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ZVONČEK 

Rolníčky, rolníčky... 

Vianoce si už bez nich ani nevieme predstaviť! Na 

Slovensku zdobia Betlehemy a v Amerike nimi 

zvonia soby, keď ťahajú sane so Santovými 

darčekmi. Práve pesnička Jingle Bells je 

najobľúbenejšou americkou koledou. Malé guľovité 

zvončeky pritom pochádzajú z Afriky, kde 

navlečené na šnúrku zdobili členky tanečníkov. Na 

Slovensku ich v minulosti používali hlavne pastieri 

oviec alebo upevňovali sa na konské postroje.  

Kto je tam? 

Domový zvonček je prvou vizitkou majiteľa 

bytu. Dnes si môžeme vybrať z rôznych typov 

zvonení a melódií. Najnovšou vychytávkou je 

videovrátnik, ktorý spája zvonček s mobilným 

telefónom. Aj keď práve nie ste doma, na 

displeji sa vám zobrazí fotografia človeka 

stojaceho pred dverami a tlačidlo na 

nadviazanie spojenia. Návšteva pritom ani len 

netuší, že ste s ňou v kontakte len cez Internet! Za túto šikovnú vecičku zaplatíte okolo 120 

eur.  

Pozor, ide šašo! 

V stredoveku zvončeky už z diaľky 

ohlasovali príchod dvorných bláznov – 

šašov. Malé zvončeky zdobili ich 

pestrofarebné čapice a  topánky. Šašovia 

mali za úlohu zabávať a rozveseľovať 

osadenstvo kráľovského dvora, no ako to 

poznáme z mnohých rozprávok, často sa 

stávali aj neoficiálnymi mudrcmi. Keďže 

ich slová nik nebral vážne, mohli si dovoliť 

povedať aj to, za čo by iných potrestali.  

 

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 2017!  

šéfredaktor 
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Zvonky štestí 

Kultová pieseň z pera skladateľa 

Jiřího Zmožka a textára Zdeňka 

Rytířa prvý krát verejne zaznela 

v roku 1984. Naspievali ju Karel Gott 

a Darinka Rolincová, ktorá vtedy 

mala  jedenásť rokov. “Zvonky“ sa 

okamžite stali obrovským hitom, už 

o rok neskôr ich prespievali do 

nemčiny a potom už bodovali aj 

v nemeckých a rakúskych 

hitparádach. Ako sa nedávno priznala 

Dara Rolins, bolo aj obdobie, keď 

mala tejto piesne plné zuby. Dnes je však k tomuto evergreenu zhovievavejšia a nemá 

problém zaspievať ho opäť.  

 

Nezvonia, ale voňajú 

Na pôvabné modré a fialové 

zvončeky narazíte v mnohých 

záhradkách., ale aj pri prechádzke po 

lúke. Ich latinský názov znie 

„Campanula“ a je odvodený od názvu 

starej talianskej provincie, kde vraj 

práve podľa tvaru týchto kvetín uliali 

pred viac ako 1500 rokmi prvé 

kovové zvony. Botanici poznajú 

okolo tristo divo rastúcich druhov, 

letničiek, dvojročiek aj trvaliek. Do 

záhrad ich začali vysádzať už v 16. 

storočí, ale dodnes majú v sebe 

zakódované svoje pôvodné životné 

podmienky – potrebujú priestor 

a slobodu.   

 

 

ČIŽMY 

Kocúr hrdina 

Autorom príbehu Kocúr v čižmách bol francúzsky 

rozprávkar Charles Perrault (1628-1703), ktorý 

vymyslel tiež Popolušku a Snehulienku. Spisovateľ 

síce tvoril aj básne, no verejne sa preslávil až 

vydaním zbierky jedenástich rozprávok v roku 

1697 pod názvom Príbehy alebo Rozprávky starých 

čias s ponaučeniami. Dielo bolo mimoriadne 

úspešné a jedným z nosných príbehov bol práve ten 

o kocúrovi nezbedníkovi a zároveň šikovníkovi, 

ktorý dokázal zabezpečiť pohodlný kráľovský život 

svojmu mladému pánovi i sebe. V roku 2011 sa dočkal moderného animovaného 

spracovania, kde obutému kocúrovi prepožičal hlas herec Antonio Banderas.  

Obuvník obuvníkov 

Pre milovníkov módy, a obzvlášť tej 

luxusnej, je Manolo Blahnik (71). Španielsky 

dizajnér, ktorý má, mimochodom, českého 

otca a španielsku matku, totiž razí heslo, že 

akékoľvek ženské topánky na vysokom 

opätku musia byť nielen krásne, ale 

predovšetkým pohodlné. Svoje o tom vie aj 

herečka Sarah Jessica Parker, ktorá značku 

Blahnik preslávila prostredníctvom známeho seriálu. Každopádne, aj v tomto prípade platí, 

že kvalita niečo stojí. Čižmičky z Manolovej dielne stoja tisícky eur.  

