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Vianoce – to je zázrak,  

ktorý sa každoročne opakuje. Jeho tajomné čary síce zapadli 

v tieni prírodných zákonov, ale dobrá vôľa týchto dní zostáva 

v našom podvedomí. Človek vládne prírodným úkazom, obohacuje 

svet, ale súčasne ten istý človek túži po jednoduchej kráse 

mihotavej sviečky, po bozku pod zlatým imelom, po láske a radosti.  

 

   

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ivan Giňa ŠZŠ, 9 rokov 

 

Za oknom vločka padá a zvonček cinká, 

zapáľte sviečku zľahka zľahulinka, 

v tú chvíľu láska a šťastie blikoce 

 a my Vám prajeme šťastné Vianoce.  

redakcia 

 



Čas 

o večnosť rozbil sa 

Veľký voz brzdí 

a škrípu kolesá 

lietajú iskry 

jedna vlasatá nahor sa vzniesla 

z neba znie hlas 

jeho ozvena ožíva v nás 

Hosanna 

vitaj 

Mesiáš 

v srdci 

budeme si Ťa hýčkať 

aby v ňom mohol si rásť 

Ty za ruku 

nás životom povedieš 

aby večnosťou 

zavŕšil sa náš čas 

 

 

 

 

 

 

KEDY SÚ VIANOCE? 

Keď sa ráno zobudíš s túžbou milovať všetkých ľudí – teš sa, 

máš v duši Vianoce. 

Keď máš snahu podať ruku tomu, kto ťa urazil – vtedy sú 

Vianoce. 

Keď vieš prijať od iných láskavé slovo, úsmev, porozumenie – 

v tej chvíli začínajú Vianoce. 

Keď dávaš úsmev, láskavé slovo, porozumenie druhému – jasaj od 

radosti, lebo už žiješ Vianoce. 

Kedykoľvek máš snahu druhého ospravedlniť – vtedy sú na 

pochode Vianoce. 

Keď dokážeš zabúdať na seba a myslieť viac na druhých – máš 

v duši Vianoce. 

Keď si dopraješ času vypočuť druhých – sláviš Vianoce. 

Keď uľahčíš námahu blížnemu, venuješ mu pozornosť – ďakuj za 

Vianoce vo svojom srdci. 

Ak si však voči tomuto svetu ľahostajný a myslíš len na svoje 

záujmy – Vianoce od teba odišli.  

 

 

 



Pohľad späť   
 

Vianoce 

 

Tento sviatok je čisto kresťanský, nepozná ho židovstvo ani 

islam, ktoré neuznávajú Ježiša Krista za Božieho syna 

a prisľúbeného Vykupiteľa, ani rôzne východné náboženstvá. Je 

typickým sviatkom spoločností historicky ovplyvnených 

kresťanstvom. Pre kresťanov je po Veľkej noci druhým najväčším 

sviatkom roka. Dôvodom narodenia Božieho syna Ježiša Krista bol 

hriech prvých ľudí, ktorým sa vzbúrili voči Bohu. Spolu  s 

nevyhnutným trestom dostali pri vyhnaní z raja od Boha prísľub 

vykúpenia. Na začiatku dejín spásy si Boh vyvolil izraelský národ, 

z ktorého sa mal Vykupiteľ narodiť. Na vrcholnú udalosť 

Mesiášovho príchodu pripravoval Izraelitov postupným 

sebazjavovaním. Všetko dôležité o Ježišovom narodení, živote, 

utrpení, smrti a zmŕtvychvstaní v náznakoch predpovedali proroci, 

najmä Izaiáš.  

V dobe, ktorú Biblia nazýva „plnosťou času“, sa Židovke Márii 

z Nazareta zjavil anjel. Predstavil jej Boží plán a ona súhlasila, že 

sa stane matkou Spasiteľa. Anjel jej povedal, že mu má dať meno 

Ježiš. Bolo to časté meno medzi Hebrejmi, odvodené zo slova 

Je(ho)šua, čo znamená Jahve je záchranca. Aj Máriinmu manželovi 

Jozefovi Boh prostredníctvom anjela vysvetlil, že bude 

vychovávateľom prisľúbeného Mesiáša. Približne o deväť mesiacov 

nariadil cisár Augustus sčítanie ľudu. Všetci obyvatelia Palestíny sa  

 

Vianočný stromček spadne vždy 

až potom, ako naň pripevníte 

poslednú ozdobu. 

