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V čísle nájdete: 

Kto nosí darčeky vo svete 

          Mikuláš v zborovni 

                           Vianoce v našej škole 

Vlastnú tvorbu žiakov                                                          

Vianočné recepty 

 

Nie je zima, ako zima 
táto veru nemrazí ma! 
Táto zima robí divy, 

sype sa sneh páperový. 
A mráz štípe ako mravec 

Bojíš sa ho? Hybaj za pec! 
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KTO NOSÍ DARČEKY VO SVETE? 
 

Všetci túžobne očakávame, aký darček si nájdeme pod vianočným 
stromčekom.  Na Slovensku nosia darčeky Svätý Mikuláš a Ježiško. Kto 
však nosí darčeky v iných krajinách ? V USA a Kanade je jeho meno 
Santa Claus. Lieta na saniach, ktoré ťahá osem sobov. Deti sa ráno, 25. 
decembra prebudia a v červených ponožkách nachádzajú darčeky. 
Rodiny sa zvyčajne zídu nad plneným moriakom a slivkovým 
pudingom. V Anglicku sa volá Father Christmas. Vyzerá ako Santa 
Claus, len má dlhší kabát a aj dlhšiu bradu. Vo Francúzsku je zas známy 
ako Pére Nöel. Francúzi si k vianočnému stolu sadajú 25. decembra      
a väčšinou si pochutnávajú na moriakovi plnenom gaštanovou plnkou, 
ustriciach, žabích stehienkach a ovocí. Darčeky deťom ukladá na krb 
vianočný duch. Sviatok Troch kráľov je vo Francúzsku sviatkom detí.  
Do poľských rodín chodí Swiety Mikolaj. Na štedrovečernom stole 
nesmú chýbať polievky ako je boršč, kapustnica, hubová, alebo 
rybacia. Samozrejme, ani ryba – sleď či jeseter.  V Maďarsku darčeky 
nosí Télapó. Nemecké deti obdarúva Christkind a v Rumunsku nosí 
darčeky Mos Craciun. 
Štedrý deň nie je v Rusku žiadnym sviatkom, ale pracovným dňom. 
Pravoslávne Vianoce totiž pripadajú až na 6. a 7. januára. Ruský dedo 
Mráz používa sane a cestuje s doprovodom Snehulienky v bielom 
kožuchu. Do bulharskej domácnosti darčeky nosí Dedo Koleda. 
Tradičným vianočný jedlom je bravčové mäso, šošovica, fazuľa, ryža     
a kapusta.  V niektorých dedinách sa dodnes udržal zvyk, že hlava 
rodiny rozloží po zemi okolo stola slamu, pripomínajúcu chliev,              
v ktorom sa narodil malý Ježiško. V Austrálii majú deti letné prázdniny, 
vrcholí tam leto. Vianočné stromčeky tam nájdete buď umelé, alebo 
zasadene v kvetináči. Večerajú zvyčajne pod holým nebom s hromadou 
farebných balónikov. K jedlu sa podávajú ovocné šaláty, studené 
obložené misy, chladené ovocie a presladené torty a zákusky. Pijú sa 
ovocné šťavy, austrálske pivo a víno. V Japonsku darčeky 
nosí Hoteiosho, ktorý je podobný Mikulášovi. Podľa legendy má oči 
vzadu, a tak sa deti snažia  v tomto období správať, akoby bol nablízku.  



                                              Beňušský školáčik 
 

3 

                                       