Mikulášska nádielka 

V noci z 5. na 6.decembra asi mnohé deti nevedia zaspať. 

Čakajú na príchod Mikuláša, ktorý im zaplní čižmičky 

sladkou nádielkou. Musia byť však vyčistené a postavené 

v okne. Táto tradícia vznikla z legendy ktorá hovorí, že 

Mikuláš, ktorý skutočne žil v rokoch 280 až 351, po 

zotmení prechádzal ulicami mesta a keď videl chudobnú  

rodinu s deťmi, do okna im dal jedlo, mince a hračky.  



Dovolenka v čižme  

Z prieskumov cestovných kancelárií vyplýva, 

že po Chorvátsku je Taliansko druhou 

najvyhľadávanejšou destináciou Slovákov. 

Označenie čižma si krajina vyslúžila svojím 

hraničným vyobrazením, ktoré na mape 

dokonale pripomína obrys čižmy. Aj samotní 

Taliani pri bližšom popise, z ktorej konkrétnej 

časti rodnej krajiny pochádzajú, používajú pri 

jednotlivých lokalitách označenie ako ostroha 

(Gargano), podpätok (Apúlia) či špička 

(Kalábria). 

 

 

 

Armádna inšpirácia 

Prvé zmienky o čižmách sú 

zaznamenané od 50.rokov 

17.storočia. Vtedy fungovala forma 

čižiem siahajúcich pod členky nohy. 

Modernejšia verzia nadčlenkovej 

obuvi má predkov v armáde. Pri 

jazde na koni či iných bojových 

činnostiach muži vyžadovali kvalitné 

topánky do každých poveternostných 

podmienok. A keďže vojenská móda 

mala vplyv na to, ako sa obliekali 

radoví obyvatelia, postupne sa čižmy dostali aj do bežných ulíc. 

 

      

 

LYŽOVANIE 

Zasnežené začiatky 

Ľudia sa od nepamäti snažili uľahčiť si život. 

Najmä kruté podmienky v zajatí zimy a ľadu 

prinútili „špekulantov“ pohnúť rozumom, a tak 

vznikli lyže. Prvé archeologické nálezy 

(pomôcky na brodenie sa v snehu) pochádzajú 

už z roku 5000 pred n.l. V Európe sa za 

kolísku zrodu lyžovania považuje Nórsko, 

počiatky tohto športu však objavili i v Altaji 

(Rusko) na južnej Sibíri. Tu lyžujú všetky 

generácie bez ohľadu na vek, lebo musia. Iný 

spôsob prepravy v zasnežených dolinách v Altaji stále neexistuje.  

 

Drevené priekopníčky 

Prvé lyže doniesol do 

Vysokých Tatier ako 

suvenír z Nórska 

lekárnik zo Starého 

Smokovca Karol 

Cornidesz už v roku 

1865 a lyžiarov v akcii 

prvýkrát nafilmovali 

v roku 1908. Lyže sa 

najskôr vyrezávali 

z dreva a oproti dnešným 

modelom boli poriadne 

dlhé. Podlhovasté dosky 

so zdvihnutou špičkou sa 

dnes vyrábajú zo 

sklolaminátov a z iných 

materiálov.  

 

 



Prvý vlek u nás 

Prvý lyžiarsky vlek spustili v rakúskom 

Vorarlbergu v roku 1907. Prvý 

elektricky poháňaný vlek na Slovensku 

spojazdnili v roku 1943. Smeroval zo 

Štrbského Plesa na Solisko a mal dĺžku 

3 kilometre. Dovtedy fungoval len 

ručne poháňaný vlek na Háji pri 

Liptovskom Mikuláši, keď lyžiarov 

vyťahovali na kopec pomocou kľuky.  

 

 

Severské a alpské 

V Európe sa lyžovanie rozšírilo v 19.a 

20.storočí. V roku 1860 vznikol spôsob 

zatáčania telemark, neskôr kristiánka 

(podľa nórskych oblastí Telemarken 

a Kristiania). Jedným zo zakladateľov 

alpského lyžovania bol Rakúšan 

českého pôvodu Matthias Zdarsky. 

V roku 1896 napísal prvú učebnicu 

alpského lyžovania na svete a ako prvý 

používal prívratový oblúk  

vychádzajúci z pluhu. Dnes sa lyžovanie rozdeľuje na alpské disciplíny (slalom, zjazd) 

a severské (beh na lyžiach, skoky).  

  

 

 

 

 

 

NA SKLE MAĽOVANÉ 

Zimné rekordy a kuriozity 

Kedy prichádza zima? 

