiny sa Vám najviac páči? Kde by ste sa vybrali napríklad na 

dovolenku? 

Páčia sa mi krajiny, kde je teplejšie a kde sa robí dobré víno. Ak by som mohol, asi by som 

šiel do Španielska. Láka ma aj Austrália a Nový Zéland.  

 Kto alebo čo Vás priviedlo k hudbe? 

Od detstva som rád spieval. Moja babka i mamka pekne spievali a páčilo sa mi, ako sa 

spievalo na rodinných oslavách u babky. Môj strýko tam hrával na gitare. Potom ma to 

naučil a neskôr som s hrou na gitare a spevom pokračoval u saleziánov.  

 Ktorá je Vaša obľúbená kniha,  aké knihy rád čítate? 

V detstve som rád čítal Troch pátračov a ich záhady. Teraz čítam skôr knihy, ktoré mi 

pomáhajú v práci. Teraz čítam napríklad 17 zákonov tímovej práce od Maxwella.  

 Máte nejaký vtipný zážitok v súvislosti s Vianocami? 

Už ako dospelí sme s kamarátmi nacvičili také tradičné vianočné „Pastirky“, také 

pastierske pásmo s koledami a vinšovačkami . Chodili sme s tým k známym, ale často nás 

zastavili ľudia aj na ulici a museli sme to hrať pre okoloidúcich. Bolo to celkom srandovné 

a dobrodružné.  

 Čo by ste zaželali nám, žiakom, k Vianociam? 

Na Vianoce želám všetkým žiakom i zamestnancom školy i všetkým blízkym a sebe, aby 

sme pochopili a prežili skutočné tajomstvo Vianoc. 

 

Ďakujeme za rozhovor 

      Monika Kvaková a Mária Furmanová VIII.B 
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Cinquain (čítaj senkén) je básnická forma, ktorú vytvorila americká poetka Adelaide 

Craps na začiatku 20. storočia. Má ustálenú formu. Tento žáner pozorného autora môže 

naučiť, ako pôsobia jednotlivé slovné druhy na výstavbu básne. Pomenovanie pochádza z 

francúzštiny, je odvodené od slova päť a značí „päticu“, „súbor piatich prvkov. Učí nás 

vyjadrovať sa stručne, jasne, hutne, k veci. 

 

Láska 

krásna, úprimná 

vydrží, miluje, dôveruje 

sľúbi vernosť 

manželstvo 

Iveta Hudáková 8.A 

 

Mama 

milá, pracovitá 

pomáha, pečie, huláka 

patrí jej láska 

vďaka 

Monika Pillárová 8.A 

 

Zima 

zasnežená, čarovná 

vyštípe, vybieli, pohladí 

mrazivo, zrána 

perina 

Simona Basariková 8.B 

 

 

 

 

 

 

Šťastie 

veselé, náhodné, 

rozdáva, vyhráva, rastie, 

veľa a nádherne 

rázcestie 

Maria Furmanová 8.B 

 

 

Oči 

modré, zelenkavé 

smejú sa, žiaria, slzami sa 

močia 

malé i veľké 

pod  obočím 

Anna Oršuľáková 8.B 

 

 

 

 

 

 

Chorvátsko 

búrlivé, tiché 

skáčem, plávam, vystrájam 

bláznivo a detsky 

Jadransko 

Barbora Jurčišinová 8.B 

 

 

 

Rodina 

veľká, malá 

súcití i raduje sa, vychováva 

doma i v cudzine, 

láska 

Šimon Boguský 8.B 

 

 

 

 

 

 

http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Adelaide_Craps&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Adelaide_Craps&action=edit&redlink=1
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Múdra hlava, on vie všetko, 
on je pre nás super dedko. 

V hlave nosí vedomosti, 
nimi našu babku hostí. 

 
Aj sudoku, krížovky, 

vyrieši si raz, dva, tri. 
Noviny a knihy číta, 

všetko nové rád privíta. 
 
 

Rád sa s nami učí veru, 
pritom čaká na večeru. 
A všetci sme zvedaví, 
čo nám babka navarí. 

 
Aj s básničkou maličkou 

pomáhal mi máličko. 
To sa bude každý diviť, 
básňami sa bude živiť. 

 
Dominika Hnatová V. A 

 

 

 

 

Človek sa narodí ako malé dieťa a musí sa stále veľa učiť o nových veciach. Čím je 

starší, tým by mal viac vedieť. Takže starí ľudia by mali byť najmúdrejší a najskúsenejší. 

