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 Vážení kolegovia, milí žiaci! 

 

 Sú dni, keď nám život ukáže svoju odvrátenú tvár. 

 Často to urobí nečakane, bez toho, aby nám dal tušiť, že si čoskoro 

budeme musieť odlomiť zo svojho chleba horkosti a sĺz. Bez toho, aby sme 

sa mohli zhlboka nadýchnuť a pripravení čakať, odkiaľ príde osudný zlom. 

A odrazu je všetko iné. Bolestivejšie, zložitejšie. Aj posledná 

rozlúčka s človekom, ktorý nám bol čímsi blízky, má takúto podobu. 

Dnes nás priviedla na toto smutné miesto rozlúčka s Mgr. Ľubošom 

Tyliščákom. Všetci sme ho poznali  ako veľmi vitálneho muža, plného sily, 

a preto správa o jeho smrti bola pre nás ako blesk z jasného neba. Zrazu sa 

jeho život skončil. Je to zvláštne, že práve pre neho, ktorý tak miloval šport, 

prírodu, ľudí...život. 

 Ktosi múdry raz povedal, že „najväčšmi znejú tichá.“ Vedia udierať 

silou duše, nástojčivo tlačia na najcitlivejšie miesta a dávajú zabudnúť na 

svetský kolotoč.  

Najväčšmi znejú tichá spôsobené neprítomnosťou človeka. Tak ako 

teraz. Odišiel otec, priateľ, športovec, kolega...učiteľ. Smrť si opäť uplatnila 

právo na človeka akosi predčasne. Nedala nášmu zosnulému možnosť ísť 

ďalej, robiť si plány na nasledujúce dní, kráčať do školy tak ako roky 

predtým, tešiť sa  zo svojich detí, ale aj z detí, ktoré krôčik po krôčiku 

pripravoval do života. 

Mgr. Ľuboš Tyliščák  od marca 1995 pôsobil v ZŠ v Zborove najprv 

ako radový učiteľ neskôr od roku 2003 ako zástupca školy. Svojimi 

vedomosťami, schopnosťami a zručnosťami sa snažil o jej rozvoj 

a napredovanie. Od roku 2009 opäť pôsobil ako radový učiteľ. Učil rád.  

Miloval šport. Od útlej mladosti ho zaujímali silové disciplíny. Už ako 23 

ročný sa zúčastnil majstrovstiev ČSSR v silovom trojboji, kde skončil na 3. 

mieste.  Sila ho nikdy neopustila,  aj keď si urobil niekoľkoročnú prestávku 

v súťažení. Vždy si zacvičil a  ako 40 ročný sa rozhodol, že bude znova 

súťažiť.  Stal sa niekoľkonásobným majstrom Slovenska, Európy  

a následne aj sveta v disciplíne v tlaku na lavičke. Svoju lásku k športu 

prenášal aj na svojich žiakov. V škole viedol futbalový, volejbalový, 

Takže Vianoce už máme za 
nami. Späť však k našej škole, 

s ktorou sme sa rozlúčili už vo 

štvrtok 22. decembra. Po vianočnej 

burze sme sa mohli s radosťou 
vrhnúť na viac ako dvojtýždňový 

odpočinok, aby sme opäť v novom 

roku prikvitli múdrosťou a hlavne 
zaujatosťou na vyučovaní. 

V decembri sme však ešte 

stihli absolvovať sv. Mikuláša, ktorý 
všetko odštartoval a dal najavo 

všetkým, že Vianoce sa už 

nezadržateľne blížia. Všetci sme už 

mysleli na blížiace sa sviatky 
a všetko sme si nechávali na 

poslednú chvíľu. S blížiacim sa 

vianočným obdobím však nezaspali 
učitelia, ktorí nielen organizovali 

rôzne podujatia či programy, ale aj 

testovali vedomosti a zručnosti 
žiakov.  

Už tu máme Nový rok. 

Verím, že bude šťastný, úspešný 

a plodný aj v našom časopise, ktorý 
do Nového roka vstúpi s vysokými 

ambíciami.  

Rovnako všetci v redakcii 
prajeme všetkým čitateľom veľa 

šťastných školských dní, plných 

krásnych chvíľ strávených v tej 

najlepšej spoločnosti, v spoločnosti 
našich Školovín. 

