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Opäť je tu čas Vianoc. Čas, ktorý sa nesie v 

znamení pokoja, radosti, rodiny. Čas, kedy 

sa snažíme aspoň na chvíľu sa zastaviť, 

zaspomínať si na to, čo nám odchádzajúci 

rok priniesol a zaželať si splnenie všetkého, 

čo si prajeme v roku nastávajúcom. V týchto 

slávnostných chvíľach sa vám prihováram 

ako k členom našej veľkej školskej rodiny. 

Pri spoločnom „školskom“ stole sa 

stretávame v oveľa väčšom počte, ako je to v 

prípade našich rodín doma. Pod ťarchou 

našich každodenných povinností nám 

niekedy uniká, že podstatnú časť svojho 

života strávime v škole. Nie je to dostatočný 

dôvod, aby sme si vychádzali v ústrety, aby 

sme boli k sebe úprimní a priateľskí a aby 

sme spoločne vytvárali pre seba vyššiu 

kvalitu života a spokojné harmonické 

prostredie? Prajem nám, aby sme sa 

spoločne pričinili o to, že aj v súčasnosti 

bude čas vianočný časom sviatočným. Aby 

sme si ho uctili okrem všetkých tých 

príjemných a užitočných, ale často aj 

zbytočných a nadbytočných vecí z veľkých 

obchodných centier aj tým, že si 

vychutnávame spoločné chvíle v kruhu 

rodiny či priateľov, doprajeme si zimnú 

prechádzku, pozrieme vianočné rozprávky. 

Ďakujem všetkým vám, ktorí neochvejne 

stojíte na strane poznania, vzdelania a 

podieľate sa na šírení dobrého mena našej 

školy. Ďakujem nášmu pedagogickému 

i nepedagogickému zboru, všetkým našim 

zamestnancom aj žiakom. Prajem nám 

všetkým pevné zdravie, veľa šťastia a 

úspechov nielen v spoločnej práci v 

prospech našej školy, ale aj v osobnom 

živote. Príjemné vianočné sviatky a úspešný 

nový rok! 

šéfredaktor   

 



 
  
 
Koniec kalendárneho roka sa nezadržateľne blíži. Príchod nového roka je pre nás 

príležitosťou na zamyslenie sa ako vzdelávať, odovzdávať svoje skúsenosti, zanietiť a 

vychovávať ďalšie generácie pre modernú vedomostnú spoločnosť.  V tejto súvislosti nám 

všetkým prajem vzdelanostné prostredie, v ktorom slovo musieť nahradí slovo chcieť. Nielen 

na úrovni nás pedagógov, ale aj štátu, ktorý nebude „musieť“ podporovať vzdelanie a vedu, 

ale bude „chcieť“. A kde študenti budú chcieť vedieť, nielen preto, že v škole „musia“ vedieť 

obstáť. Svoj príhovor by som chcel zakončiť slovom ďakujem.  
  

 

 

 

Medzi sviatkami cirkevného roku sa ľuďom najviac prihovárajú Vianoce. Dokonca aj v 

krajoch, kde protestantské puritánske hnutie zakazovalo vonkajšie slávenie Vianoc ako 

„pohanské“ (napr. v Severnej Amerike), po istom čase tieto sviatky získali trvalé miesto 

nielen v kostoloch, ale aj v rodinách a vo verejnom živote. Kresťanská radosť z toho, že Boh 

vstúpil do ľudských dejín ako bezbranné Dieťa v jednoduchosti a chudobe, zmobilizovala v 

ľuďoch tie najkrajšie city a najušľachtilejšie schopnosti od rodinného porozumenia a verejnej 

dobročinnosti až po nepreberné bohatstvo vianočných spevov a umeleckých výtvorov 

všetkého druhu. Že sa tieto sviatky aj skomercializovali, nie je chyba Vianoc, ale určitých 

ľudí, ktorí sa aj tie najvznešenejšie city usilujú premeniť na peniaze. Vianoce patria medzi 

sviatky, ktoré vznikli ešte v kresťanskom staroveku. Najstarší záznam o slávení Vianoc v deň 

25. decembra je v rímskom Depositio episcoponini z r. 336. Nepriamo sa dá usudzovať, že 

tento sviatok jestvoval už pred r. 311, lebo ho poznali sektári donatisti, ktorí sa v spomenutom 

roku odlúčili od katolíckej cirkvi. Vážni znalci cirkevných dejín predpokladajú, 

že decembrový sviatok Narodenia Pána vznikol okolo r. 275, keď rímsky cisár Aurelián (270-

275) zaviedol na deň 25. decembra štátny sviatok "Narodenia nepremožiteľného slnka". Bol 

to sviatok zimného slnovratu. Kresťania mohli dať tomuto sviatku svoju náplň: zrodenie 

"Slnka spravodlivosti", Ježiša Krista. Aspoň čiastočne v tomto zmysle možno chápať texty 

druhej vianočnej sv. omše: „Dnes zažiarilo nad nami svetlo, lebo sa nám narodil 

Pán...“ (Úvodný spev) A v modlitbe dňa Cirkev hovorí: „Všemohúci Bože, tvoje vtelené 

Slovo Ježiš Kristus preniká nás novým svetlom...“ 
Na Východe sa namiesto narodenia Pána slávilo Zjavenie Pána - Epifania. Jeho obsahom bolo 

narodenie Pána Ježiša, klaňanie sa Mudrcov, neskôr krst v Jordáne a svadba v Káne 

Galilejskej. Keď koncom 4. storočia prenikol na Východ sviatok Narodenia Pána v deň 25. 

decembra, v ten istý deň sa pripomínalo aj klaňanie sa Mudrcov. Dňa 6. januára sa potom 

slávil sviatok Epifanie, ktorého 

hlavným obsahom bol Pánov krst 

v Jordáne. 