Väčšinou to aj tak je. Starší ľudia už toho prežili naozaj dosť a môžu mladým dobre 

poradiť. Majú dostatok skúseností a vedomostí zo života, sú studnicou múdrosti. Je len na 

nás mladých, či sa chceme od nich niečo naučiť. Z vlastných skúseností viem, že keď som 

niečo potreboval poradiť alebo pomôcť, moji rodičia alebo starí rodičia mi pomohli. Oco ma 

naučil pomáhať okolo domu, dedko mi zasa ukazoval, ako a kde zbierať huby, ako 

spoznávať liečivé byliny alebo pomáhať pri pečení. Myslím, že všetky tieto rady 

a vedomosti sa mi raz v živote zídu. Starších a starých ľudí si máme vážiť´, nesmiať sa 

z nich, pomáhať  im, lebo ich skúsenosti sú pre nás veľmi dôležité. Aj my raz budeme starí 

a budeme radi, že sa môžeme podeliť so svojimi vedomosťami s mladšími. 

Jozef Dzurik V.B  

 

 

Ten náš múdry dedko, 
ten vám vie fakt všetko. 
Vie on orať, vie aj siať, 

vie  nás všetkých  rozosmiať. 
 

Vie  o každom dive sveta, 
vie,  aj prečo vtáčik lieta. 

Náš dedko má múdru hlavu, 
vie,  čo kúpiť  na oslavu. 

 
Aj  tá naša babka, 
tá je veľmi sladká. 

Napečie nám koláče, 
       buchty, šišky, pagáče. 

 
Postráži nás, keď sme sami, 
keď niet doma ocka, mamy. 

Veselo nám zaspieva, 
vždy sa za nás modlieva. 

 
Keď chodíme na polia, 

vždy nám všetko dovolia. 
My ich preto radi máme, 
pri práci im pomáhame. 

 
Šimon Čech V.A 

  

Starkí sú studnicou múdrosti 

Dedko a babka 
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Napíšem Mikulášovi 

V decembri, keď obrátim v kalendári list, 
očakávam Mikuláša, ktorý by mal prísť. 

 
Je to zvykom, že decembra šiesteho 

dám čižmičku do okienka malého. 
 

Keď do čižmy ráno nazriem, 
od radosti celá žasnem. 

 
Čaká má v nej prekvapenie, 

samé sladké potešenie. 
 

Dal mi ich tam Mikuláš, 
svätý biskup, patrón náš. 

 
Poďakujem, pomodlím sa, 

o rok napíšem zasa. 

Sofia Marcinová V.B 
 
 
 
 

Šiesty december 

Keď je šiesty december, 
z postele sa rýchlo ber. 

Ku okienku utekaj, 
do čižmičiek pozeraj. 

 
Čo sa to len v noci stalo? 
Kde sa to tu všetko vzalo? 

Čokoládky, cukríky, 
lízanky a keksíky. 

 
Všetky možné sladkosti, 

bude že to radosti. 
Rodičia sa usmievajú, 
deti veľkú radosť majú. 

 
Kto nám to tu všetko dal? 

Na každého pamätal! 
Bol to strýčko dobrý náš 

a volá sa MIKULÁŠ. 

Šimon Čech V.A 

 

 

O Mikulášovi 

Lúky snehom zapadané, 
po nich tíško kĺžu sane. 
Bielovlasý dobrý starček 

každému z nás nesie darček. 
 

Letia sane maľované 
po jagavej sanici. 

Mikuláš sa na nich vezie 
v ligotavej čapici. 

 
Zima, zima, zima duje, 
vôkol sniežik poletuje. 

Spolu s ním až zďaleka, 
prichádza k nám potecha. 

 
Je to dedko Mikuláš, 

modlíme sa, Otče náš. 
Dobrým deťom dá koláče 
a pre zlé má len korbáče. 

 
Ja pre neho ponuku mám takúto: 

 
„Keby si sám neuniesol veľké dobroty, 

ja ti prídem na pol cesty 
s mojím košom oproti.“ 

Adrián Kvašňák V.B 
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 Plesy sú asi právom považované za vrchol spoločenskej sezóny. Okrem 
konverzácie s väčším počtom osôb čaká na jeho účastníkov aj tanec a konzumácia 
nápojov a jedál - a to je na jeden večer až príliš mnoho nástrah. 