Záleží na tom, akú zimu máme na mysli... Astronomická zima sa začína 21.decembra (raz 

za štyri roky 22.decembra) a končí sa v prvý jarný deň. Z meteorologického hľadiska však 

štartuje už 1.decembra a trvá do konca februára. Klimatologická zima nastáva vtedy, keď je 

priemerná denná teplota 5 °C a menej. 

Od mrazu praskali stromy 

Medzi najkrutejšie na Slovensku patrí zima vo februári 1929. Vo Vigľaši-Pstruši namerali 

teplotu -42°C! Súčasne zaznamenali (zatiaľ neprekonané) rekordy v Hurbanove (-35°C) 

alebo Oravskom Podzámku (-36,5°C). Tuhé mrazy trvali dva týždne, mrzla voda 

v studniach a zem do hĺbky jedného metra. Zamrzol dokonca aj Dunaj. Svetový rekord vám 

vyrazí dych. Najnižšia teplota zaznamenaná na zemeguli má hodnotu -89,2°C a namerali ju 

na výskumnej stanici Vostok na Antarktíde v roku 1983. 

Vedia snehové vločky spievať? 

Každá snehová vločka je jedinečná, a pritom všetky 

vznikajú podľa šesťuholníkovej mriežky. Majú však 

aj ďalšiu výnimočnú vlastnosť: vyludzujú tóny. Keď 

sa vločka dotkne vody v rieke alebo jazere, okamžite 

sa rozpustí a vzduch, ktorý je v nej, sa uvoľní. Ozve 

sa pritom  vysoký tón, ktorý ľudský sluch bez 

potrebných technológií nedokáže zachytiť, ale vedci 

po dôkladnom výskume zistili, že každá vločka 

„znie“ inak. Najväčšiu snehovú vločku, ktorá má aj čestný zápis v Guinnessovej knihe 

rekordov, „odchytili“ v roku 1887 v Montane – jej priemer bol neuveriteľných 38 

centimetrov!  

Sneh hrá všetkými farbami 

Verte, či nie, sneh v skutočnosti vôbec nie je biely. Je bezfarebný  a priesvitný. Bielu farbu 

mu dáva slnečné svetlo, ktoré preniká jeho kryštálikmi a odráža sa od nich v plnej škále 

farebného spektra. Ľudské oko nie je schopné rozlíšiť všetky farby tohto svetla s rôznymi 

vlnovými dĺžkami, a tak sa v našom mozgu zlieva do jedinej farby – bielej, niekedy 

s nádychom modrej. 



RUKAVICE 

Plesová výbava  

U žien sa rukavičky začali v šatníkoch 

objavovať už približne v 13.storočí. Išlo 

o doplnky ušité z plátna a siahali až po lakte. Dá 

sa teda povedať, že dámy v minulosti nosili 

najskôr rukavice spoločenské a až neskôr 

klasické strihy, ktoré dnes slúžia najmä ako 

ochrana pred chladom. Skutočne ozdobnou 

časťou šatníka sa stali až za vlády anglickej 

kráľovnej Alžbety I., boli zdobené bohatou 

výšivkou a drahými kameňmi. A práve tie sa zachovali a dodnes sú súčasťou súkromnej 

zbierky.  

Antické palčiaky 

História rukavíc siaha až do staroveku. 

Peržania, Gréci, Rimania, ale najmä 

severské národy zvykli používať ochranný 

odev rúk, ktorý samostatne kryl iba palec 

a ostatné prsty boli chránené spoločne. 

Dnes takýto typ rukavíc nazývame 

palčiaky. Postupne sa stali neodmysliteľnou 

súčasťou rytierskeho odevu, no boli tiež 

typickým znakom cirkevných a svetských 

hodnostárov.  

Výzva do boja  

Aj keď sú rukavice predovšetkým súčasťou šatníka, 

v niektorých frázach sa zvyknú používať aj v iných 

významoch, ako napríklad „hodená rukavica“. Toto 

džentlmenské gesto kedysi slúžilo ako slušná výzva 

do boja, no v súčasnosti tento výraz počujeme už len 

zriedka. Celkom bežne sa však využíva metafora , 

keď sa s niekým zaobchádza „ako v rukavičkách“ – 

opatrne, citlivo a neškodne.  

VIANOČNÉ POHĽADNICE 

Aj na hodinách anglického jazyka si pripomíname blížiace sa sviatky pokoja a lásky, 

Vianoce. Pri tejto príležitosti žiaci na hodinách vyrábajú Vianočné pohľadnice a pozdravy 

v anglickom jazyku. Všetky sú vystavené na nástenke v učebni jazykov. Inšpirácií sa 

medze nekladú. Každý nápad je vítaný, a určite je prínosom pre skrášlenie našej jazykovej 

učebne. Ďakujeme, milí žiaci! 

