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                                             Vianoce 
 
     Dnes by chcel každý pod stromček mobil -dotykovku, x-box, notebook. Ale pred 
70 rokmi by Vianoce vyzerali inak. Ako inak? 
Na to som sa opýtal mojej prababky. Narodila sa v roku 1931, teda má 81 rokov . 
Celý život býva v Bratislave. Voľakedy však Karlova Ves nebola súčasťou Bratislavy, 
ale bola to samostatná obec. Jej rodičia mali gazdovstvo, vinohrady a žili z toho, čo 
dochovali a dopestovali. 
    Prababka mala ešte 6 súrodencov, dve sestry a štyroch bratov, ako prababka 
hovorí, žili chudobne, ale ľudia sa vraj mali radšej. Tiež k nim chodieval Mikuláš, 
obliekal sa za neho  niekto zo susedov alebo z rodiny. Poslušným deťom dal jablká, 
orechy a pár cukríkov, tým neposlušným len uhlie. 
   Pred Štedrým dňom si do izby priniesli smrečok, umelé stromčeky začali vyrábať 
až oveľa neskôr. Pekne ho ozdobili, nevešali na naň kolekcie a salónky, tie boli veľmi 
drahé. Ozdoby si robili sami z orechov nastoknutých na zápalku a zabalených do 
staniolu, salónky si tiež vyrábali z kockového cukru. 
 Jediné koláče, ktoré na Vianoce mali boli makovníky a orechovníky. Južné ovocie 
nejedávali, museli im stačiť sušené slivky a jablká. Tie im mama nasušila v chlebovej 
peci. Na Štedrú večeru mali kapustnicu s hríbami bez klobásky, rybu a zemiakový 
šalát bez majonézy. 
           Listy Ježiškovi veru nepísali, aj tak by žiadne darčeky nedostali. Neboli na ne 
peniaze. Po večeri sa rodina posadila v izbe a čakali, kým im prídu pod okno 
zaspievať krstní rodičia. Zaspievali Tichú noc, zavinšovali a potom spolu chvíľu 
posedeli. Keď sa priblížila polnoc, vybrali sa do kostola na polnončnú. 

         
 
 
 Aby som sa toho 
dozvedel čo najviac, 
opýtal som sa to isté aj 
mojej babky. Vyrastala 
tiež v Karlovej Vsi, ktorá 
sa medzitým stala časťou 
Bratislavy. Narodila sa 
v roku 1953.Mala jedného 
brata. Jej rodičia už 
negazdovali, obaja boli 
zamestnaní.  
    Večer  5. decembra, 
chodil po dedine Mikuláš 
s čertom, deti sa čerta 
báli, keď išli domov 
z poobedňajšieho 
vyučovania. Raz bola za 
čerta oblečená aj ona. 
Bolo veľa snehu a keď 
zapadla do záveja, stratila 

chvost. V čižme mala vždy veľa darčekov. Dostávala perníkového Mikuláša, 
panáčika zo sušeného ovocia a metličku ovešanú salónkami, okrem toho sladkosti 
a ovocie. 



  Vianoce mali tiež bohatšie ako jej rodičia.  Verili, že stromček aj darčeky nosí 
Ježiško. Na Štedrý deň poobede išli s ockom do mesta do kostola. Keď sa vrátili, stál 
v izbe stromček a pod ním darčeky. Babkina mama stihla medzitým aj navariť 
večeru. Tiež jedávali kapustnicu, ryby so šalátom, koláče a aj kompót zo sušeného 
ovocia. Po večeri išli všetci k starým rodičom zaspievať a zavinšovať. Babka ako 
dieťa sa učila hrať na harmonike, tak ju vzala so sebou, aby pod oknom zahrala 
starým rodičom Tichú noc.   
    Chcel som vedieť, čo si ako dieťa želala nájsť pod stromčekom babka. Obyčajne 
dostala hračky a oblečenie. Spomínala si, že na Vianoce mohla zjesť toľko 
mandarínok, koľko chcela, ich vôňu vraj cíti dodnes.  

                                                                     
/Jakub R. -IV.B/ 
                        

           
 

VIANOČNÉ SMS 

Kde sa vzal tu sa vzal, snehuliak tu ráno stál. Priniesol nám balíčky, pre veľkých aj 
maličkých. Stromček sa už ligoce, prajem Ti šťastné Vianoce! 