Akoby na výmenu prešiel zase z 

Východu na Západ sviatok 

Zjavenia Pána 6. januára. Jeho 

predmetom bolo klaňanie sa 

Mudrcov ako zjavenie sa Ježiša 

Krista prvotinám pohanov. 



Neskôr pristúpila aj spomienka Pánovho krstu a zázraku premenenia vody na víno v Káne 

Galilejskej. 

Od 13. storočia sa pričinením sv. Františka Assiského a jeho duchovných synov ujal zvyk 

stavať malé i väčšie „betlehemy“, ktoré sa u niektorých národov nazývajú „jasličky“ (nem. 

„die Krippe“, tal. il „presepio“). Tak sa názorným spôsobom približuje tajomstvo Vianoc 

deťom a ostatným jednoduchým i menej jednoduchým ľuďom. Pri pozorovaní betlehemskej 

scény vo vianočne vyzdobenom kostole, na námestí alebo aj v obývacej izbe ľahšie 

pochopíme anjelské posolstvo pastierom, zachytené v Lukášovorn evanjeliu: „Zvestujem vám 

veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom: Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil 

Spasiteľ, Kristus Pán. A toto vám bude znamením: Nájdete dieťatko zavinuté do plienok a 

uložené v jasliach.“ (Lk 2,10-12) 

 

 

 

 

Na Slovensku sa s koledami ako piesňami stretávame najmä v predvianočnom a vianočnom 

období. Sú už súčasťou našej histórie a národného kultúrneho dedičstva. Ako sa formovali 

koledy a ako ich chápu vo svete?  

Predpokladá sa, že samotné koledy ako 

oslavné piesne majú pôvod v Rímskej 

ríši - oslavách nového roka - calendae. 

Odtiaľ pochádza aj používanie tohto slova 

u rôznych národov a národnosti.  

U Slovanov sa koledy zväčša chápu ako 

ľudové piesne spievané pri príležitosti 

veľkých cirkevných sviatkov napríklad v 

období Vianoc. Bohatú tradíciu majú u 

Slovákov, Čechov, Ukrajincov, Rusov a 

Bulharov. V Srbsku sa tieto oslavné 

piesne nazývajú tiež koleda, v Slovinsku 

kolednica, u Rusov, Ukrajincov a Bielorusov - коляда. V Poľsku majú tieto piesne tiež veľkú 

popularitu a nazývajú sa kolędy. U týchto národov môže byť význam slova koleda chápaný 

širšie alebo naopak užšie ako ho chápeme my. Zároveň napríklad u Rusov a Poliakov je veľa 

kolied, ktoré nemajú len ľudový pôvod - boli skomponované. U Rumunov je koleda colinda, 

u Francúzov tsalenda u anglicky hovoriacich - Christmas Carol. U Grékov v Grécku a na 

Cypre je to Kálanda, u Nemcov a Rakúšanov je to Weihnachtslied.   

Keďže Vianoce sú slávené v rôznych štátoch sveta, najznámejšie vianočné koledy a piesne 

boli prekladané do jazykov mimo svojho originálneho pôvodu. Medzi takéto najznámejšie 

skladby patrí Tichá Noc - Stille Nacht, ktorá bola predložená snáď do všetkých jazykov na 

svete. Vznikla v roku 1818 a jej autormi sú Joseph Mohr a Franz Xaver Gruber. Veľmi známa 

je aj koleda Adeste Fideles, ktorej autorom textu je John Francis Wade. Z latinského textu 

bola tiež preložená do rôznych jazykov sveta. In Dulci Jubilo patrí medzi najstaršie doteraz 

spievané koledy. Vznikla v prvej polovici 14. storočia a jej pôvodný text je                 



latinsko - nemecký. Zaujímavý je aj pôvod vianočnej piesne Carol of the Bells, melódia ktorej 

pochádza z ukrajinskej piesne. 

Aj keď nám už často splýva význam slov koleda a vianočná pieseň, vianočné koledy sa viažu 

k sviatku narodenia Ježiša Krista, kým vianočné piesne sú koncipované širšie a viažu sa k 

vianočnému obdobiu, ako napr. Rolničky, Rolničky, O Tannenbaum, Jingle Bells. Koledy tak 

tvoria jednu zo súčastí vianočných piesní.  

 

 

 

 

Jedným zo symbolov, bez ktorých si ťažko môžeme dnes predstaviť Vianoce je vianočný 

stromček. Je tak veľkým symbolom, ako azda nič iné na tomto svete. Ozdobený a rozsvietený 

stromček je pre všetkých úzko spätý s 24. decembrom  - Štedrým večerom, no málokto vie, 

ako vlastne tento zvyk vznikol. 

Najstaršia zmienka o zdobení stromčeka  

Celkom najstaršia zmienka o ozdobovaní stromčeka na 

Vianoce pochádza z nemeckých Brém z roku 1570. Pôvodne 

šlo o stromček, alebo vetvičku, zdobenú ovocím, ozdobami, 

alebo len symbolickou ozdobou. Pôvodne dokonca ani nešlo o 

súkromné domy, obývacie priestory, ale o prevádzky miest, 

kde chodili ľudia na nákup, alebo sa sústreďoval obchod, 

kultúra a podobne. Okolo 17. storočia začali stromčeky vo 

veľkom prenikať do bežných domácností, zvyk si obľúbili 

najskôr v mestách, postupne na dedinách až v 19. storočí 

preskočil hranice Nemecka a rozšíril sa do celého sveta. 

Z minulosti poznáme napríklad aj z predvojnových rokov na 

Slovensku, že pôvodne sa u nás udomácnila vetvička, veniec, či malý stromček v spoločnej 

miestnosti nad stolom zavesený na tráme stropu, často aj hore nohami. Vetvičky a stromčeky 

ako vianočná dekorácia sa stali obľúbené pre svoju dostupnosť a rozrastajúcu symboliku. 