 

  

 

 

    

    

    

  

 

 

 

 

 

 

 



VLOČKA 

 

Na noštek mi spadla prvá malá vločka, 

myslel som si, že ma na tom nose počká. 

 

Bola to len chvíľu, 

jedno prianie mám, 

že si nájdeš cestu  

a sa vrátiš k nám. 

 

Povedzte mi niekto, kde bývajú vločky, 

kto ich vonku stráži či majú topánočky, 

či im nie je zima, nepáli ich mráz 

počas noci tisíc vločiek spadlo k nám. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TVORIVÁ DIELŇA S RODIČMI V III.B 

 

Máte nové nápady na výzdobu?  

„Pani učiteľka na internete sme našli niekoľko námetov na vianočnú 

výzdobu. Ak chcete, ukážeme Vám postup.“ 

Asi takto nejako sa zrodila spolupráca s rodičmi. Dohodli sme sa, že postup 

neukážu iba mne, ale aj deťom. 24. novembra 2016 prišli pani Ingríd 

Ferencová a Alexandra Giňová do našej triedy. Doniesli papierové 

desiatové sáčky, spojili sme lavice a začali tvoriť.  

Mamičky ukázali postup pri výrobe závesnej vianočnej hviezdy, snehových 

vločiek a krásnych kvetov. 

Deťom sa to veľmi páčilo, tešili sa zo svojich výtvorov a preto sme sa 

dohodli, že si takúto spoločnú dielňu zopakujeme. 

„A máme aj námet na vianočný stromček.“ 

Takže...Príbeh nekončí! Pokračujeme nabudúce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEČENIE MEDOVNÍKOV III.B 

 

14. decembra bol najvyšší čas začať piecť medovníky na Vianoce. Večer 

pred týmto dňom urobila pani učiteľka cesto, my sme si z domu doniesli 

vykrajovátka a voňavé dobrodružstvo mohlo začať. Vaľkali sme cesto, 

vykrajovali rôzne tvary a dávali ich na plech. Niektorí z nás to robili úplne 

prvýkrát. Pani učiteľka nás nepustila k horúcej rúre, ale zato ešte teplé 

medovníčky sme ochutnali. Čo sme si upiekli, to sme si aj zjedli. 

Ešte napísať recept, a veselo môžeme ísť domov. 

500g hladkej múky 

3 vajcia 

125g palmarínu 

3 PL (lyžice) medu 

190g práškového cukru 

2 ČL (čajové lyžičky) perníkového korenia 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

VIANOČNÝ TURNAJ VO VOLEJBALE 20016 

 

 

 

 

 

 

ROZPIS, PORADIE ZÁPASOV 

 

1.  OÚ Zborov ŠZŠ Zborov 1 : 1 (08:20, 20:15) 

2.  Spojená škola Poľnodružstvo 1 : 1 (20:05, 20:22) 

3.  OÚ Stebník ŠZŠ Zborov 1 : 1 (22:20, 14:20) 

4.  Spojená škola OÚ Zborov 2 : 0 (20:11, 20:16) 

5.  Poľnodružstvo OÚ Stebník 0 : 2 (12:20, 15:20) 

6.  ŠZŠ Zborov Spojená škola 0 : 2 (18:20, 17:20) 

7.  Poľnodružstvo OÚ Zborov 0 : 2 (15:20, 11:20) 

8.  OÚ Stebník Spojená škola 1 : 1 (10:20, 20:16) 

9.  Poľnodružstvo ŠZŠ Zborov 0 : 2 (17:20, 14:20) 

10.  OÚ Stebník OÚ Zborov 1 : 1 (13:20, 20:18) 

 

 

KONEČNÉ PORADIE 

 

1. miesto 
Spojená škola 

2. miesto 
OÚ Stebník 

3. miesto 
ŠZŠ Zborov 

4. miesto 
OÚ Zborov 

5. miesto 
Poľnodružstvo 

 

 

 

 

 

 

  Poľnodružstvo 
ŠZŠ 

Zborov 
Spojná 
škola 

OÚ 
Stebník 

OÚ 
Zborov 

Poradie/Body 

Poľnodružstvo   
0:2 1:1 0:2 0:2 5 / 1 

ŠZŠ Zborov 
2:0 

  
0:2 1:1 1:1 3 / 4 

Spojná škola 
1:1 2:0 

  
1:1 2:0 1 / 6 

OÚ Stebník 
2:0 1:1 1:1 

  
1:1 2 / 5 

OÚ Zborov 
2:0 1:1 0:2 1:1   4 / 4 



VIANOČNÁ BURZA 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIANOČNÝ BARDEJOV IV.D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