  Kde udrie zvon zvestujúci príchod čarokrásnych Vianoc, zabudnite na starosti a celý 
nasledujúci rok prežite v radosti! 

                                                               



 
 
     Nezabudnuteľnú predvianočnú atmosféru Viedne sme mali možnosť počas 
exkurzie 29.novembra 2012 zažiť my, žiaci siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka, 
ktorí sme sa so svojimi vyučujúcimi anglického a nemeckého jazyka vybrali navštíviť 
rakúsku metropolu.  
  Zo Žiliny sme štartovali o 5.30 hod., teda v čase, keď sa naši spolužiaci obracali na 
druhý bok. Vôbec sme neboli unavení, v autobuse to žilo do samého večera. Mali 
sme možnosť uviaznuť až v dvoch zápchach. Prvá bola na Prístavnom moste 
v Bratislave a druhá na diaľnici medzi Schwechatom a Viedňou. Po krátkej prestávke 
v centre HUMA na okraji mesta sme zavítali do prírodovedného múzea. Odtiaľ sme 
sa presunuli na známu obchodnú ulicu –Mariahilferstraße. Museli sme minúť všetky 
eurá, aby nás potom neťažili na prehliadke mesta. Skutočne sa bola na čo pozerať. 
Celé mesto bolo krásne vyzdobené, takmer na každom väčšom priestranstve sa 
našlo aspoň pár stánkov, kde ste si mohli kúpiť nejaké vianočné maličkosti, punč či 
varené víno. 
   Prezreli si  niektoré pamätihodnosti mesta : Dóm sv. Štefana, radnicu, parlament, 
Hoffburg -niekdajšie sídlo cisárov. Nemohli vynechať ani jednu 
z najnavštevovanejších atrakcií týchto dní -vianočné trhy pred viedenskou radnicou.  
   Bol to krásny, aj keď trochu studený deň, ak ste neboli, môžete nám závidieť! Alebo 
si z nás vezmite príklad a hoďte sa tam sami pozrieť. Určite neoľutujete! 

/redakcia/ 
 
 

 



Strašidelný deň 

Dňa 29.10.2012 sa na našej škole uskutočnil 
Strašidelný deň. 

Strašilo sa v priestoroch školskej jedálne , telocvične a chodby. Žiaci si mohli 
vyskúšať rôzne strašidelné disciplíny ako napríklad : chytiť mŕtvolu vo vani, 

nechať si vyveštiť budúcnosť od veštice, pripraviť si jedlo z rôznych 
ingrediencií(oko mŕtvoly, vlasy ježibaby, pavúčie nohy ).  

Po ceste do telocvične ich strašili malé strašidlá a v telocvični ich čakalo samotné 
peklo ... Keď deti nesplnili úlohu , dostali trest , ktorý ako inak, museli splniť . 

Potom podliezali pavučinu, aby sa mohli vydať na tmavú cestu, kde ich opäť 
očakávali malé strašidlá . Keď deti prešli celú cestu mohli si ísť vo svojich 

kostýmoch zatancovať do jedálne. Na konci dňa deti dostali aj sladkú odmenu.  

Deťom dávali úlohy rôzne stvorenia ako napríklad : Šialená vedkyňa (Hagrid) , 
upírka, čierna vdova (veštica) , Zombíci, diabli  a pekná čertica ;-) s ktorou sa 

mohli deti odfotografovať ...  /Aďka/ 

. 

 



Nemčina iným spôsobom 
     Tento rok k nám na školu zavítala pani profesorka Zajacová z Gymnázia na 
Hlinskej ulici, spolu s nemeckou študentkou z Bavorska, ktorá je na gymnáziu na 
študijnom pobyte. Študentka nám o sebe porozprávala a spolu  si pre nás pripravili 
zaujímavú aktivitu, vďaka ktorej sme sa oboznámili s tradíciami a zaujímavosťami 
Nemecka. Dozvedeli sme sa aj o možnosti študovať na tomto gymnáziu v triede 
z rozšíreným vyučovaním nemeckého jazyka a viacero tried sa zapojilo aj do súťaže 
„Deutsch für dich“, ktorú gymnázium usporiadalo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                           Kika Hvizdáková 
 