V Španielsku, ale aj v Puerto Rico, deti  dostávajú darčeky od Troch 
kráľov až 6. januára. Španieli si na Štedrý večer pochutnávajú              
na jahňacom či baraňom mäse so zeleninou a vynikajúcimi 
španielskymi vínami. Nemožno zabúdať ani na tradičný vianočný koláč 
„turón“ s mandľami a ovocím. V Portugalsku detičky teší Pai Natal, 
ktorý nosí darčeky na Štedrý večer. Avšak portugalská tradícia hovorí, 
že darčeky v tú noc nosí novonarodený Ježiško „Menino Jesus“.              
V Grécku je to Aghios Vassilis, ktorý chodí v noci 31. decembra              
a necháva pre deti darčeky pod vianočným stromčekom, ktoré si ich 
tam nájdu na Nový rok. V Taliansku sa volá Babbo Natale. Deti 
dostávajú darčeky 6. januára od strapatej čarodejnice Befany, ktorá ich 
má ukryté v krošni na chrbte. Pre talianske rodiny je základom Vianoc 
polnočná omša. Taliani si ozdobujú stromčeky, ale nepečú žiadne 
sladkosti.  
V Dánsku začínajú Vianoce zdobením adventných vencov, na ktorých 
sú štyri sviečky. Na rozdiel od nás tieto sviečky znamenajú 4 etapy 
ľudského života - detstvo, mladosť, dospelosť a starobu. Darčeky tam 
nosí Vianočný posol, ktorý ich balí do niekoľkých vrstiev farebného 
papiera. K štedrovečernej večeri sa podáva hus, kačka, bravčová pečeň 
s červenou kapustou, teplá šunka, korenená treska s reďkvičkami         
a horúca ryža poliata studeným mliekom, pivný a pšeničný chlieb a ako 
dezert sladký ryžový nákyp s mandľami. 
Vo Fínsku rozdáva darčeky Joulupukki alebo veľký Ukko, a to                  
za výdatnej pomoci piadimužíkov. Tí vraj odnášajú neposlušné deti     
do svojho zimného kráľovstva. Vo Švédsku a Nórsku je to 
zasa vianočný kozlík Jultomten alebo Tomten, kto rozdáva darčeky. 
Poznáte ho tak, že jeho rohy zdobí červená stuha. Jultomten nosí         
so sebou veľké vrece, ktoré ťahá po snehu a je samozrejme plné 
vianočných darčekov. V Nórsku schováva darčeky do drevákov a je 
sprevádzaný vianočnou kozou. Deti jej za odmenu dávajú do topánok 
nejaké dobroty. V Arménsku nosí darčeky Gaghant Baba, v Brazílii 
a Peru Papai Noel. V Kolumbii a v niektorých oblastiach Mexika nosí 
darčeky El Nino Jesus – Ježiško, na Hawaii je známy ako Kanakaloka. 
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Vianoce v našej škole 
 

Prípravy na najkrajšie sviatky v roku sa v našej škole začali už 
počas novembrových dní. Triedy sa rozvoňali medovníčkami, 
ktoré napiekli usilovní medovnikári – žiaci a žiačky našej školy. 
Nielen napiekli, ale aj vyzdobili pod vedením ochotných 
mamičiek, ktoré sa prišli s nami podeliť o svoje zručnosti 
v zdobení. 
4. decembra zavítal do našej školy Mikuláš. Najprv navštívil pani 
učiteľky v zborovni, potom sa vydal  medzi žiakov. Nedočkavé 
detičky z prvého stupňa si pre Mikuláša pripravili pesničky, 
básničky, ba aj tanček, no ani žiaci z druhého stupňa sa nenechali 
zahanbiť. Všetci sme boli odmenení sladkým balíčkom.  
Poobede toho istého dňa organizovala naša škola  Vianočné trhy, 
ktorým predchádzala tvorivá činnosť našich žiakov a ich pani 
učiteliek v rámci Vianočných tvorivých dielní. Zhotovené výrobky 
sa predávali pri obecnom úrade v Beňuši.  Záujem o ponúkané 
predmety bol veľký, čomu sme sa všetci tešili. Nakupovanie 
sprevádzala príjemná vianočná hudba, ako aj pokojná atmosféra 
blížiacich sa sviatkov.  
21.12.2015 sa uskutočnila v našej škole Jedličková slávnosť      
pre žiakov druhého stupňa. Chlapci a dievčatá sa výborne 
zabavili nielen pri tanci, ale aj pri zaujímavých súťažiach.  
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Mikuláš v zborovni 

 
      Mikuláš si tento rok povedal, že hoci boli všetky pani 

učiteľky, pán zástupca i pani riaditeľka počas neho výnimočne 

dobrí, sladkú odmenu si predsa len zaslúžia až po zodpovedaní 

otázky. Musíme prezradiť, že nejedna pani učiteľka až obelela, 

keď si vypočula „ zákernú“  otázku, ale nakoniec to všetko dobre 

dopadlo a každý v zborovni dostal milú výslužku. A čo sa vlastne 

Mikuláš pýtal:                                                                             

Pani riediteľka Ing. Bartoňková: Aký je vzorec kyseliny 

pentahydrogéntrifosforečnej? H5P3O10. 