Dodnes sa najčastejšie používa jedlička, smrek alebo borovica. V posledných dvoch 

desaťročiach hit – umelý stromček, pomohol chrániť prírodu a pre pohodlnejších bol 

vykúpením. Umelý stromček vyriešil problémy s ihličím a chránil les. Napriek bohatej 

ponuke umelých stromčekov v obchodoch sa neustále živý pravý 

stromček teší obľube. Kým kedysi boli obľúbené veľké stromy, aj 

také pri ktorých sa spomalil pohyb v obývačke, v súčasnosti opäť 

naberajú na popularite menšie stromčeky. Aj výzdoba stromčekov 

zažíva svoje éry a módne obdobia. Výzdoba sa však aj tu rada vracia 

do minulosti, obľúbené prvky výzdoby sú totiž slamené ozdoby, 

sušené ovocie a podobne.  

 



 

 

Vianoce sa odjakživa spájali s mágiou, poverami a veštbami. Dnešné zvyky sú často 

kombináciou pohanských a kresťanských tradícií.  

 

ODKIAĽ SA VZAL VIANOČNÝ STROMČEK?  

Aj keď dnes vnímame vianočný stromček ako neodmysliteľnú súčasť Vianoc, v kontexte 

našich tradícií je to pomerne nový jav. Prišiel k nám z Nemecka. Správy o tom, kedy sa 

prvýkrát objavil, sú rôzne, ale je to okolo 16. storočia. Od 18. storočia sa šíril cez nemecké 

protestantské kostoly. K nám sa dostal najprv do miest, kde boli Nemci, potom sa šíril na 

dediny do vrstiev inteligencie a až nakoniec si tento zvyk osvojil prostý ľud. Takto sa 

postupne rozšíril v celej Európe. Dokonca imigranti z Európy ho zaniesli aj do Ameriky. 

 

AKO SA ĽUD STOTOŽNIL S TÝMTO ZVYKOM? 

Stromček je všeľudský symbol života a rastu. Predtým bola na našom území dávna tradícia 

dávať si na Vianoce zelené vetvičky, ktoré mali magickú a ochrannú funkciu. Viseli na 

oknách alebo nad stolom bol zavesený vrchovec. Zvyk mať na Vianoce stromček sa 

intenzívne šíril po celej Európe v 19. storočí. U nás sa začína vyskytovať na konci 19. storočia 

a najviac začiatkom 20. storočia. Najdlhšie trvalo, kým sa zvyk so stromčekom usídlil na 

severovýchodnom Slovensku. Jednak je to z Nemecka najďalej a jednak tu zvyk s vetvičkami 

nepoznali, ale Vianoce im symbolizovali slamené ozdoby. Slama je agrárny prvok, ktorý sa 

používal na to, aby bola bohatá úroda. Stromček sa tu začína vyskytovať až v 2. polovici 20. 

storočia. Vetvičky sa volali polazník, podlažník alebo jezuľan. Okrem toho zeleň je 

všeobecne znakom prosperity, života, rastu. A aby sa ešte sila zelene umocnila, vešali na 

stromček orechy, jabĺčka, slamené ozdoby. 

 

KDE SA VZALA ZELEŇ NA VIANOCE ZASYPANÉ SNEHOM?  

Musíme sa pozrieť hlbšie do dejín. Nový rok sa v antických dobách začínal logicky na jar. 

Ľudia vnímali, že vtedy sa príroda prebúdza, začína sa niečo nové. V Ríme bol Nový rok      

1. marca. Od toho sú odvodené aj názvy mesiacov. September dostal názov od latinského 

septem, čo znamená sedem, hoci je deviaty mesiac. Podobne október (octo – osem), 

november (novem – deväť) a december (decem – desať). Vtedy išlo o tzv. jarné novoročie. Je 

logické, že znakom jarných sviatkov boli zelené vetvičky. Keď sa potom po astronomických 

prepočtoch zmenil kalendár a začiatok roka sa presunul na január, presunuli sa aj zvyky. 

Okrem zelene je zvykom mať na stole aj naklíčené obilie. 

 

V RODINÁCH JE UŽ LEN OZDOBOVANIE STROMČEKA OBĽÚBENÝM 

ZVYKOM, KTORÝ NÁS NALADÍ NA ATMOSFÉRU VIANOC. ODKEDY SI ĽUDIA 

OZDOBUJÚ VIANOČNÝ STROMČEK?  

V minulosti išlo najmä o mágiu. Vešanie predmetov na stromček malo zabezpečiť zdravie, 

dobrý život a prosperitu. Iba postupne sa to začalo meniť v tom zmysle, že ozdoby začínajú 

mať funkciu estetickú. Najprv ľudia na stromček vešali cukríky, neskôr gule a pridávajú sa aj 

iné nové ozdoby. Postupne sa k tejto funkcii pridružuje aj funkcia prestížna. Začína byť 



dôležité, kto má aký pekný stromček, ako je pekne vysvietený. Stromček sa postaví oknu, aby 

ho videli aj okoloidúci. Kedysi sa osvetľoval sviečkami. Oheň je živel, ktorý sa oddávna 

uctieval a tiež patril k sviatku. 

 

KEĎ HOVORÍME O PRESTÍŽI – TO JE VEC, KTORÁ ZÁVISÍ AJ OD PEŇAZÍ. 

DNES MAJÚ ĽUDIA VIAC PEŇAZÍ AKO KEDYKOĽVEK PREDTÝM V 

MINULOSTI.  

Určite. Objavil sa taký zvyk, ktorý ja nazývam „zmnoženie“ stromčekov. Predtým mala 

rodina jeden stromček v centrálnej izbe. Postupne si ľudia dávajú stromčeky aj do detskej 

izby, do kuchyne a ozdobujú sa stromčeky aj v predzáhradkách. Najnovším fenoménom, 

ktorý ale ešte nie je všeobecne rozšírený, je osvetľovanie domu elektrickým osvetlením ako z 

amerických filmov. Mladé rodiny, ktoré si osvojili túto americkú tradíciu väčšinou bývajú v 

nových štvrtiach, kde sú takto osvetlené celé ulice. Najprv teda prešli zvyky z Európy do 

Ameriky a dnes preberáme zvyky od nich. 