šéfredaktor 
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florbalový a posilňovací krúžok. Vo volejbale pod jeho vedením žiaci často 

obsadzovali  popredné miesta v okresnej súťaži.  Určité obdobie v obci 

Zborov trénoval žiakov  vo futbale. Mal zmysel pre humor, vedel sa 

zasmiať, vedel si žiakov získať, mali ho radi. Obľúbený bol aj medzi 

svojimi kolegami, učiteľmi. Vedel poradiť, pomôcť, rád debatoval, niekedy 

vášnivo, ale vedel byť pri tom aj ľudský, nebál sa priznať si chybu ani 

použiť slovo prepáč. V jeho prítomnosti bolo vždy cítiť mnoho energie, 

optimizmu, vedel vytvárať dobrú náladu.   

 

Vážení kolegovia, milí žiaci! 

 

 Často až keď sa pozrieme smrti do tváre, objavíme nový rozmer 

života. Keď sme v jej blízkosti, keď odchádza človek, s ktorým sme prešli 

údoliami šťastia aj údoliami strát a bolesti. Vtedy sa v nás otvoria 

zamknuté dvere pocitov, slov a spomienok. 

 

 Dnes sme sa ešte vrátili do času, kedy tu bol, 

  Dnes dávame hlas spomienkam 

a dávame zbohom jeho životu. 

 

 Milý náš kolega! 

 

Lúčim sa s tebou za vedenie školy, za všetkých tvojich kolegov, 

žiakov, ako aj celý personál SPOJENEJ ŠKOLY v Zborove. Lúčim sa 

s tebou za vedenie obce  Zborov a za všetkých jej obyvateľov. 

Ďakujem ti za prácu, ktorú si vykonal.  

Želáme ti pokoj a nerušené snívanie. 

 

Česť tvojej pamiatke! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

MIKULÁŠSKA  

Súčasný Mikuláš, ako ho poznáme 

z reklám, kráča s dobou a na návštevu 

moderných rodín si zvyčajne oblieka 

červeno-biely outfit a červenú čiapku 

s bielym lemovaním. Nezabúda však na 

okuliare a hipsterskú dlhú bielu bradu. Do 

kresťansky založených rodín chodí Mikuláš 

oblečený do slušivého habitu. Ostáva 

zahalený, len na hlavu si nasadí mitru, čiže 

biskupskú čiapku.  

PRE DOBRÝ SPÁNOK 

Legendárna rozprávka Bol raz jeden kráľ už dlhé 

roky patrí k televíznemu koloritu Vianoc. Nenájde 

sa hádam nik, kto by si nepamätal namysleného 

kráľa Já I., ktorého stvárnil Ján Werich, a jeho 

hlášku: „Čo mi lezieš do sna!“ Vládca ríše Moje 

kráľovstvo bol známy tým, že zaspával výlučne 

v pánskom nočnom čepci. Keďže na zámku nebolo 

ústredné kúrenie, čepiec ho chránil pred zimou.  

KONIEC ŠKOLY 

Spomienka a odmena v jednom. Aj takto 

by sa dala charakterizovať štvorcová 

promočná čiapka zdobená strapcom, 

ktorú s obľubou nosili umelci a humanisti 

už v 14.storočí. postupne sa rozšírila do 

všetkých kútov sveta  a stala sa 

symbolom vzdelania a súčasťou 

oblečenia pri ceremoniáli pri príležitosti 

ukončenia vzdelania. Vyvinula sa pravdepodobne z klobúka zvaného biretta, ktorý 

symbolizoval nadradenosť a inteligenciu majiteľa.  



SYMBOL BRITÁNIE 

Čierne chlpaté čiapky doplňujúce 

červenú uniformu britskej 

kráľovskej stráže sú jedným zo 

symbolov Veľkej Británie. 

Čiapky pre dôstojníkov sú vyššie 

(majú 46 cm) a viac sa lesknú, 

pretože sa vyrábajú z kožušiny 

samcov severoamerického 

čierneho medveďa Baribala. Po 

prvýkrát sa objavili na hlavách 

britskej pechoty v bitke pri 

Waterloo v roku 1815 a slúžili aj 

na zastrašenie protivníka.  