Exkurzia do Trenčína 
   
 Už od 7.45 sme čakali pred školou. Veľmi sme sa všetci tešili. Potom sme spolu 
prešli na zastávku a čakali na autobus. Keď dorazil, nastúpili sme a posadali sme si. 
Cesta trvala dve a pol hodiny. Prišli sme do domu v Bzinciach pod Javorinou, kde 
bývala Ľudmila Podjavorinská Rozprávali nám ako sa tu narodila a čo robila počas 
svojho života. Potom sme pokračovali ďalej na Trenčiansky hrad. Na hrade boli 
všelijaké brnenia, meče, pušky. Nakoniec sme išli do mesta. Tam nám dali pani 

učiteľky rozchod. Potom sme sa vrátili do 
autobusu. Cesta do Žiliny sa mi zdala 
krátka. Keď sme dorazili, väčšina z nás 
išla hneď domov. 
    Som veľmi rada, že som tam bola. 
Dúfam, že sa tam ešte niekedy vrátim. 

/Aneta Trabalíková 5.B/ 
 



Tak ako vždy v tento čas 
 
   Tak ako vždy v tento čas, zavítal k nám Mikuláš. Ani tento rok neobišiel sv. Mikuláš 
so svojím sprievodom  našu školu. Mikulášsku nádielku spojenú so scénkou o sv. 
Mikulášovi si dňa 6.12. , na sviatok sv. Mikuláša, pre všetkých pripravila trieda IX.B. 
Každému pripomenuli, že Mikuláš nie je len o sladkostiach a dostávaní darčekov, ale 
hlavne o obdarúvaní iných.  
                                     /IX.B/ 

             
POĎAKOVANIE 

   Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do zbierky 
kresliacich potrieb. Študentky Jesseniovej lekárskej 
fakulty ich doručili na miesto určenia a aj vďaka Vám 
mohli pripraviť deťom v nemocnici pekného Mikuláša. 
               

               



Módna polícia dizajnérky Ferdinandy je tu znova! 
 
  Od minulého roka sa toho teda veľa nezmenilo, len to, že stále na škole máme 
horšie a horšie extrémy! V minulom vydaní som písala o tom, že chlapci si začali 
kupovať nohavice z dámskeho oddelenia a teraz je to ešte horšie! Nohavice sa 
začínajú nápadne podobať legínam, alebo lepšie povedané pančuchám. Vidím to 
tak, že  po škole nám budú čoskoro behať 
v baletných sukničkách. A keď už sme pri 
nohaviciach, niektoré dievčatá by mali 
začať nosiť opasky, lebo keď sa zohnú je 
im vidieť až do obývačky. Aj koberce na 
hlave sa stále nosia a k ním sa pridali aj 
dlhé sukne s ponožkami vytiahnutými do 
nekonečna a veľkými topánkami. Tento 
outfit sme v redakcii nazvali „ idem dojiť 
kozy“. Ďalším trendom sa stala burina na 
hlave, v podobe obrovských kvetov vo 
vlasoch. Niekedy je menej, viac ;) . Malé 
dievčatká stále nosia podpätky 
a u niektorých „pánov“ je módnym trendom 
nosiť celý týždeň to isté.  K imidžu neraz 
patrí aj ich nezameniteľná „vôňa“.  
 
                                    K. 
 
                      Vianočný program- vianočné trhy 
    Keďže nechceme myslieť len na seba, zapojila sa naša škola do projektu 
pomoci deťom v rozvojových krajinách.  Rozličnými spôsobmi sa snažíme 
zozbierať peniaze na školské pomôcky pre 40 detí. Jedným bol aj tradičný 
vianočný program, netradične spojený s trhmi, na ktorých sa predávali 
všelijaké maličkosti vytvorené na tvorivých dielňach i v školskom klube detí. 
   V programe, ktorý sa konal 12.decembra, sa predstavili recitátorské, 
spevácke, hudobné i tanečné talenty našej školy. Rodičom , starým rodičom 
a všetkým prítomným spríjemnili popoludnie koledy, vinše, tanečná skupina 
Charliens , jemné zvuky flauty, klavíra i veselá heligónka        
    Ďakujeme všetkým organizátorom 
           i účinkujúcim! 
 