 

ČO SI MYSLÍTE O MÓDNYCH TRENDOCH V SÚVISLOSTI S VIANOCAMI?  

Kedysi boli sviatky o mágii, ako som už spomenula. So sviatkami sa spájali rôzne povery, 

pohanské, ale aj kresťanské zvyky. Dnes sú už mnohé znaky spojené s Vianocami 

záležitosťou módy. Kedysi sme mali tie isté ozdoby aj 20 rokov, dnes je každý rok v móde iná 

farba. 

 

SYMBOLIKU MÁ NIELEN STROMČEK, ALE AJ NIEKTORÉ OZDOBY. PREČO 

NAPRÍKLAD NA VRCHOL STROMČEKA UMIESTŇUJEME HVIEZDU?  

Hviezda je tradícia pochádzajúca z kresťanstva. Hviezda sa zjavila mudrcom z východu, ktorá 

ich priviedla k narodenému Ježiškovi. Tu nájdeme paradox, že mudrci doniesli dary Ježiškovi. 

Naša tradícia zase hovorí, že Ježiško nosí darčeky. Fenomén darčekov je však nový. Kým 

neboli stromčeky, neboli ani darčeky. Tradícia darov sa odvodzuje skôr z antiky, kedy sa 

ľudia obdarovávali počas zimných novoročných sviatkov 

 

A ČO ADVENTNÝ VENIEC?  

Adventný veniec je veľmi mladá záležitosť. Nie je pôvodom kresťanský a katolícka cirkev ho 

prijala až v 50. rokoch. Je to tradícia zo Škandinávie a severného Nemecka. Štyri sviece boli 

výrazom štyroch ročných období. Sviečky sú dôležité preto, že na severe bolo svetlo 

mimoriadne dôležité. Potom ho cirkev prijala za svoj a stal sa znakom adventu. V súčasnosti 

opäť funguje na báze znaku, pripomínať si adventný čas. Novým zvykom je aj dávať si vence 

na dvere. Pripomína mám čas blížiacich sa Vianoc. 

 

POHANSKÉ A KRESŤANSKÉ ZVYKY SA ČASTO PRELÍNALI A NIEKEDY 

NEVIEME, Z AKEJ TRADÍCIE KTORÝ ZVYK VZIŠIEL.  

Áno, z tradičných pohanských zvykov môžem spomenúť zvyk, ktorý sa v niektorých rodinách 

ešte zachoval. Počas štedrovečernej večere je pripravený jeden tanier, ktorý sa prikrýva, pre 

zomretých členov rodiny. V minulosti sa rátalo s účasťou mŕtvych predkov a pozývali ich na 

večeru. Gazda vyšiel pred chalupu a zvolal: „Dedo, baba, poďte s nami večerať.“ Počas 

sviatku sa patrilo, aby mŕtvi boli s nami, a aj sa očakávala ich účasť. V niektorých rodinách sa 



tanier pripravuje pre pocestného. Traduje sa tiež, že žobráci majú vzťah k mŕtvym dušiam. 

Obdarovanie žobráka almužnou sa chápe ako dar dušiam. 

 

 
 

 

K Vianociam neodmysliteľne patrí betlehem. Prvý živý betlehem vytvoril v talianskom 

mestečku Greccio sv. František z Assisi, ktorý mal mimoriadne rád sviatky Božieho 

narodenia. Pri tej príležitosti vyrozprával svojim priateľom príhodu z detstva: „Keď som bol 

malý chlapec, prišiel do Assisi na Vianoce veľmi učený teológ. Vystúpil na kazateľnicu a 

spustil nekonečne dlhú reč o nesmiernom a nepochopiteľnom tajomstve vtelenia večného 

Božieho Slova. Všetko sa mi v duchu zahmlievalo. Ničomu som vonkoncom nerozumel. Už 

som to nevydržal a zakričal som do ticha kostola: ,Majstre, mlč už konečne, nech počujeme 

plakať Ježiška v jasliach!‘ Keď sme sa vrátili domov, otec mi uštedril zopár faciek. No mama 

mi dala potajomky svoje požehnanie.“ Chystáme sa prežívať najkrajšie a najradostnejšie 

sviatky v roku. Aj nám sa však môže stať, že v zhone príprav a pod tlakom komercie, ktorá sa 

na nás valí zo všetkých strán, nebudeme počuť 

„plakať Ježiška v jasliach“ a zabudneme na podstatu 

vianočných sviatkov a ich posolstvo. Vianoce sú 

časom, kedy máme premýšľať a počúvať viac srdcom. 

Na to je potrebné sa stíšiť a aspoň na pár chvíľ 

odpútať od každodenných starostí a hluku všedného 

dňa. „Srdce – totiž – hovorí srdcu.“ Srdce Boha sa 

chce prihovoriť srdcu človeka, srdcu každého z nás, a 

opäť mu porozprávať o nekonečnej láske, ktorou nás 

miluje. V tejto láske sa nečakaným a nepochopiteľným spôsobom dotkol nášho sveta. 