Všeobecné pravidlá:  

 Už samotný príchod do šatne má isté pravidlá. Muž musí žene najprv pomôcť z jej 
kabáta, žena následne odchádza k zrkadlu, kde sa upravuje. Muž odloží aj svoj kabát a 
oba dá do šatne. Lístok si necháva muž, žene ho nedáva, pretože hrozí nebezpečenstvo, 
že by ho dala do kabelky a bohvie, či by ho ešte niekedy našla. A mimochodom, dámska 
kabelka na ples má byť čo najmenšia, priam miniatúrna. Nie také tie montážne brašny, 
ktoré ženy väčšinou nosia počas týždňa. Stačí rúž, vreckovka a kreditná karta. 

 Potom prichádzajú k stolu a nastáva obrad predstavovania sa a vítania sa. Ak 
prichádzame k stolu, kde už sedí nejaká spoločnosť, tak sa musíme predstaviť. Ľudia pri 
stole vstávajú a podávajú si ruky. Najprv podáva ruku dáma dáme, potom dáma mužovi 
a napokon si podávajú ruky muži. Muž sa posadí tak, aby mal ženu po svojej pravici. A 
ak niektorá zo žien vstáva od stola, tak nevstávajú všetci muži, ako niekedy vidíme, ale 
iba ten, kto je jej garde. Nemusí to byť iba jej manžel či partner, ale ten, kto sedí po jej 
ľavici. Pomáha jej so stoličkou, keď niečo potrebuje, keď jej spadne servítka a podobne. 

 Kým držíme vidličku v ruke, je naša. Ale v momente, keď sa dotkne podlahy, tak tá 
vidlička už nie je naša. Sú to už akési smeti na zemi, kvôli ktorým tam nie sme. Znie to 
možno brutálne, a určite to neplatí doma, ale v spoločenskom prostredí, v reštaurácii či 
na plese je úplne neprípustné zdvíhať zo zeme akékoľvek predmety. Pravda, pokiaľ to 
nie je peňaženka. 

 Ak je to vidlička, musíme urobiť všetko preto, aby o ňu niekto nezakopol či sa 
nepošmykol, a preto ju opatrne zasunieme pod stôl. Nejaké razantné kopance 
neodporúčam, mohlo by sa stať, že by sa vynorila na druhej strane stola... Horšie je, ak 
to nie je vidlička, ale kôpka zemiakového šalátu. Obvykle sa musíme postaviť do 
bezprostrednej blízkosti tejto kôpky a čakať na servírku, ukázať jej to, a až keď sa vráti s 
nejakou lopatkou, sa môžeme s malou poklonou ako poďakovaním vzdialiť. Takéto 
nehody sa snažíme riešiť nenápadne, tak, aby si to nikto nevšimol. V žiadnom prípade na 
personál nepokrikujeme a na nič neukazujeme. 

   Nevieš? Odpozeraj! 

Keď sa už naozaj neviete pohnúť, sledujte svojich spoločníkov, vďaka ktorým budete 
vedieť, čo máte robiť. Správajte sa hlavne prirodzene a dodržiavajte základné pravidlá, 
ktoré vám vštepovali už od malička. To znamená, že sa nemáte smiať hlasným výrazným 
smiechom, nikdy si samy nedolievate pohár a budete kontrolovať množstvo alkoholu, ktorý 
konzumujete. Snažte sa dobre zabaviť a neobmedzovať pritom ostatných. 

Keď žena nechce tancovať s cudzím partnerom 

Ak žena odmietne tanečníka, potom už nemôže tancovať s nikým iným než so svojím 
partnerom. Zdôvodnenie, že tancuje iba so svojím partnerom, musí potom aj celý večer 
dodržať, inak by potencionálneho tanečníka urazila. 

Vizážistka radí: Ako vyzerať na plese tip-top? 

Každá žena pozná ten pocit, keď vstúpi do miestnosti a všetky oči sa upierajú len na ňu. A 
tá, čo ho nepozná, túži po tomto krásnom okamihu. Blíži sa čas plesov a vy máte 
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jedinečnú príležitosť premeniť sa na princeznú z rozprávky. Nebude to však jednoduché, 
za každou nádherou sa skrýva kus tvrdej práce. Takže si, milé dámy, vyhrnieme rukávy a 
pustíme sa s chuťou do toho. Výsledok bude stáť za to. Najjednoduchšie je ísť ku 
kaderníčke, kozmetičke, vizážistke atď. a zveriť sa do rúk odborníkom. Ale povedzme si 
otvorene, že nie všetky máme na to finančné prostriedky, a preto si musíme často vystačiť 
samy. Dám vám pár užitočných rád a tipov ako na to. 