 



Romana Jančíková 

LOVEC V TELE MEDVEĎA 
 

1. Čo sa stalo na hore 
/pokračovanie z minulého čísla/ 

 
     Už to nevedel vydržať. Vstal a vydal sa na prechádzku do lesa. Kráčal po mäkkom machu 
a vdychoval vôňu ihličnanov. Zrazu niečo zašuchotalo. Bleskovo sa otočil. Za ním stál 
medveď, veľká samica. Stála k nemu otočená chrbtom. Vetrila. Potom sa vydala smerom 
k ich táboru. 
    Reksaki ju nasledoval. Srdce mu tĺklo až v krku. Medvedica došla až k ich skrýši. Všetci 
spali. Zjavne o nich nemala záujem. Našla čosi lepšie. Mamutie mäso. Roztrhala kapsu 
a začala žrať. Reksaki sa skrýval za stromom a všetko sledoval.  Mal pri sebe iba nôž. 
A potom s hrôzou uvidel, že na zemi leží soška medveďa vyrezaná z losieho parohu. 
Reksakimu bola vzácna, dal mu ju Ubjunguluk niekoľko dní predtým než ho zabil mamut. 
V duchu prosil veľkých duchov mŕtvych, aby sa jej nič nestalo. Smola. Medvedica o krok 
cúvla a sošku zašliapla. A bolo po nej. Medvedica ju rozdrvila. Reksaki zreval od zúrivosti. 
Medvedica sa rozbehla preč. Jeho rev prebudil ostatných. Pýtali sa, čo sa deje. Porozprával im 
to. Snažili sa ho upokojiť, no to sa jednoducho nedalo. Schmatol svoje veci a chcel 
medvedicu prenasledovať. Bol pri tom strašne zúrivý. 
„Reksaki, čo bude s Eengulukom? Treba ho dostať do tábora,“ povedala Tanana. 
Reksaki zastal. Napokon súhlasil, že pôjde s nimi. Do tábora sa dostali, keď slnko stálo 
vysoko na oblohe. Urýchlene sa vydali hľadať šamana sokolieho klanu. Našli ho v jeho 
prístrešku. Šaman čupel pri ohni. 
„Čo potrebujete?“ 
Stručne mu porozprávali o Eengulukovi.  
„Priveďte mi ho sem!“ 
 Eenguluk čakal s jedným mužom pri šamanovom prístrešku. Voviedli ho dnu a šaman im 
prikázal, aby odišli. V šamanovom prístrešku bolo hrozne dusno a keď vyšli von, čerstvý 
vzduch ich udrel do pľúc. 
    Vybrali sa na čistinku mimo tábora. Sadli si na kamene, ktoré tam boli, a zhovárali sa 
o Eengulukovi a o všetkom, čo sa v posledných časoch stalo. Keď došlo na lov, Reksaki ich 
nepočúval, radšej pozoroval vtáky. Bál sa, že začnú rozprávať o Ubjungulukovi. Svedomie ho 
ťažilo ako nočná mora. Pozoroval veveričky, ktoré sa bili o oriešky. Vyzeralo to smiešne, 
akoby sa jedna tej druhej vysmievala. 
   Vtom však uvidel čosi, čo ho prinútilo zabudnúť na všetko ostatné. Tam, medzi stromami 
stál ten medveď, ktorý mu zašliapol jeho sošku, dar od brata. Spoznal ho podľa tej zvláštnej 
jazvy na ňufáku. Vzplanula v ňom hrozná zlosť. Ten tvor mu zničil pamiatku na človeka, 
ktorého mal tak rád. Zo zlostným výkrikom sa postavil, schmatol oštep, luk aj tulec so šípmi 
a rozbehol sa za ním. Huňaté zviera sa otočilo a rozbehlo sa do lesa. Reksaki nemyslel na nič 
iné, len na medvedicu. Vôbec si nevšimol, že priatelia bežia za ním. Utekal, chcel s tým 
tvorom skoncovať.  
„Mne neujdeš!“ kričal. 
   Stále bežal a bežal, nevnímal čas.  Vietor dul, vetvičky mu praskali pod nohami. Bežal už 
dobrú chvíľu, ale únavu necítil. O chvíľu letmo pocítil, že uteká do kopca. No a čo. Jemu to je 
jedno. Ani nevedel, kade uteká, staral sa len o medvedicu. Svah bol čoraz strmší. Medvedicu 
to spomalilo a Reksakiho tiež. Stále ju však nasledoval. Nevedel, ako ďaleko je vrchol, na 