Človeka tak povolal žiť v láske a pre lásku. Ruský spisovateľ Fiodor Michajlovič 

Dostojevskij v slávnom románe Bratia Karamazovovci na otázku čo je to peklo odpovedá 

slovami starca Zosimu: „Je to utrpenie spôsobené tým, že už nemožno milovať. Raz v 

nekonečnom bytí, nezmerateľnom časom ani priestorom, istá bytosť obdarená dušou dostala 

príchodom na zem schopnosť povedať si: Som a milujem. Len raz, jediný raz jej bol 

poskytnutý okamih činorodej, živej lásky, nato jej bol daný aj pozemský život a s ním časy a 

lehoty; no čo sa stalo? Tá šťastná bytosť odmietla dar nesmiernej ceny, nepochopila jeho 

hodnotu, nezahorela láskou, vrhla posmešný pohľad a zostala bezcitnou. Keď už takýto tvor 

opustí zem, vidí aj lono Abrahámovo, aj sa zhovára s Abrahámom – ako sa môže dozvedieť z 

podobenstva o boháčovi a Lazárovi – aj po raji sa rozhliada, aj pred Boha môže predstúpiť; 

ale práve v tom je jeho trýzeň, že pred Boha predstúpi s tým, že nikdy nemiloval, že sa stretne 

s tými, čo milovali, ale on ich láskou opovrhol. Lebo už jasne vidí a sám sebe hovorí: Teraz 

som konečne dospel k poznaniu, a hoci dychtivo túžim milovať, moja láska už nebude 

hrdinstvom ani obeťou, lebo skončil sa môj pozemský život a nepríde Abrahám čo len s 

kvapkou živej vody (to znamená znova s darom pozemského života, bývalého a činného), aby 

ochladil plameň túžby po láske duchovnej, blčiaci vo mne teraz, keď som ňou na zemi 

opovrhol; nieto už života, a ani času viac nebude! Rád by som svoj život položil za iných, ale 



už nemôžem, lebo skončil sa ten život, ktorý som mohol obetovať láske, a teraz je medzi 

oným životom a týmto bytím bezodná priepasť“. 

Boh povolal človeka k životu; no nepovolal ho len k fyzickej existencii, on ho pozval i k 

životu lásky. Človek má milovať Boha i svojich blížnych. Je povolaný k láske. V tom spočíva 

jeho veľkosť a dôstojnosť. Na to dostal „aj pozemský život a s ním časy a lehoty“. Mnohí 

ľudia však „odmietli dar nesmiernej ceny, odmietli povolanie k láske, nepochopili jej 

hodnotu, vrhli posmešný pohľad a zostávajú bezcitnými“. Možno povedať, že takýmto 

spôsobom anticipujú svoje rozhodnutie znášať raz utrpenie spôsobené tým, že už nebude 

možné milovať. Kto nemiluje dnes, nebude môcť milovať ani vo večnosti! To bude jeho 

peklo! Keď sa v dnešnej dobe lepšie rozhliadneme okolo seba a pozorujeme život ľudí, tak 

zistíme, že mnohí z tých, ktorí majú v rukách moc, dávajú ju pocítiť tým, ktorí sú im 

podriadení. Chcú sa prezentovať ako tí, ktorí niečo znamenajú a dokážu si podrobiť iných. 

Dnes sa považuje za ideál byť silný a úspešný, dominovať v spoločnosti. Naopak, odpustiť 

krivdu, prepáčiť sa považuje takmer za prejav slabosti. Taká je naša ľudská logika. Tá sa však 

veľ- mi diametrálne líši od Božej logiky. Boh je nielen vševediaci, ale aj všemohúci. Ako on 

prejavuje svoju moc? Na rozdiel od človeka nie tým, že by ničil, rozvracal, podmaňoval si či 

trestal. Boh „prejavuje svoju všemohúcnosť tým, že sa zmilúva a odpúšťa.“ To je prejav jeho 

moci. Prejavom jeho moci je láska, milosrdná odpúšťajúca láska. Veľmi krásny prejav tejto 

lásky nám dal Kristus pri poslednej večeri. „Ježiš vo vedomí, že mu dal Otec do rúk všetko a 

že od Boha vyšiel a k Bohu odchádza, vstal od stola, zobliekol si odev, vzal plátennú zásteru a 

prepásal sa. Potom nalial vody do umývadla a začal umývať učeníkom nohy a utierať 

zásterou, ktorou bol prepásaný“ (Jn 13,3-5). Ježiš Kristus, Boží Syn, nenachádza lepší a 

vhodnejší spôsob prejavu svojej moci než ten, že začne umývať nohy svojim učeníkom. Boh, 

ktorý umýva nohy svojmu stvoreniu! Je to možné preto, lebo Boh na rozdiel od človeka – aj 

keď sa to môže zdať ako paradox – je pokorný! Aj tu vidieť Ježišovu lásku až do krajnosti, 

ktorá dosiahne svoj najväčší prejav na dreve kríža. „Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho 

jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život“ (Jn 3,16). 

Boh nám ukazuje, že láska sa má stať hybnou silou sveta.  

 

Milí kolegovia a žiaci, želám vám i sebe, aby sme cez nastávajúce sviatky v tichosti srdca 

dokázali zachytiť plač betlehemského Dieťaťa, tento výkrik nekonečnej lásky Boha voči 

každému jednému z nás. Aby sme túto Božiu lásku čo najintenzívnejšie prežívali nielen v 

týchto sviatočných vianočných dňoch, ktoré už klopú na dvere našich sŕdc, ale i počas 

každého hoc ako všedného dňa nášho života, a aby sme ju rovnako šírili okolo seba. Možno 

tak aj naším pričinením bude svet o niečo krajší a lepší! 

šéfredaktor 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Milí kamaráti!  
Verím, že všetci viete, prečo sa náš časopis volá ŠKOLOVINY. Ak nie, tak vám 

pripomeniem, že je to preto, lebo jeho úlohou je priniesť všetky noviny a novinky, čo sa 

v našej škole udejú. A tak sme si minulý školský rok posvietili aj na správanie sa v škole. 

Zistili sme, že nie všetci poznáme základné pravidlá správania sa. Slušnému správaniu sa 

učíme od malička. Vedú nás k tomu naši rodičia a neskôr im v tom pomáhajú aj učitelia. Aj 

my by sme chceli vám cez stránky nášho časopisu poradiť, ako sa správať v tej či onej 

situácii. Dúfame, že tie stránky nezostanú neprečítané, ale že vám pomôžu orientovať sa 

v rôznych životných situáciách. Veď čo sa za mlada naučíš, ....  . 