Vlasy 

Celkový vzhľad má byť vyvážený (platí všeobecne)      šaty + účes + vizáž = súlad 
Najjednoduchší spôsob úpravy účesu, ktorý zvládne každá z nás, je vlasy natočiť na 
kulmu alebo natáčky. Do kučeravých vlasov môžeme potom vsunúť čelenku (štrasovú, s 
mašličkami alebo s rôznymi aplikáciami). Ďalšia možnosť úpravy vlasov je vyčesať ich 
navysoko do copu, natupírovať, stočiť okolo copu a pripnúť so sponkami. Do účesu 
môžeme taktiež vložiť rôzne ozdobné aplikácie, ako napr. živý kvet, ktorý dodá účesu 
ženskosť a rafinovanosť. 

Make-up 

Ak sú jednoduché šaty a účes, môže byť výrazný make-up. Ale v každom prípade treba 
zvýrazniť, čo je na vás pekné a potlačiť, čo nie je dokonalé. Voľte 2, maximálne 3 odtiene. 
Oči tieňujte do dymova dostratena. Krásne sa vám zvýraznia oči. Nevoľte tiene farby 
vašich očí. Napríklad modré oči vyniknú, keď ich vytieňujete hnedomedeným tieňom. 
Taktiež nevoľte tiene rovnakej farby ako sú vaše šaty, môžu však byť podobnej farby. Ak 
sú výrazné oči, na pery naneste len jemnejší lesk a naopak, ak sú výrazné pery, na oči 
použite len špirálu a jemný tieň. 

 
Čo áno a čo nie 

Áno 

 Konverzujte. Nielen so známymi, ale aj s cudzími ľuďmi. Snažte sa vyberať 
neutrálne témy. Politické a ideologické názory by mali byť tabu. 

 Na plese sa obvykle tancujú spoločenské tance. Nemusíte byť v nich dobrí, ale 
základné kroky by ste sa určite mali naučiť. 

 Povinnosťou muža je podržať dáme kabát a odsunúť jej stoličku. 
 Muž by mal byť ten, kto prinesie partnerke jedlo a nápoje.  

 

Nie 

 Neslušné je nechať partnerku osamote či tancovať s inou, pokiaľ vlastná partnerka 
sedí. 

 Na plesy by ste nemali meškať, najmä kvôli tomu, že na začiatku zvykne bývať 
slávnostné otvorenie plesu a kultúrny program, po ktorom sa hneď podáva jedlo. 

 Dajte si pozor, aby ste nevypili nadmerné množstvo alkoholických nápojov. Nie je 
nič horšie, ako opití na parkete, prípadne pod stolom. 

 Dáma si nikdy sama nenalieva alkohol. 
 Ak vám jedlo padne pod stôl, nikdy ho nedvíhajte. Radšej zavolajte servírku, ktorá 

to uprace. 
 Žuvačky radšej nechajte v kabelke. 
 Na ples ste sa prišli zabaviť, nie riešiť pracovné záležitosti. Mobil si hneď pred 

vstupom vypnite. 

         Mária Furmanová VIII.B 
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Kysuce- Pred štedrou večerou sa zapália sviečky, pre každého člena rodiny jedna. 

Komu horí najdlhšie, tomu je súdené najlepšie zdravie a najdlhší život. Šupina z kapra sa 

dáva do peňaženky, aby nikto netrpel núdzou. 

Liptov- Gazdiná nesmie odchádzať od štedrovečerného stola, aby sa jej v novom 

roku neprihodilo niečo zlé a neodišla navždy. Rodina usadala k štedrej večeri až vtedy, 

keď na oblohu vyšla prvá hviezda. 

Spiš- Na bohato prestretom štedrovečernom stole nesmie chýbať chlieb, cesnak, med, 

kapustnica, ryba, zemiakový šalát, opekance, ale aj koláče. Večerať sa musí pri zapálenej 

sviečke, aby priniesla rodine šťastie. V niektorých rodinách sa dáva tanier navyše pre toho 

člena rodiny, ktorý nemohol prísť. Po večeri sa spievajú koledy.  

Podunajsko- Na večeru sa k sladkým oblátkam pridávali aj oblátky so zapečenou 

petržlenovou vňaťou, ktoré gazdovia dávali dobytku, aby si udržal zdravie. Ľudia ich jedli 

vždy na začiatok štedrej večere s medom a cesnakom. Cesnak mal chrániť človeka pred 

zlými silami, med mu mal dodať dobrotu. Smer plameňa sviečky zasa naznačoval, kto v 

dome v nadchádzajúcom roku ochorie. 