Pani učiteľka Mgr. Matisová: Aký je rozdiel medzi politikmi 

a peniazmi? Peniaze ťažko zoženieš a ľahko minieš, politikov 

ľahko zoženieš a ťažko minieš. 

Pani učiteľka Mgr. Gašperanová: Vymenujte vybrané slová       

po „F“! Vybrané slová po „F“ neexistujú. 

Pán zástupca Mgr. Kán: Čo je rýchlejšie ako svetlo? 

Klebety. 

Pani učiteľka Mgr. Kotočová: Povedzte Pytagorovu vetu! 

Obsah štvorca zostrojeného nad preponou pravouhlého 

trojuholníka je rovný súčtu obsahov štvorcov zostrojených        

nad jeho odvesnami. Formálne možno Pytagorovu vetu vyjadriť 

rovnicou ,kde ,  sú dĺžky odvesien a  je dĺžka 

prepony pravouhlého trojuholníka. 

Pani učiteľka Mgr. Herichová: Čo vznikne skrížením žirafy 

a krtka?  Vrtná veža.                                                                   

Pani učiteľka Mgr. Cabanová: Ako pomocou vody získame 

svetlo? Umyjeme okná.  

Pani učiteľka Mgr. Kršáková: Ktoré dve dohody podpísali 

Slováci v Amerike? Clevelandskú dohodu (1915) a Pittsburskú 

dohodu (1918) . 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Objem_(matematika)
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0tvorec
https://sk.wikipedia.org/wiki/Prepona
https://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BA%C4%8Det
https://sk.wikipedia.org/wiki/Odvesna
https://sk.wikipedia.org/wiki/D%C4%BA%C5%BEka
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Pani učiteľka Mgr. Národová: Povedzte po anglicky číslo 

6 666 666! Six million six hundred sixty-six thousand six 

hundred sixty-six. 

Pani vychovávateľky Srnková a Medveďová: Má to 52 hláv a 104 

nôh. Čo je to? Školský klub detí pri ZŠ Beňuš. 

Pani učiteľka Mgr. Vojtková – Kubandová: V ktorom roku bola 

kodifikovaná spisovná slovenčina? V roku 1843.  

Pani učiteľka Mgr. Lilková: Povedzte mená dvoch najmladších 

žiakov vo Vašej triede ! 

Pani učiteľka Mgr. Ľuptáková: V ktorých dvoch slovenských 

ľudových pesničkách sa spieva o Zuzke? 

Zuzka, Zuzka, Zuzulienka a Prší, prší, len sa leje.  

Pani učiteľka Mgr. Murgašová: Akej farby má oči pán zástupca 

Kán? Zeleno-modré. 

Pani učitečka Mgr. Mihoková: Zarecitujte prvú strofu básne Mor 

ho! 

Zleteli orly z Tatry, tiahnu na podolia,  

ponad vysoké hory, ponad rovné polia;  

preleteli cez Dunaj, cez tú šíru vodu,  

sadli tam za pomedzím slovenského rodu. 
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Slovensko – moja vlasť 
Je jedna krajina, ktorú mám rád, 

je jedna krajina, ktorú nazývam moja vlasť. 

Krajšiu krajinu na zemi neviem nájsť, 

je ňou Slovensko -  len tam chcem rásť. 

Vždy ma dokáže prírodou očariť 

i dobrým jedlom hladného zasýtiť. 

Na vysokých kopcoch Tatier oči pohladí, 

na bystrých potokoch dušu očistí, 

tajomstvá na hradoch a zámkoch prezradí. 

Také je naše Slovensko krásne, 

každý sa sem vracia rád, 

na pastvináchi na lúkach 

je tu každý každému brat. 

V mojom srdci ostane na prvom mieste stáť 

a spomeniem si naň vždy veľmi rád. 

Matej Šperka,  VI. trieda                                        

 

 
                           Moja vlasť 

                                                         Slovensko, moja rodná vlasť - 

či na svete sa dá ešte taká nájsť? 