 

2. časť    O predstavovaní   

V minulej časti sme hovorili o tom, že sa vždy zdravíme pri stretnutí so známymi. Kto sú naši 

známi? Odkiaľ sa poznáme? Mnohí to sami nevedia. Poznajú sa akoby odjakživa.                   

Z niektorými sa poznáme tak, že sme sa jednoducho zoznámili, alebo nás zoznámili. Formou 

takéhoto zoznámenia je predstavovanie. 

Kedy, pri akých príležitostiach, komu a ako sa predstaviť ?Tu sú odpovede. 

 

Nepredstavujeme sa bez zjavného a prijateľného dôvodu. Napríklad nepredstavujeme sa 

v kaviarni, alebo v inej verejnej miestnosti, keď niekoho chceme požiadať o malú službu, či 

informáciu, ani v kine, divadle, v autobuse, vo vlaku. Pri vybavovaní na úradoch sa 

predstavíme úradníkovi, ale on sa nám nemusí predstaviť. Z takéhoto predstavovania však 

nevzniká známosť. 

Rozhodne sa predstavíme , keď po prvý raz prichádzame k ľuďom alebo do kolektívu, 

s ktorého členmi sa budeme častejšie stretávať, prípadne sa stávame jeho novými členmi. 

Predstavíme sa vždy, keď prichádzame súkromne do bytu k niekomu, s kým sme sa predtým 

nepoznali. Pri predstavovaní je treba jasne povedať svoje meno aj priezvisko. Predstavujeme 

sa slovami dovoľte, aby som sa predstavil.. 

Niekedy je potrebné, aby nás predstavili, alebo aby sme mi vedeli predstaviť niekoho. Ak 

niekto chce zoznámiť iných, malo by sa dodržiavať toto pravidlo: vždy treba predstaviť muža 

žene, mladšieho staršiemu, postavením nižšieho vyššiemu a len podstatne mladšiu ženu 

podstatne staršiemu mužovi. Používame pri tom formulku zoznámte sa, prosím, pán.... 

a pani.... .Na prvom mieste menujeme toho, koho predstavujeme. Predstavovaný nepodáva 

ruku, ale čaká, až sprostredkovateľ povie jeho meno , a ruku podáva ten, komu je 

predstavovaný. Osoba, ktorej niekoho predstavujú, alebo ktorej sa niekto sám predstavuje, 

povie teší ma alebo som rád, že vás poznávam. 

 



Pri predstavovaní má každý vstať. Len osoba veľmi stará, alebo chorá môže ostať sedieť. 

Po predstavovaní začína rozhovor vždy osoba staršia. Osobu, ktorej sme boli predstavení, 

sme povinní aj pri ďalších stretnutiach zdraviť. 

Ak privedieme do väčšej spoločnosti svojho známeho, ktorého nepoznajú, predstavíme ho 

celej spoločnosti naraz. 

Ak sa chceme zoznámiť, je vhodné nájsť si sprostredkovateľa. Žena sa nikdy nepredstavuje 

mužovi sama. V spoločnosti je zvykom, že žena je predstavená mužovi prostredníctvom známej 

osoby.   

 
 

 

 

AKO NAPÍSAŤ OFICIÁLNY LIST 

Napriek značnému progresu hovorenej komunikácie sa 

aj dnes stretávame so situáciami, v ktorých sa písané 

slovo preferuje. Takýmto prípadom je najmä úradná 

korešpondencia, prostredníctvom ktorej sa obraciame 

na rôzne inštitúcie so svojimi žiadosťami alebo 

oznámeniami. Niektoré počítačové programy nám 

písanie administratívnych textov uľahčujú, pretože nám ponúkajú pri koncipovaní úradnej 

korešpondencie šablóny, do ktorých len vpíšeme potrebné informácie. Ako však máme 

postupovať v prípadoch, keď takúto šablónu nemáme k dispozícii a finálna úprava písomností 

je viac-menej v „našich rukách“? Úpravu oficiálnych písomností podrobne opisuje Slovenská 

technická norma STN 01 6910 Pravidlá písania a úpravy písomností. V aktuálnom príspevku 

by sme však chceli zamerať na tie aspekty úpravy písomností, ktoré môžeme využiť aj pri 

korešpondencii s akademickými orgánmi. K najdôležitejším prvkom úradného listu patrí 

záhlavie, adresa prijímateľa, dátum, miesto, podpis pisateľa a predmet listu. Záhlavie 

pozostáva z mena a kompletnej adresy odosielateľa. Adresu prijímateľa môžeme umiestniť 

vľavo alebo vpravo hore. V prípade, že list plánujeme vložiť do okienkovej obálky, 

umiestnime adresu vpravo. V listoch bez predtlače adresu adresáta zvyčajne píšeme vľavo a 

od rovnakej zvislice ako text. Adresu píšeme rovnakým druhom písma a s identickou 

veľkosťou. Ak náš list adresujeme konkrétnej osobe, adresu začíname oslovením (Vážený 

pán/ Vážená pani). V riadku pod oslovením uvádzame celé meno a priezvisko adresáta 

vrátane titulov. Ak vieme, uvádzame aj funkciu daného človeka v rámci organizácie. V 

prípade, že list nie je určený konkrétnej osobe, adresu tvorí úplný názov inštitúcie a prípadne 

aj jej organizačnej zložky. Následne uvádzame miesto dodania, ktoré pozostáva z presného 

názvu ulice a čísla domu. V riadku pod názvom ulice umiestňujeme poštové smerovacie číslo 

(medzi trojčíslim a dvojčíslim PSČ sa vynecháva medzera), za ním nasleduje názov mesta 

alebo obce. V mestách s viacerými poštami sa pripája aj číslo dodávacej pošty. Záväznosť 

listu potvrdzujeme uvedením dátumu a určením miesta. Tieto údaje zvykneme písať do 

nového riadka so zarovnaním vpravo a po vynechaní dvoch riadkov od posledného riadka 

adresy. Najpreferovanejším poradím údajov je mesto, deň, mesiac, rok, pričom medzi 

informáciami nepíšeme čiarku (napr. Bardejov 21. 12. 2015). Deň a mesiac zaznačujeme 

dvoma radovými číslovkami vzostupne (01 – 31 v prípade dní, 01 – 12 v prípade mesiacov), 

rok základnou číslovkou. Rok zvyčajne uvádzame štyrmi číslicami, v skrátenom tvare 



môžeme napísať len posledné dvojčíslie roka. Jednotlivé údaje sa oddeľujú medzerou (napr. 