tejto hore nikdy nebol. Nespomínal si však prečo.  Nikde nevidel špičku vrchu, bola zahalená 
mrakmi. Toto všetko vnímal ľahostajne. Konečne sa dostal na vrchol. Medvedica bola 
v pasci. A on viac-menej tiež. Pevne stisol rukoväť oštepu a opatrne sa blížil ku zvieraťu. 
Medvedica bola čoraz nervóznejšia. Rozbehla sa proti nemu. Teraz alebo nikdy. Oštep 
zasvišťal vo vzduchu. Medvedica spadla na zem s oštepom v tele. 
Spoza skaly vybehli dve medvieďatá. Reksaki sa konečne upokojil. Na vrchol vyšli jeho 
kamaráti. Keď uvideli, čo sa tam stalo, takmer im to vyrazilo dych. 
„Reksaki,“ povedal Ken-Denai priškrtene, “čo si to urobil?! Veď ty si porušil odveký zákon! 
Ty si zabil zviera tvojho vlastného klanu!“ 
   Až teraz si Reksaki uvedomil, čo vlastne urobil. A tiež si uvedomil, prečo tu nikto okrem 
šamanov nebol. Toto je posvätné miesto! Porušil najväčší zo zákonov na posvätnom mieste! 
Nič horšie ani nemohol spraviť. Toto je hora duchov! 
Zdesene pozrel na svojich priateľov. Nič nehovorili. Uprel pohľad na dve medvieďatá – 
sirôtky. Znova výčitky svedomia. Zrazu nahlas vykríkol. Mal pocit, že mu ide prasknúť hlava. 
Jeho priatelia sa vyľakane pozerali, ako sa zvíja na zemi v bolestnom kŕči. Hlava ho rozbolela 
ešte viac. Pred očami mu lietali záblesky svetla. Potom sa mu naraz pred očami zjavila tvár 
jeho brata. Tváril sa prísne a Reksaki dostal strach. 
 „U-u-ubjunguluk, prosím, je mi to strašne ľúto. Prosím, odpusť mi,“ jachtal Reksaki. 
Duch pokrútil hlavou a povedal: „To nebude ľahké. Svoje zlo môžeš odčiniť. Ale je to veľmi 
ťažké. Poviem ti, čo robiť: Nevracajte sa do tábora. Prepukla tam choroba. Takmer všetci sa 
nakazili od Eenguluka. Šamani sú unavení, stále majú prácu s chorými. Nepoznajú liek. 
Musíte ho nájsť vy. Ak uspejete, zachránite svoj klan. Ak nie...“ Chvíľku mlčal, potom 
smutne povedal. „ Ostatní duchovia ma poslali, aby som ťa potrestal. Za tvoj zločin. Ak 
nájdeš ten liek a prinesieš kus z neho sem, bude ti odpustené a medvedici sa vráti život. 
A postaraj sa o mláďatá, je to tvoja povinnosť. Ak to neurobíš, budeš mať ich smrť na 
svedomí. A pamätaj si: jeden jediný prehrešok voči duchom a medvedica neožije.“ 
Reksaki strašne vykríkol. Znova bol pri zmysloch. Jeho verní priatelia boli vyľakaní. 
„Mal si vidiny, všakže?“ opýtala sa roztrasene Tanana. Prikývol. „O Ubjungulukovi.“ 
Prižmúril oči a trasľavo im rozpovedal svoju vidinu. Zrazu sa strhol. 
 Na celom tele pocítil šteklenie. Z hrôzou zistil, že mu rastie srsť. Na chrbte mu narastal hrb. 
Z hrdla sa mu ozvalo mručanie. Ubjungulukov duch ho zmenil na medveďa. Jeho priatelia sa 
na to dívali s úžasom a strachom zároveň.Reksaki znova zamrmlal. A oni mu rozumeli! 
Duchovia im darovali reč zvierat, aby Reksakimu rozumeli.„Čo teraz?“ opýtala sa Ukwuna. 
No čo asi? zamrmlal Reksaki Urobíme, čo mi Ubjunguluk prikázal.A tak vzali svoje veci 
a vydali sa na dlhú a namáhavú púť s medvieďatami v pätách. /Pokračovanie nabudúce/ 
 
 

                         



Ako sa cestovalo kedysi? 
 