                                                  Krásnu prírodu tu máme, 

                                                  chrániť si ju však musíme. 

                                                         Skoro na jar počuť vtáčí spev, 

                                                       niekde sa ozýva aj jelení rev. 

                                               Huby si v lete zbierame, 

                                                  už všetky druhy poznáme. 

                                                    Jesenné lístie radi hrabeme 

                                                a my deti doň aj skáčeme. 

                                                            Keď sa stromy ligocú od 

snehu, 

                                                    s prírodou sa tešíme spolu. 

                                     Z vrcholov Vysokých Tatier letí orol, 

krásny je pohľad zhora nadol. 

Hrdá som na svoju vlasť - 

či na svete sa dá ešte taká nájsť? 

Veronika Žofčinová, VI. trieda 
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Sonet o Slovensku 
Moja vlasť slovenská krásna je 
o zmenách v nej sa sále rokuje. 
Lesy a čerstvý vzduch tu poznáme, 
o poriadok v našej vlasti sa staráme. 
Máme Tatry veľké, kamzíky v nich žijú, 
v  zime sa tam ľudia veselo lyžujú. 
V zelených dolinách sa dobytok pasie, 
na veľkých poliach žlté obilie rastie. 
Lúčnymi kvetmi vonia svieži vzduch, 
v priezračnej rieke pláva veľký pstruh. 
Belasým výškam vládnu orly, sokoly, 
sú to naše  prírodné letecké modely. 
Tak toto je moja čarovná vlasť, 
bývať v nej je pre mňa veľká slasť. 
Petra Podhorská,  VIII. trieda 

 
 
 

Moje Slovensko 
Tam kdesi v diaľke 

 pod Tatrami  

je môj rodný kraj – moja vlasť. 

Tam, kde zem vonia 

 a rieka šumí, 

kde lúky zvonia stádom oviec 

 je domov môj – moja vlasť. 

Tam, kde sú moje korene,  

to božské ticho a sýta zeleň, 

lesná zver tak blízko, 

 že počuješ, keď v hore ručí jeleň. 

Tam žije moja rodina,  

priatelia i kamaráti,  

všetci tí, čo ma majú radi. 

Slovensko je krásna zem 

a preto v nej aj ja žiť chcem. 

Roman Lopušný,VII. Trieda 
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Vianočné recepty 
 
Kávové zrná 
Potrebujeme: 250 g piškót, 125 g masla, 50 g práškového cukru,  150 g 
mletých orechov,  1/2 KL škorice,  2 PL kakaa,  2 PL rumu, 2 PL čiernej kávy, 
čokoládovú polevu.  
Postup: Kávu zalejeme 2 PL vriacej vody, pridáme rum a necháme vychladnúť. 
Do misy nasypeme rozdrvené piškóty, pridáme zmäknuté maslo, práškový 
cukor, pomleté orechy, škoricu, kakao a vychladnutú kávu. Vypracujeme 
hladkú hmotu, ktorú vložíme na chvíľu do chladničky. Potom ju rozdelíme na 
rovnako veľké časti, z ktorých vyformujeme kávové zrná, ktoré opäť vložíme 
do chladničky. Pásik v strede otlačíme kávovou lyžičkou. Vychladené zrná 
namáčame do čokoládovej polevy a necháme na mriežke stuhnúť.  
 
Punčové guľky: 
Potrebujeme:250 g rozmrvených piškót, 0,5 dl ovocnej šťavy, 0,5 dl rumu, 80 
g orechov, 1dl vody, 100 g cukru, 100 g masla, 30 g kakaa, 100 g 
kandizovaného ovocia,  kokosovú múčku, papierové košíčky 
Postup: Rozmrvené piškóty premiešajte s ovocnou šťavou a rumom. Pomleté 
orechy opražte a primiešajte k piškótam. Dajte prevariť vodu s cukrom. Keď sa 
sirup začne ťahať, primiešajte maslo, kakao, všetko nalejte do omrvín a 
dôkladne premiešajte. Sformujte guľky, ktoré obalíte v kokosovej múčke, 
nechajte na doske obschnúť a poukladajte do košíčkov. 
TIP: Guľky môžete obaľovať aj v pomletých orieškoch, mandliach a v 
postrúhanej čokoláde. 
 