21. 12. 2015). V prípade potreby, napr. z nedostatku priestoru, sa môžu medzery v dátume 

vynechať. Vo vetnej súvislosti však odporúčame zachovávať písanie dátumu s medzerami. 

Dátum môžeme vyjadriť aj slovno-číselným spôsobom a deň uviesť radovou číslovkou bez 

nuly na začiatku, mesiac slovom a rok základnou číslovkou Pri slovno-číselnom vyjadrení 

dátumu sa preferuje písanie názvu mesiaca v genitíve, ale možno ho napísať aj v nominatíve 

(teda 2. januára 2016 ale aj 2. január 2016). Súčasťou úradnej korešpondencie je tiež stručné 

uvedenie predmetu listu, ktoré adresátovi urýchli vybavenie listu bez toho, aby musel čítať 

celý jeho text. Predmet listu sa zaznačí po vynechaní dvoch prázdnych riadkov pod dátumom 

a miestom. V niektorých písomnostiach sa zvykne uvádzať predmet listu za slovo Vec. 

Písanie slova Vec nie je povinné. Ak však slovo Vec ponecháme, predmet listu napíšeme pod 

toto slovo. Predmet listu je možné zvýrazniť podčiarknutím, tučným písmom alebo ich 

kombináciou, pričom ho píšeme s veľkým začiatočným písmenom a situujeme ho zľava. 

Predmet listu neukončujeme interpunkčným znamienkom. Medzi predmetom a textom listu 

vynecháme dva prázdne riadky. Jadro listu môžeme v nadväznosti na jeho obsah členiť na 

odseky. Záver listu ukončíme pozdravom (napr. S pozdravom, S úctou), ktorý sa považuje za 

posledný odsek textu. Preto sa píše po vynechaní jedného prázdneho riadka od rovnakej 

zvislice ako predchádzajúce odseky a píše sa bez interpunkčného znamienka, pretože 

nasledujúci podpis sa považuje za jeho obsahové pokračovanie. Dôležitou súčasťou listu je 

spomínaný podpis, ktorý sa umiestňuje v pravej polovici písomnosti nad počítačom 

vypísaným menom a priezviskom. Na vlastnoručný podpis sa musí vynechať dostatok miesta 

(pribl. tri prázdne riadky), preto počítačom predtlačené meno a priezvisko umiestňujeme 

aspoň šesť riadkov pod text (v prípade, že list doplníme aj pečiatkou, je potrebné vynechať 

ešte viac miesta). Vlastnoručný podpis by nemal prekrývať počítačom napísané meno.  

 

 

   

Aj v tomto školskom roku 2015/2016  sa žiaci našej 

školy zapojili do deviateho ročníka celoslovenskej 

kampane boja proti AIDS pod názvom „Červené 

stužky“. Vytvorením „živej červenej stužky“ sme 

vyjadrili  záujem o ľudí trpiacich týmto ochorením. 
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Dňa 22. 12. 2015 (utorok) sa uskutočnil vianočný bazár Spojenej školy v Zborove. V 

príjemnej predvianočnej atmosfére mohli žiaci potešiť seba aj svojich blízkych malým 

darčekom zakúpeným vo vianočnom bazári. Žiaci si mohli do telocvične priniesť všetko, 

čoho boli ochotní sa vzdať, čoho výsledkom bolo veľa zaujímavých vecí v podobe plyšových 

hračiek, keramických drobností, náušníc, kníh, cédečiek, plagátov, tričiek, hrnčekov,... 

Samotný predaj organizovaný pani učiteľkou Ing. Slávkou Kaščákovou a Ing. Vierkou 

Kopčákovou  v spolupráci s vedením pedagógov sa konal vo veľkej telocvični, kde si žiaci 

mohli vyberať z pestrého tovaru. Pre podporu dobrej myšlienky a aj vďaka vianočnej 

atmosfére, ktorá vládla počas celého predaja, sa podarilo predať naozaj veľa predmetov 

z vianočnej burzy. Vianoce sú krajším obdobím roka aj preto, lebo vtedy mnohí ľudia 

rozdávajú viac radosti a aj naši žiaci preukázali, že ľudskosť a ochota pomôcť iným nie je ani 

v tejto uponáhľanej dobe vôbec klišé.  

 



 

A 
     Zober 

loptu, 
nie 

drogy. 

7.A 6.B 5.D/E BODY PORADIE 

7.A   10:02 10:02 4 1 

6.B 2:10   10:08 2 2 

5.D/E 2:10 8:10   0 3 

      1. 
zápas 

7.A a 5.D/E 10:02 1 

2. 
zápas 

6.B a 5.D/E 10:08 4 

3. 
zápas 

7.A a 6.B 10:02 7 

 

  

      Zober loptu, 
nie drogy. 