     Ak dnes chceme cestovať na prázdniny, sadneme si s rodičmi do auta, alebo si 
nájdeme na internete vhodný autobus či vlak. Aké by to bolo, keby som chcel 
cestovať na vianočné prázdniny k starým rodičom do Bratislavy, no narodil by som sa 
pred takými 130 rokmi? 
    Písal by sa rok 1882.  Žilina v tom čase nebola veľkým mestom, mala iba 3200 
obyvateľov. Ak by som bol bohatý, vlastnil by som kone a voz, cesta do Bratislavy by 
mi mohla trvať viac  ako 1 deň, presnejšie 2.  Poštový voz bol  z pohľadu dnešného 
človeka veľmi pomalý. Môžete sa dočítať, že cestu zo Senca do Trenčianskej Teplej, 
čo je 124 km, urobil za 17 hodín. Predo mnou by bolo ešte asi o  80 km   viac. Po 
takomto cestovaní by som si musel pospať niekde v hostinci a na druhý deň 
pokračovať.  Ak si to zrátame, tak z prázdnin by som minul 3 dni len na cestu. 
     Železnica do Bratislavy by ešte nebola, dokončili a odovzdali ju  1.11.1883,ale 
mohol by som ísť poštovým vozom do Trenčína a odtiaľ do Bratislavy. Ak by som mal 
šťastie, cestu by som mohol absolvovať za 1 deň. 
    Asi by som sa po týchto skúsenostiach stal bohatým továrnikom, aby som si o pár 
desaťročí mohol kúpiť auto a zamestnať šoféra. 

Vedeli ste, že...? 
-27. september 1840 - sprevádzkovanie konskej železnice medzi Bratislavou a 
Svätým Jurom dlhej 15,5 km, prvá železnica na Slovensku a v Uhorsku 

-prvou železničnou traťou so strojným pohonom na Slovensku je 20. augusta 
1848 sprevádzkovaná trať Bratislava - Marchegg - Gänserndorf (- Viedeň). 

-prvé auto na Slovensku vyrobil zámočník Michal Mayer z dedinky Psiare v r. 
1913.Prezývali ho „Majerova drndička“. 
 
           /Jakub 4.B/ 
                  
 



Vianočné horoskopy našej tety Margit 
 
Baran: Ak nechcete priviesť rodičov k infarktu, odpustite si pod stromčekom vetu:         
„Mami, kde sú tie balíky z tvojej skrine?“ 
Býk:  Odporúčanie, mať so sebou snehové reťaze, nepatrilo vám, nečudujte sa, že 
na vás vo vlaku z Kysúc pozerali ako na nekompletného. 
Blíženci: Nekupujte lacný alkohol od našich českých bratov. Za dočasnú stratu zraku 
neručíme, my sme vás upozorňovali!!! 
Rak: Balenie vianočných darčekov nie je vaša silná stránka. Ak nechcete darčeky 
kupovať nanovo, prenechajte túto prácu odborníkovi. 
Lev: Vaše Vianoce budú o ponožkách. Ponožky dostanete snáď od každého. 
       Od rodičov, sestry, tety Alfrédy, uja Izidora, strýka Imricha, babky Heleny, dedka  
        Mojmíra a aj od druhej babky Gertrúdy. Zabudnite na tablet, ponožky       
       prichádzajú!! 
Panna: Odporúčame neodkladať priznanie o tajnom skonzumovaní všetkého  
             vianočného pečiva až do Štedrého dňa. Odvahu! 
Váhy: Koláčik sem, koláčik tam.....A čo vaša váha? To na 
čom ste dlhé roky   pracovali je rázom preč. Je mi to ľúto, na 
budúci rok sa pokúste krotiť. 
Škorpión: Nápad chytiť si kapra vlastnoručne , navyše bez 
rybárskeho lístka, nebol dobrý. Okrem mastnej pokuty 
a poťahovačkami s políciou Vám zostane len   
 filé v mrazničke. 
Strelec: So všetkými vianočnými darčekmi to tento rok 
Ježiško strelí vedľa.  Nemecko- uzbecký slovník, 
Matematika pre pokročilých a stolná hra z 19. 
storočia. Súcitime s vami. L 
Kozorožec:  Váš poštový holub je zbabelec, uletel do 
teplých krajín. Rozpošlite  SMS-ky. 
Vodnár: Na bicykli po snehu? A vy ste sa zbláznili či vypili 
viacej punču? 
Ryby: Nikdy, opakujem nikdy, sa nezúčastnite pitvania 
kapra. Psychické následky sú 
           trvalé. 