 

ŠMOLKOVSKÁ  

Dnes ju poznáme z animovaných 

rozprávok o šmolkoch, ale jej červená 

podoba bola počas Veľkej francúzskej 

revolúcie symbolom slobody 

a nezávislosti. Aj preto sa objavuje na 

vlajkách amerických štátov New York 

a New Jersey. Ešte skôr ju však 

vymysleli obyvatelia starovekej Frýgie 

(súčasné Turecko). Išlo o čiapku 

s kužeľovitým tvarom a špičkou 

ohnutou dopredu.  

 

 

 

 

 

 

NAJ REKORDY 

Najdlhší hokejový zápas odohral v roku 1936 

Detroit proti Montrealu. Trval skoro 3 hodiny 

a víťazný gól padol až v 6. predĺžení! Detroit 

nakoniec vyhral so skóre 1:0  a brankár víťazov 

chytil dokopy 92 striel. V roku 1998 na ázijsko-

oceánskom šampionáte vyhrala Južná Kórea 

nad Thajskom s neuveriteľným výsledkom 

92:0. Najväčším počtom hokejových zranení sa 

môže pochváliť Eddie Shore, jeden 

z najznámejších „zlých chlapcov“ v NHL. Na 

tele mal 978 stehov, 14-krát mu zlomili nos 

a prišiel o väčšinu zubov.  

 

STANLEYHO POHÁR 

Vyše 120-ročný strieborný pohár je 

najstaršou trofejou v histórii 

profesionálnych zaoceánskych súťaží. Už 

v roku 189 ho venoval víťazovi spomedzi 

kanadských amatérskych hokejových 

klubov guvernér Lord Stanley z Prestonu. 

Pôvodný pohár niesol názov Dominion 

Hockey Challenge Cup, vyrobili ho 

v anglickom Sheffielde a v tom čase stál 

len 49 dolárov. Oficiálnou majstrovskou 

trofejou sa stal až v roku 1926 a pôvodný 

Stanleyho pohár sa dnes nachádza v Sieni 

slávy NHL v Toronte.  

 

 



PRVÁ BOLA ŽENA 

Za vznik prvej brankárskej masky vďačíme žene. 

V roku 1927 si brankárka univerzitného tímu 

v Ontariu Elizabeth Graham dala na tvár 

šermiarsku masku, aby si pri zápase chránila tvár. 

Masky sa však začali bežne používať až od roku 

1959 po tom, čo brankár Canadiens Jacques 

Plante skončil počas zápasu s rozbitou hlavou. Po 

rýchlom lekárskom ošetrení sa vrátil na lavičku, 

no s maskou na tvári. A keďže tréner nemal 

náhradného brankára, musel ho nechať hrať.  

 

PUKY AJ ZO SLOVENSKA 

Keďže gumu vynašli až v roku 1839, prvé hokejové puky museli vyrábať z iného 

materiálu. Pôvodne to boli len kusy uhlia, dreve či obyčajné kamene. Dnešné puky sú 

okrúhla tvrdená guma, no presný výrobný proces si každý výrobca starostlivo stráži. Dnes 

sú po celom svete známe aj slovenské puky z Dolných Vesteníc, ktoré sa už dlhé roky 

používajú aj v NHL. 

 

 

 

NAJKRAJŠIE DRESY 

Slovenské hokejové dresy sa stihli stať 

hitom už mesiac pred štartom zimnej 

olympiády v Soči. Ich tvorcovia sa 

inšpirovali národnými symbolmi, nechýba 

na nich štátny znak a sú vo farbách trikolóry 

-  v bielej a modrej verzii. Zahraničné média 

však vyzdvihli najmä nápad s prúžkami 

textu Slovenskej hymny, ktoré zdobia dresy 

po celom obvode. 

 

Život Čukčov priamo závisel od ich psov. Ak sa hovorí, že pes je najlepší priateľ človeka, 

o sibírskom huskym to platí dvojnásobne. Bol vycvičený nielen na lov sobov a ťahanie 

záprahov, ale aj na život 

v rodinnom kruhu s deťmi.  

Sibírskeho huskyho začal 

šľachtiť zhruba pred 4000 

rokmi sibírsky kmeň Čukčov, 

ktorý ich potreboval na 

ťahanie nákladov na dlhé 

vzdialenosti aj lov sobov. 

Sibírske počasie nebolo vždy 

tak extrémne studené, klíma 

sa zhoršila pred 3000 rokmi. 