 

Posledného poriadneho 

kapra predajú tomu,   

čo stojí v rade pred vami. 

 

Ak sa vám za celý rok nepodarilo  

pripáliť koláč v rúre, na Vianoce 

sa vám to určite podarí.  

 

Všetko má svoj koniec, 

a Vianoce tiež.   

 

Keby sa ľudia na Vianoce menej tešili, určite by trvali dlhšie.  

Takto ale platí ono ošúchané: 

„Dobrého veľa nebýva.“ 

Takže, buďme radi, že tí, čo vymysleli Vianoce, poznali len kalendár 

a nepoznali hodinky. V opačnom prípade by vianočné sviatky trvali 

od pol do tri štvrte na sedem.  

 

 

 

 
 



 Vianoční  smieškovia 
 

Murphyho vianočné zákony 

Ak si veci môžu vybrať čas, 

kedy sa pokazia, 

tak si vyberú Štedrý večer.  

 

 

Darček, ktorý chce nájsť váš  

partner pod stromčekom, buď 

nikde nemajú,  

alebo vy naň nemáte. 

 

 

Pod stromčekom nájdete vždy to,        

čo ste si najmenej želali 

a vždy dvakrát.  

 
 

 

Čím viac peňazí vyhodíte  

za darčeky, tým menej 

spokojní budú s nimi obdarovaní. 

 

 

 

 

Jozef s Máriou sa pobrali do Dávidovho mesta Betlehema, pretože 

pochádzali z rodu kráľa Dávida. Tak sa splnila predpoveď, že Boží syn  

museli zapísať v meste, odkiaľ pochádzal ich rod, a kvôli určeniu 

štátnych daní udať meno, vek, stav a majetnosť. 

Jozef s Máriou sa pobrali do Dávidovho mesta Betlehema, pretože 

pochádzali z rodu kráľa Dávida. Tak sa splnila predpoveď, že Boží 

syn bude Dávidovým potomkom a narodí sa v Betleheme. Biblia 

zdôrazňuje chudobu, ktorú si Ježiš Kristus vybral pri svojom 

príchode na svet. Pre nedostatok miesta v betlehemských 

hostincoch sa totiž narodil v maštali za mestom. Ako prví sa mu 

prišli pokloniť miestni pastieri, ktorých na slávnu udalosť upozornili 

anjeli.  

Na mieste betlehemskej maštale dala matka cisára Konštantína, 

svätá Helena,  postaviť Chrám blahoslavenej Panny Márie a o dvesto 

rokov jeho výzdobu znásobil cisár Justinián. Hlavný oltár stojí nad 

jaskyňou Pánovho narodenia, ku ktorej po oboch stranách oltára 

vedú schody s pätnástimi mramorovými stupňami. Na jej stenách je 

latinský nápis: „ Tu sa z Panny Márie narodil Ježiš Kristus“ 

a strieborná hviezda na dlažbe označuje miesto jeho narodenia.  

 

 

                                     „     A porodila svojho prvorodeného syna         

                                            a zavinula ho do plienok a uložila ho v  

                                            jasliach, pretože nemali miesta v uchýlišti.“  

                                                             Evanjelium podľa Lukáša 2/7 

 

 

 



 

 

                       VIANOČNÉ SLOVO 

Aj vianočné slovo má svoje čaro a ešte 

očarujúcejšie je v podaní slovenských nárečí. 

Jedno, nášmu kraju najbližšie, vám ponúkame: 

 

 

A ja vam tu vinčujem 

na tu svatuviľiju,  

žeby vampamboh dal: 

druhej šedočekac 

z menšimahrehami 

z vekšuradoscu 

z božumiloscu,  

hojňejši, spokojňejši,  

zdrafši rokom prežic,  

jak sme šedožiľi a prežiľi 

a po tomto čase  

slavnuňebesku 

korunu anďelsku 

obšahnucmohľi.  

 

Pochvaľeni Ježiš Kristus! 

 

 

O chvíľu sú tu Vianoce,  

stromček sa nám ligoce. 