Zemplín- Ráno na štedrý deň gazdiná položila na dvor starú železnú obruč zo suda a 

nasypala do nej kukuricu a pšenicu, aby mala veľa vajíčok a mlieka. Pri štedrovečernom 
stole gazda zavinšoval a zvykli si umyť ruky v nádobe s mincami, aby boli celý rok bohatí a 
netrpeli núdzou.  
 

Ponitrie- Na štedrý deň chlap obviazal stromy slamou, aby aj ony pocítili štedrosť 

dňa a priniesli dobrú úrodu. Pred štedrou večerou gazdiná prikryla stôl v izbe bielym 
ľanovým obrusom. Položila naň sviečku, celý chlieb, koláče - makovník, lekvárnik, 
tvarožník - figy a svätojánsky chlebík, ak si ho mohla dovoliť kúpiť.  
 

  
        

       Monika Kvaková VIII.B, zdroj: internet      
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Anglicko:  

Známka  s podobizňou  anglickej  kráľovnej sa na  list nesmie  lepiť  hore nohami , bolo by  to  

považované  za  velezradu . 

Francúzko:  

Na  francúzskych  železničných staniciach platí  zákaz  objímania.  

Singapur:  

Ľudia môžu  žuvať   žuvačku len raz v roku  s povolením. 

USA/Ohio:  

Ženy  majú  zakázané nosiť topánky  z lakovanej kože. 

Izrael:  

Kebyže  sa  vôbec niekedy  objaví Yetti, nikto  ho  nesmie  zabiť. 

 

  

Najhoršie zlo  pre  biele  zuby sú limonády, káva, čokoláda, džúsy, kečup...     

Existuje však ovocie a zelenina, ktorá zuby vyčisti. Medzi likvidátorov baktérií patria jablká, 

hrušky, mrkva, karfiol. Ich konzumáciou sa zvyšuje  produkcia slín, ktoré potom  na zuby 

pôsobia blahodarne. Dobrý  efekt má na očarujúci úsmev aj žuvanie listov z čerstvého 

špenátu.  

Na bielenie zubov môžeš vyskúšať aj bylinky. Vezmi si niekoľko lístkov šalvie, 

čerstvej mäty alebo bazalky a žuj. Zbaví ťa to baktérií a povlaku a ako bonus budeš mať 

svieži dych. 

      Pi veľa tekutín, najlepšie čistú vodu. Zmenšíš tak zubný povlak, ktorý sa na zuboch 

prirodzene vytvára. Vyhýbaj sa príliš studeným aj príliš horúcim nápojom. Narúšajú zubnú 

sklovinu a tá je potom náchylnejšia k zafarbeniu.  

A.Vasičkaninová VIII.B, zdroj: internet 
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1.   Ako sa volal pestúnsky otec  
      Ježiša 
2.   Evanjelista so symbolom leva 
3.   Ježiš nám dáva večný ..... 
4.   Meno Ježišovej matky 
5.   Čo podala Veronika Ježišovi  
      počas krížovej cesty 
6.   Na čo ukrižovali Ježiša 
7.   Akou sviatosťou sa nám zmýva  
      dedičný hriech 
8.   Ročné obdobie, studené 
9.   Na adventnom venci zapaľujeme 
10. Ročné obdobie, teplé 
11. Kto zradil Ježiša 
12. Keď zapneme lampu, tak máme  
      ...... 
13.  Pevnina ohraničená vodou 
14. Zviera – najlepší priateľ človeka 
15. Ako sa volala Máriina matka 
16. Doplň – Ježiš je  ..... , pravda a  
      život 
17. Aký zvuk robia hodiny   ... - tak 
18. Rastlina, ktorá kvitne 
19. Ľudský liečiteľ inak  
20. Aby sme odomkli dvere,  
     potrebujeme .... 
 
Odpovede na obe tajničky hoď do schránky pri akváriu do 10.1.2014. Zo správnych odpovedí 
vyžrebujeme výhercu 

Mária Furmanová, VIII.B 

http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=ILC1RUV5TLCdPM&tbnid=jQNFSJ3mxViR9M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.40dni.sk/index.php?menu=deti&id=21&ei=KXNpUtbiPMHM0QXT9oCYAg&bvm=bv.55123115,d.bGE&psig=AFQjCNFK_z6XXHd0CzGuKUsgPbhZdWv42g&ust=1382728759575351
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1. Na poli domček a v ňom plno detí, ale ani jedno nemôže z izbičky von.  
 