Rafaelo guľky:  
POTREBUJEME: 200 g kokosu,150 g masla,150 g práškového cukru,1 
vanilkový cukor, 1/2 konzervy Salka,50 g kokosu na obaľovanie.  
Postup: Roztopíme maslo, primiešame práškový cukor a vanilkový cukor. 
Všetko dobre rozpustíme a miešame. Následne pridáme polovicu Salka a 200 
g kokosu. Ak by sa vám to zdalo veľmi husté, môžete dať aj menej kokosu. 
Celé to dáme do chladničky na 1-2 hodinky. Keď bude cesto tuhé, tvarujeme 
guľky ktoré obaľujeme v kokose. Opäť dáme stuhnúť do chladničky. Do stredu 
guliek môžeme pridať aj mandle.  
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Výroky o láskavosti 
Vianoce sú sviatkami lásky a pokoja, obdobím, kedy sú ľudia 

k sebe milší, pozornejší a láskavejší. Práve láskavosť je to, čo 

nám počas roka často chýba. Preto dovoľte, aby sme Vám 

odovzdali malý darček v podobe niekoľkých myšlienok o ľudskej 

láskavosti.  

 

 Vždy buď o niečo láskavejší, než je treba. 
 Láskavosť je dôležitejšia než múdrosť; 

a spoznanie tejto pravdy je začiatkom múdrosti. 
 Láskavosť je viditeľný strom, ktorého 

neviditeľným koreňom je láska. 
 Nerob druhým to, čo nechceš, aby iní robili tebe. 
 Láska je blesk, ktorý zapáli plamienok v srdci. Je na nás ako si 

ten plamienok v srdci udržíme aby nám nezhasol. 
 Nestačí robiť dobro. Treba ho robiť správnym spôsobom. 
 Nie je bohatý ten, kto mnoho má, ale kto veľa dáva. 
 Stačí málo na vyvolanie úsmevu a stačí jeden úsmev, aby sa  
       všetko stalo možným. 
 Darovať, to znamená, ako by si preklenul most cez priepasť 

samoty. 
 Buď prejavom... láskavosti; maj láskavosť v tvári,  v očiach,     

v úsmeve, vo vďačnom pozdrave.  

 

https://sk.wikiquote.org/wiki/D%C3%B4le%C5%BEitos%C5%A5
https://sk.wikiquote.org/wiki/M%C3%BAdros%C5%A5
https://sk.wikiquote.org/wiki/Spoznanie
https://sk.wikiquote.org/wiki/Pravda
https://sk.wikiquote.org/wiki/Za%C4%8Diatok
https://sk.wikiquote.org/wiki/Strom
https://sk.wikiquote.org/wiki/Kore%C5%88
https://sk.wikiquote.org/wiki/L%C3%A1ska
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Vtipy 
Mami, mamiiiiii, horí vianočný stromček! 
Jožko, nevraví sa horí, ale svieti. 
Mami, už svieti aj záclona. 
 

Idú dve blondínky po ulici a jedna druhej hovorí: 
„ Ty, vieš, že Vianoce budú tento rok v piatok?“ 
„Booože, dúfam len, že nie trinásteho!“ 
 
Janko sa na Vianoce pýta otca: 
„Oco, vieš, ktorý vlak najviac mešká? Ten, čo si mi sľúbil minulé Vianoce.“ 

Američan a Rus si telefonujú: 

"Ivan, v televízii hovorili, že tam u vás sú hrozné mrazy, cez  -60 stupňov." 

"To je hlúposť, najviac tak -20." 

"No nie, teraz to hovorili na CNN, vraj cez -60." 

"Ale no tak, možno niekde majú -25, ale to skôr výnimočne." 

"No ale tie zábery boli hrozné, tie omrznuté stromy, baráky, ..." 

"Jáj, ty myslíš vonku ?!!  
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OSEMSMEROVKY 

 

 
SOFTWARE, 
ELEKTIRNA, 

POČÍTAČ, GIGABITE, 
WINDOWS, 

CÉDEČKO, 
DÉVEDEČKO, KÓDY, HARDVER, ŠIKANOVANIE, KĽÚČ, ČAS, CHAT, MAT, DISK, 
HESLO, VYDIERANIE 
 
 
 

Správna odpoveď: 
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