A Čukčovia, závilsí od lovu, 

zrazu museli putovať za 

potravou omnoho ďalej aj s celou domácnosťou na saniach. Tie ťahali záprahy 16-tich 

i viacerých psov, ľudia kráčali peši. Veľmi starí a veľmi mladí psi  však mali na saniach 

určené miesto a sme-tam sa s nimi mohli zviesť i ženy a deti.  

ŤAHÚŇ AJ OHRIEVAČ  

Celý život Čukčov sa točil okolo ich psov, dokonca im dovolili bývať s nimi v stane. 

V treskúcej sibírskej zime sa totiž rátal každý organizmus schopný prispieť k vyššej teplote 

v obydlí. Aj preto má husky priateľskú povahu a má rád aj deti. Vážili si svojich psov, veď 

ich život od nich priamo závisel. O šteňatá sa starali ženy, o tréning psov do záprahu muži. 

V ňom boli zvieratá priviazané podľa hierarchie. Najinteligentnejšie psy boli na čele, 

potom nasledovali menej bystré, ale výkonné psy, vzadu boli mladí začiatočníci. No 

Čukčovia využívali aj ich kožušinu, jednak na šitie odevu a jednak na obchodovanie.  



PSYCHOTERAPEUT 

V severských oblastiach si dodnes 

huskyov vyberajú do záprahov, ale vo 

veľkej miere je obľúbený aj ako 

domáci miláčik po celom svete. Pre 

dobrú povahu sa využíva na 

canisterapiu, čiže liečbu zdravotne 

postihnutých ľudí, kedy je akýmsi 

prirodzeným psychoterapeutom. 

Sibírsky husky má veľa dobrých 

vlastností. Je aj inteligentný, 

učenlivý, veselý, mierny 

a spoločenský. Skrátka, je to pes pre každého. 

 

Máme tu plesovú sezónu. Dnes sa budeme venovať mužom, vlastne jednej časti mužského 

oblečenia, ktoré určite poznáte... 

VYNAŠLI JU CHORVÁTI  

Za vznik kravaty vďačíme 

chorvátskym ženám, ktoré okolo 

roku 1600 vytvorili romantickú 

tradíciu, keď svojim milovaným 

pred odchodom na vojnu darovali 

vlastnú ozdobnú šatku. Išlo 

o symbol lásky, ktorý mal 

vojakom pripomínať ich 

nežnejšie polovičky. Farebné 

šatky slávili úspech a čoskoro sa 

aj medzi pánmi začali považovať 

za módny doplnok. Skutočné uznanie ale prišlo až vtedy, keď si látku „á la Croate“ obľúbil 

aj francúzsky kráľ Ľudovít XIV.. pod názvom Cravat, teda v preklade Chorvát, sa kravata 

dostala do celého sveta a dnes je neodmysliteľnou súčasťou mužského odevu.  (na fotke 

najväčšia kravata na svete okolo Kolosea v Pule) 

 

NIEKTO TO RÁD...DRAHÉ 

Medzi najdrahšie viazanky patria tie z pravého hodvábu. Špeciálnou kategóriou sú kravaty 

vyrobené z jedného kusa hodvábu, ktorý je sedemkrát preložený. Takéto značkové kúsky 

stoja 105 až 250 eur. Samozrejme, nájdu sa aj drahšie exempláre, napríklad zelená kravata 

Kiton vyrobená zo zmesi hodvábu a kašmíru  vás vyjde na 550 eur.  

 

NÁVOD NA POUŽITE 

Vedeli ste o tom, že kravatu možno uviazať až 85 rôznymi spôsobmi? Napriek tomu nie je 

žiadnym tajomstvom, že prevažná 

väčšina „kravatových mužov“ žne 

úspechy už vtedy, keď sa im podarí 

zvládnuť aspoň jeden základný 

variant. Najčastejšie sa teda využíva 

Windsorský uzol, ktorý sa pripisuje 

britskému kráľovi Eduardovi VIII. 

Štýl Manhattan je vlastne iba 

polovičnou verziou Windsorského 

uzla, no podľa kritikov je oveľa 

módnejší.  