2. Stojí, stojí dub, na tom dube dvanásť vetví, na každej vetve po štyri hniezda a v 
každom hniezde po siedmich vajíčkach.  
 

3. Ktorý vták nemôže vajcia vysedieť?  
 

4.  Prišiel k nám hosť, urobil nám most bez sekery, bez dláta, a dosť mocná    
 robota.  
 

5.  Sedí pani na kláte v tmavom, čiernom kabáte. 
 

6. Modrý klobúk, čo celý svet prikryje.  
 

7.  Kadekoľvek chodí, dom si so sebou vodí.  
 

8.  V noci lieta, vo dne spí, húka a myši loví.  
  

9. Je to malé, guľaté a veľmi strapaté. Keď sa rozoberie, jabĺčka poberie.  
 

10. Do čoho nevyvŕtaš dieru?   
 

Zuzana Čepigová VIII.B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

16 
 

 

Sherlock  Holmes ide na nákupy do supermarketu na bicykli. Bicykel nechá pred supermarketom a ide 

nakupovať. Na bicykli nechá odkaz: Krádež  zbytočná, Sherlock Holmes. Okolo bicykla ide okoloidúci, 

ukradne bicykel a napíše odkaz: Naháňanie zbytočné, Peter Sagan. 

 

Psychiater hovorí kolegovi:  

- Vieš, mám výborného pacienta. Trpí na 

rozdvojenie osobnosti. A platia obaja. 

 

V škole sa učiteľka pýta žiakov, kde pracujú ich 

otcovia.  

- Jožko, kde pracuje tvoj otec?  

- Môj otec je stomatológom v agrárnej 

spoločnosti.  

- Hovor zrozumiteľnejšie.  

- Opravuje zuby na hrabliach. 

 

- Ty, Fero, kam nesieš tie dve husi?  

- Svokra povedala, že by za jednu hus dala pol 

života. Tak jej nesiem dve. 

 

"Drahá, po tom víne si mimoriadne opeknela."  

"To nie je možné, veď som ho ešte ani 

neochutnala."  

"Ale ja už som ho vypil skoro liter." 

 

Na prednáške o škodlivosti alkoholu:  

- Je známych veľa prípadov, keď od muža-

alkoholika odíde žena.  

Hlas zo sálu:  

- Prosím vás, a koľko na to treba vypiť? 

 

- Boli ste už na Štrbskom plese?  

- Nie, moja manželka nerada tancuje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doktor pacientovi:  

- Ste vážne chorý. Takže žiadne fajčenie, žiadna 

pijatika, žiadne ženské!  

- Ale, pán doktor, veď som chlap!  

- Dobre. Holenie máte povolené. 

 

Dvaja opití idú po koľajniciach.  

- Tie schody sú ale nekonečné.  

- Ale už nám ide výťah!  

 

Inzerát: Predám po nebohom manželovi obuv a 

ošatenie.  

Zn.: Voľné asi o tri týždne.  

Príde roztrasený dedko ku stánku so zmrzlinou a 

povie:  

- Prosím si zmrzlinu.  

- Dobre, ale akú?  

- To je jedno, aj tak mi spadne.  

 

Počuj, Fero, koho si volil v posledných voľbách?  

- No predsa komunistov.  

- To je predsa jasné, ale v ktorej strane?  

 

Dvaja drevorubači sa vybrali vypíliť najväčší 

smrek v lese. Zobrali si iba ručnú pílu bruchatku. 

Po polhodine pílenia, keď už pre kmeň na seba 

nevidia, jeden hovorí:  

- Jano, tá píla ide voľaáko ťažšie.  

- Ja neviem, ja fajčím.  

 

Viete, prečo chcú mať učitelia na hodine ticho?  

Aby počuli, kedy zazvoní na koniec hodiny.  

Z letného tábora príde list:  

- Ahoj, rodičia! Učili sme sa boxovať. Posielam 

vám zubnú kefku, pastu, strojček a iné 

zbytočnosti.  

 

Ján Velgos VII.B, zdroj:www.funny.sk 
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Prajeme vám,  

aby ste v čarovnej atmosfére Vianoc  

zabudli na starosti všedných dní  

a nový rok prežili čo najlepšie. 

   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jazyková a grafická úprava: Ing. Stanislav Zašiura 
CZŠ sv. Egídia v Bardejove, december 2013 