Pod stromčekom darčeky,  

samozrejme, pre deti. 

Koledy nám hrajú zvesela,  

vianočná atmosféra padá z neba. 

Vonku máme snehu veľa, 

vyšantiť sa veru, treba.   
                                       Břetislav Pítr  ZŠŽSP, 15 rokov 

 

Do každého domu zavítala láska, 

V krbe teplý ohník praská. 

Za oknami biely sneh, 

zasypal už každý breh. 

Mamka s ockom večeru varia, 

deti pekne stromček zdobia. 

Opäť je tu vianočný čas, 

láska a pohoda je v nás. 

                                    Slávka Brezinová  ZŠŽSP, 14 rokov 

 

Blížia sa opäť Vianoce, 

mamka pečie voňavé koláče. 

Cingi-lingi, cingi-bom 

vianočné koledy znejú na celý dom.  

                                              Katka Lešková  ZŠŽSP, 15 rokov 

 

 

 



Naša tvorba 
 

Ja som malý snehuliak, všetky deti ja mám rád. 

Stojím vonku maličký, pozerám na hviezdičky. 

                    Oliver Čonka   ZŠŽNKS, 7 rokov 

 

Zima, zima, zima, mráz, kedy príde Mikuláš? 

Prinesie nám cukríky a maličké darčeky.  

                                             Gabriel Dunka  ZŠŽNKS, 7 rokov 

                            

Vonku sneží, 

chlapec k babke beží. 

Babka ozdobuje stromček, 

chlapec jej priniesol zvonček. 

Už je stromček ozdobený,  

na Vianoce pripravený. 

Adam Kočko  ZŠŽNKS, 8 rokov         

 

 Vianoce  

Deti sa tešia na Vianoce. Mamka varí kapustnicu, pripravuje ryby 

a pečie koláče. Bratia sa idú von sánkovať a guľovať. Ocko priniesol 

stromček. Všetci ho ozdobujú. Na stromček zavesia hviezdičky, 

guličky, svetielka.  

Deti spia. Ježiško im prinesie darčeky. Keď bude ráno, deti sa 

z nich budú tešiť.  

Martin Frankovič  ZŠŽNKS, 8 rokov 

 

Znamenia a Vianoce  

 
Neviete si rady? Aj pre vás sme tu, práve pred Vianocami. 

  

Komu čo darovať 

Vianoce – čas lásky a pokoja, no častokrát aj predvianočného zhonu 

a hľadania, čím na Vianoce obdarovať svojich najbližších. Vianočný 

darček a jeho výber sa pre niekoho môže stať priam nočnou morou, 

iní sa spoliehajú na šťastnú náhodu a sú presvedčení, že iste niečo 

vhodné ako vianočný darček, tak ako aj vlani, objavia. Ak neviete, 

komu čo na Vianoce darovať, možno vám ako inšpirácia pomôžu aj 

nasledujúce riadky ... 

Baran: Ak sa do jeho vkusu či očakávania netrafíte, spoznáte to 

okamžite, vlažný úsmev zakryť nedokáže. Barani zbožňujú dostávať 

darčeky a pomaly ich rozbaľovať, radi aj obdarovávajú, no často sú 

na reakcie tak zvedaví, že doslova si „vymrnkajú“, aby vám darček 

mohli dať už pár dní predtým. Našťastie, o Štedrom večeri to 

neplatí, ten má presný dátum. 

Býk: Najprv s radosťou dar prijme a až po chvíli sa zamyslí, či sa 

mu to hodí alebo aspoň páči. Býkom nezáleží ani tak na cene daru, 

skôr na praktickom využití, na tom, ako ich chytí za srdce. Okrasné 

predmety a romantické maličkosti pokladajú za zbytočnosti, 

hrnček so znamením Býka ich však poteší.   

Blíženci: Na darčekoch obdivujú originalitu a kvalitu. Čím 

nezvyčajnejší darček, tým sa ním budú dlhšie kochať. Ak im 

vyberiete nejaký módny doplnok, potešíte ich, hneď budú 

kombinovať, k čomu sa to hodí a čo si ešte k tomu dokúpia. Dobrý 



dar je aj náučné CD alebo kniha, veď získavanie nových vedomostí 

a rozširovanie obzorov býva ich zvyčajným koníčkom. 