 

SVEDČÍ AJ ŽENÁM 

Kým mnohých mužov nosenie kravaty skôr otravuje 

a najradšej by ju vyhodili von oknom, niektoré dámy 

si ju veľmi rady požičajú a dokážu s jej pomocou 

vytvoriť pôsobivý kontrast pánskej elegancie a nežnej 

ženskosti. Módni návrhári pritom dobre vedia, že 

kravaty, klobúky a nohavicové kostýmy svedčia aj 

ženám, napr. Christine Aguilere alebo Diane Keaton.   



KRAVATA ČI MOTÝLIK? 

Motýlik je ideálne riešenie 

pre tých, ktorí si nevedia 

uviazať kravatu. Je vlastne 

odvodeninou kravaty 

a popularitu si získal až 

vtedy, keď prišiel do módy 

smoking. Fanúšikom 

motýlika bol napríklad 

britský politik Winston 

Churchil. Slávna 

komediálna dvojica Laurel 

a Hardy používala viazanky 

ako súčasť svojho kostýmu 

a tiež ako rozlišovacie 

znamenie – kým Oliver 

Hardy vždy nosil kravatu, Stan Laurel bol „ten s motýlikom“.  

 

 

BIELA NÁDHERA 

Najväčší ľadový festival sa vždy 

začiatkom roka koná 

v najchladnejšom čínskom meste 

Harbin a trvá celý mesiac. V rámci 

neho si môžete zalyžovať, zaplávať 

v ľadovej vode alebo obdivovať 

gigantické súsošia zo snehu a ľadu, 

ktoré tvorí 600 sochárov z celého 

sveta. V roku 2007 získala 250 

metrov dlhá a 8,5 metra vysoká 

socha zobrazujúca Niagarské vodopády a Beringovú úžinu zápis do Guinnessovej knihy 

rekordov ako najväčšia snehová socha na svete. (foto Moskva)   

 

ĽADOVÉ KRÁĽOVSTVO 

Tradičný príbytok Eskimákov zo 

snehových či ľadových kvádrov 

poskytuje dokonalú ochranu pred 

mrazom. Sneh je výborný izolačný 

materiál, a keďže vchod do iglu je 

pod úrovňou zeme, studený vzduch 

nemá šancu dostať sa dnu. Polárny 

bádateľ Vilhjalmur Stefansson 

zmeral, že teplota vnútri iglu sa 

môže líšiť od teploty vonku až o 60 

stupňov! Keď bolo vonku -45°C, 

dnu bolo príjemných +16°C.  

 

SNEŽNÝ MUŽ 

Podľa rozprávania domorodcov vraj žijú 

v horských pustatinách Himalájí diví chlpatí 

ľudia. Skeptici však považujú Yetiho iba za 

mystifikáciu šerpov, ktorá má prilákať do hôr 

turistov.himalájske krajiny však berú 

existenciu snežného muža celkom vážne. 

Čína zriadila osobitnú komisiu na jeho 

objavenie, Bhután ho zobrazuje na poštových 

známkach a Nepál ho dokonca vyhlásil za 

chránený druh.  

 

 

 

 



NEDAJTE SA OKLAMAŤ 

Kvôli vrtochom počasia používajú filmári 

radšej sneh umelý. Jakubiskova Perinbaba 

zasnežovala Roháče vápnom – ibaže nie 

bielym, ale sivým. Niekto v objednávke 

totiž zabudol upresniť požadovanú farbu. 

Typické vŕzganie snehu vyrábajú filmári 

pomocou stláčania kukuričných lupienkov 

– výsledný efekt je pôsobivejší než 

originál. 

 

 

OBOR A TRPASLÍK 

Najväčší snehuliak na svete vyrástol 

v roku 2008 v americkom meste Bethel. 

Meral 37 metrov a bola to vlastne dáma – 

„snehuliačka.“ Dostala meno Olympia. 

Najmenšieho snehuliaka na svete vyrobil  

pracovník Britského laboratória fyziky 

David Cox. Namiesto snehu však použil 

mikroskopické guľôčky z olova.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIESEŇ PRE HVIEZDY 

Je jednou z najkrajších 

a najromantickejších skladieb. Pieseň 

Candle in the wind (sviečka vo vetre) 

je dielom Eltona Johna a textára 

Bernieho Tauphina, ktorú zložili 

v roku 1973 na počesť Marylin 

Monroe. Keď v roku 1997 po 

autonehode v Paríži prišla o život 

princezná Diana, na pohrebe vo 

Westminsterskej katedrále zaspieval Elton John tento hit s menšími úpravami v texte. 