9.A 8.A 8.B 7.B/D BODY 

9.A   20:17 15:13 15:11 6 

8.A 17:20   15:10 15:13 4 

8.B 13:15 10:15   11:15 0 

7.B/D 11:15 13:15 15:11   2 

            

 
1. zápas 

9.A a 7.B/D 15:11 

2. zápas 8.A a 8.B 15:10 

3. zápas 9.A a 8.B 15:13 

4. zápas 8.A a 7.B/D 15:13 

5. zápas 8.B a 7.B/D 11:15 

6. zápas 9.A a 8.A 20:17 

B 
     Zober 

loptu, 
nie 

drogy. 

7.B 6.C 5.B/C BODY PORADIE 

7.B   10:08 10:06 4 1 

6.C 8:10   10:04 2 2 

5.B/C 6:10 4:10   0 3 

      1. 
zápas 

7.B a 5.B/C 10:06 2 

2. 
zápas 

6.C a 5.B/C 10:04 5 

3. 
zápas 

7.B a 6.C 10:08 8 

C 

     Zober 
loptu, 

nie 
drogy. 

6.A 5.A 6.D/E BODY PORADIE 

6.A   11:13 10:06 4 1 

5.A 13:11   10:08 2 2 

6.D/E 6:10 8:10   0 3 

      1. 
zápas 

6.A a 6.D/E 10:06 3 

2. 
zápas 

5.A a 6.D/E 10:08 6 

3. 
zápas 

6.A a 5.A 11:13 9 

Finálová 
skupina 

    Zober 
loptu, 

nie 
drogy. 

7.A 7.B 5.A BODY PORADIE 

7.A   10:02 10:04 4 1 

7.B 2:10   10:07 2 2 

5.A 4:10 7:10   0 3 

      1. 
zápas 

7.A a 7.B 10:02 
 

2. 
zápas 

7.A a 5.A 10:04 
 

3. 
zápas 

7.B a 5.A 10:07 
 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

V pondelok 7.12.2015 zavítala mikulášska nálada aj do našej školy. Už od rána bolo na 

učiteľoch i na žiakoch badať, že to nie je len ďalší deň v škole. Panovala tu sviatočná nálada 

a duch sv. Mikuláša sa vznášal nad učiteľskými katedrami i žiackymi lavicami. Pre prvý 

stupeň sv. Mikuláš si vyhradil triedne návštevy a postupne tak navštívil prvý až štvrtý ročník. 

Výdatnú pomoc mu pri tejto náročnej činnosti zabezpečil pomocník čert. Deň sv. Mikuláša 

vniesol medzi školské lavice prvý silnejší vánok sviatočnej adventnej nálady, ktorá v našej 

škole panuje od začiatku adventu a vyvrcholí vianočnými sviatkami. Medzitým však bude 

tento sviatočný adventný čas popretkávaný ešte množstvom akcií, ktoré sa budú snažiť čaro 

tohto obdobia stále viac umocňovať. Ďakujeme Mikulášovi za návštevu, za jeho povzbudenie, 

usmernenie aj sladkú odmenu a tešíme sa na stretnutie opäť o rok! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Žiaci II.A triedy so svojou triednou učiteľkou sa rozhodli spríjemniť chvíle adventu a 

pripraviť vianočnú besiedku pre svojich rodičov. Dňa 14.12.  o 16.
00

 hod. sa celá trieda zaplnila 

pre druhákov najbližšími ľuďmi. V  úvode stretnutia ich na vianočnej besiedke srdečne 

privítala triedna pani učiteľka Mgr. Jana Dudrová. Potom druháci zahrali scénku s názvom 

„Medzinárodný táborák“, v ktorej prítomným prezentovali vianočné zvyky u nás 

a v zahraničí (Česko, Poľsko, Maďarsko, Švédsko, Fínsko,....). Scénka mala úspech, druháci 

mali veľkú radosť, že sa učili inojazyčné texty. „Kultúrne humorné vložky“ všetci prítomní 

veľmi ocenili, pretože podarilo sa vybrať tých správnych hercov.  

V druhej časti stretnutia druháci zahrali scénku s názvom „Vianočná rozprávka“, v ktorej 

opäť boli úlohy obsadené všetkými žiakmi II. A triedy. Rozprávka bola o Popoluške, ktorá sa 

zhovárala s Vetríkom a Meluzínkou o tom, že tri oriešky stačia nato, aby ľudia boli šťastnejší. 

V scénke vystupovali aj lesné zvieratká a vyjadrovali, čo najviac chýba deťom a po čom asi 

túžia. Okrem hovoreného slova si prítomní mohli vypočuť zopár piesni  s vianočnou 

tematikou. V závere programu sa triedou ozýval spev piesne „Vianočná rozprávka“ a nejedno 

oko sa zalesklo slzou dojatia. Potom druháci obdarovali svojich rodičov vlastnoručne 

zhotovenými darčekmi. Po programe sa prítomným prihovorila pani zástupkyňa Spojenej 

školy PaedDr. Anna Žáková, ktorá pochválila žiakov za peknú vianočnú besiedku a všetkým 

popriala šťastné a veselé vianočné sviatky. V závere stretnutia sa triedna učiteľka poďakovala 

za hojnú účasť a popriala všetkým pokojné a požehnané vianočné sviatky a do nastávajúceho 

roku 2016 veľa zdravia, šťastia, lásky a spokojnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 



 

Vianočný turnaj 2015 

Skupina A 
Poľnodružstvo ŠZŠ Zborov Spojená škola OÚ Stebník OÚ Zborov Body 

Poľnodružstvo   0/2 0/2 0/2 2/0 2 

ŠZŠ Zborov 2/0   2/0 1/1 2/0 7 

Spojená škola 2/0 0/2   1/1 1/1 4 

OÚ Stebník 2/0 1/1 1/1   2/0 6 

OÚ Zborov 0/2 0/2 1/1 0/2   1 

 

Konečné poradie Body 

1. miesto ŠZŠ Zborov 7 

2. miesto OÚ Stebník 6 

3. miesto Spojená škola 4 

4. miesto Poľnodružstvo 2 

5. miesto  OÚ Zborov 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