Rak: Má svoj vyhranený vkus a aj keď mu dáte niečo, čo ho nechytí 

za srdce, milo sa usmeje a bude v siedmom nebi, ubezpečí ho to, že 

ste na neho mysleli. Darčeky pre Rakov by mali byť spojené 

s domovom, minulosťou alebo umením. Potešíte ich historickým 

románom, zlatým príveskom aj balíčkom sušených kvietkov, ktoré 

prevoňajú celý byt. 

Lev: S tým, čo sa mu páči, tajnosti nerobí a ľahko spoznáte, čo by 

chcel vidieť pod stromčekom. Pripravte sa však, že lacné to nebude, 

Levy majú radi len to najlepšie. Na druhej strane ich však poteší aj 

maličkosť, ale originálne zabelená.  

Panna: Vybrať darček pre analytické, na detailoch bazírujúce 

Panny je neľahká úloha. Aby ste ich potešili, musí byť pekný, 

kvalitný a zároveň praktický. Aj keď ich úplne neuspokojíte dajú 

najavo radosť, pretože vedia, že ste ho vyberali s láskou, veď aj 

oni sami nie vždy obdarovali svojich najbližších niečím práve 

najvhodnejším.  

Váhy: Darček pre ne by mal byť pastvou pre oči. Hoci ich počas 

roka potešia aj praktické veci, na Vianoce túžia dostať niečo 

prekrásne a až na druhom mieste ich zaujíma, čo to stálo. Ak ste 

ich naozaj prekvapili, aj po ďalšie dni budú dar obdivovať, nie je 

dôležité, či to bude parfum, fľaša značkového vína, kvalitné cigary 

či kľúče od nového auta.  

Škorpión: Čo by mohlo byť vhodnejšie pre záhadných Škorpiónov 

ako vonná sviečka. Jej vôňa im upokojí dušu, rozvášni fantáziu 

a vytvorí mystickú atmosféru. Aj keď sa mu presne darček 

netrafíte, pri jeho rozbaľovaní sa bude usmievať, pretože si váži, 

že ste sa snažili. Najlepšie však urobíte, keď vystihnete jeho dobrú 

náladu a opatrne z neho „vytiahnete“, čo by naozaj chcel. 

Strelec: Ako so všetkým, ani s darčekmi si Strelci veľkú hlavu 

nerobia. Ani keď vyberajú darček pre druhých, ani keď niečo sami 

dostanú. Málokedy sa stane, že kúpia niečo, čo sa druhému nepáči, 

na druhej strane sa poteší aj „obyčajnému“ darčeku a nemusí nič 

predstierať. Keď ich naozaj prekvapíte, tešia sa ako malé dieťa.  

Kozorožec: Má rád praktické darčeky, nič romantické a pritom 

neužitočné ho nepoteší. Príjemný pocit z obdarovania si síce 

vychutná a dá najavo aj radosť, no už za chvíľu začne premýšľať, 

kam to dať, aby to nezavadzalo a nemusel na tom len utierať prach. 

Ak viete, aké má koníčky a kúpite mu niečo, čo ešte nemá, bude rád, 

poteší sa aj kvalitnému čaju.  

Vodnár: Väčšinou prijíma darčeky so zmiešanými pocitmi. Vie, ako 

sa on sám natrápil, kým vybral vhodný darček a vie, že tiež nebolo 

ľahké nájsť nejaký originálny aj pre neho. Ak sa však trafíte, na 

chvíľu mu to vyrazí dych a potom je váš. Možno by ho potešil 

strieborný prívesok s jeho znamením alebo vonné tyčinky, no 

s takou vôňou, ktorú má rád.  

Ryby: Najradšej by strávili Štedrý večer tým, že by rozbaľovali 

desiatky škatúľ a škatuliek s ružovými mašľami a vtipnými 

lístočkami. Teda – čím romantickejší a prekvapujúcejší darček im 

vyberiete, tým lepšie. Ak im dáte niečo len praktické, prejavia 

radosť (alebo ju aspoň zahrajú), budú však sklamaní vašou „otrasne“ 

obmedzenou fantáziou.  