Singel mu priniesol cenu Grammy za najlepší mužský popový výkon.  

Z VOSKU AJ TUKU 

Už Egypťania na výrobu sviečok používali 

vosk. Ľudia časom skúšali vyformovať 

sviečky zo smoly, ktorú balili do plátna, 

Rimania využívali loj a trstinovú dužinu. 

Američania si zasa svietili i zapálenými 

rybami zastoknutými na paliciach.  

V 18.storčí sa rozšírili sviečky z veľrybieho 

tuku  a revolúciu priniesol v 19.storočí 

parafín.  

OBRADNÝ OHEŇ 

V kresťanskom náboženstve a ľudových obradoch 

má sviečka všestranné využitie. Páli sa pri 

omšiach ako obeta za hriechy. Zapaľujeme ju aj 

pri spomienke na našich blízkych, ktorí nás už 

opustili. Je nenahraditeľná pri vytváraní 

sviatočnej atmosféry. Ľudia sviečku spájali 

s trvaním života, preto dohárajúca znamená 

blížiacu sa smrť. Plápolajúci plameň upokojuje 

myseľ.  



CHUTÍ S MÄSOM 

Medzi jedlami našej tradičnej kuchyne 

má nezastupiteľné miesto sviečková 

omáčka. Pripravuje sa z koreňovej 

zeleniny a smotany, podáva sa s knedľou 

a netučným hovädzím mäsom, ktorému 

sa hovorí sviečková. Niektoré gazdinky 

ju ešte vylepšujú brusnicami, citrónovou 

šťavou a šľahačkou. 

 

ÚĽAVA PRE ŽILY 

Aj účinné cvičenie má názov 

sviečka. Ide o cvik, keď si 

ľahneme na chrbát, ruky 

položíme vedľa tela a pomaly 

pritiahneme kolená k hrudníku. 

Potom zdvihneme driek 

z podložky, rukami si 

podoprieme chrbát a vystrieme 

nohy. Pri sviečke si odpočinú 

nohy i vnútorné orgány, stimuluje 

sa činnosť štítnej žľazy. Je 

vhodná pre ľudí, ktorých trápia 

kŕčové žily, ale neodporúča sa pri 

nadváhe a tehotným ženám.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Samota, nostalgia a dlhý čas, ktorý treba vyplniť našim starnúcim občanom nás žiakov 

v našej základnej škole vždy trápi. Ide predovšetkým o osamelých ľudí. Ich príbuzní žijú 

ďaleko, alebo už nežijú. My si zase ceníme múdrosť a životné    skúsenosti našich seniorov 

a ich vzácne spomienky.  

Preto sme si pre nich pripravili vianočné pásmo. Deti z našej školy prichádzajú do tohto 

domova s radosťou a prinesú, smiech  a krátke hudobné vystúpenie so spevom a tancom. 

Návštevy detí sa v domove  tešia veľkej obľube, lebo deti seniorom poskytujú svoju 

prirodzenú bezprostrednosť, lásku a starostlivosť, a to vyvoláva dobrú náladu a úsmevy 

medzi obyvateľmi domova. 

Vianočné pásmo pripravili triedne učiteľky: 1.A Mgr. Ivana Varianová, 2.A Mgr. 

Stanislava Tyliščáková, 3.A Mgr. Jana Dudrová, 4.A Mgr.Ľudmila Kendrová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Keď mrazivý vzduchu s nesmelou vločkou skrytou v dlani pocítite tak spoznáte, 

že prichádzajú Vianoce. Teplo, neha, láska... Nastal čas, keď tie najvzácnejšie city ožívajú, 

aby aj v dušiach ľahostajných prebudili zvyšky dobra, ktoré často skrývame... Medzi 

najkrajšie spomienky a zážitky patria aj pocity blízkosti ľudí, ich blízkosť a 

spolupatričnosť, ktoré prežívajú. Preto sú ľudia často spolu, kde si pripravujú rôzne 

podujatia a koncerty. Aj my 4.A trieda sme sa tešili na vianočný koncert, kde sme  

vystupovali s rôznymi koledami, vinšmi a piesňami. 

Vianočný  koncert sa uskutočnil dňa 8.1.2017 v Kostole sv. Margity v Zborove. 

Deti si vychutnali vystúpenia v príjemnej a v pokojnej atmosfére. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