 
    
 
 
Teta Margit Vám 
želá      
     úspešný vstup 
     do roku 2013,  
        keďže sa  
        ten koniec  
      sveta nekonal! 



Vianočné recepty nášho Paťka aj pre menej 
zdatných cukrárov 

Višňové guľky 

Suroviny: 

250g masla 
200g práškového cukru 
40g kakaa 
80g pudingu 
1 pohár višňový komót 
100g kokosovej múčky 
mletých orechov 

Postup: 

Zmäknuté maslo dobre vymiešame s práškovým cukrom, preosiatym kakaom a pudingovým práškom, 
až vznikne polotuhá hmota. Višne necháme odkvapkať. Z cesta vytvarujeme guľôčky veľkosti 
vlašského orecha a do každej vtlačíme višňu. Guľky obalíme v kokosovej múčke alebo pomletých 
orechoch a necháme v chlade stuhnúť.  

 

Kokosové guľky 

Suroviny: 

1 konzerva Salka 
100g práškový cukor 
1 balíček vanilínový cukor 
250g kokosová múčka  + na obalenie guliek 
 
Postup:   Salko a cukor dobre vymiešame, pridáme kokos a zmiešame. Z vytvorenej hmoty tvarujeme 
guľky, ktoré obalíme v kokosovej múčke. 

Šéfkuchár Paťko Vám praje príjemne prežité Vianočné sviatky pri 
sporáku. Nech sa každý Váš recept vydarí, a cestoviny nerozvaria!! ;-
)) 
                                                                                    
/Ajka/ 

                                       A.Jambrichová  



Módne značky: Chanel 

  Vianoce sa blížia, býva zvykom, že medzi darčekmi sa často objavuje aj 
oblečenie. Mnohí z nás si potrpia na to, aby išlo o „značkové“ veci. Kde sa 
nabrali módne značky? 

    Značka Chanel je jedna z najznámejších značiek sveta. Dodnes prináša trendy 
ktoré rezonujú módnym svetom. Bohužiaľ málo ľudí pozná tu silnú a 
emancipovanú ženu ktorá stála za vznikom tejto značky. Dámy a páni dovoľte mi 
predstaviť vám Coco Chanel! 
   Gabrielle Bonheur Chasnel sa narodila 19. augusta 1883 vo Francúzsku. Malá 
Gabrielle spolu s jej 4 súrodencami prežila detstvo v sirotinci. Jej mama, ktorá 
pracovala ako modistka, umrela na prepracovanie a otec odišiel do Ameriky. Vo 
veku 18 rokov sa naučila šiť, no práca krajčírky ju spočiatku vôbec nelákala. 
Chcela byť barovou speváčkou, ktorou sa aj neskôr na krátky čas stala. Práve 
vďaka jednej piesni - Qui qu a vu Coco dans l'Trocadéro - získala meno Coco. V 
roku 1910 si otvorila svoj prvý módny salón v Paríži. Jej salón začalo navštevovať 
stále viac a viac spoločensky významných ľudí. Parížanky milovali jej štýl. Bola 
krásna, vysoká a štíhla. V roku 1921 uviedla na trh svoj prvý parfém - NO5. Tento 
parfém je dodnes jeden z 10 najpredávanejších na svete a je dokonca najslávnejší 
parfém sveta. ,, Keď idem spať, tak zahalená len do Chanelu NO5.'' - takto sa na 
účet parfúmu vyjadrila herečka a speváčka Marilyn Monroe. 

 
Roku 1968 prišla vlna hippie, ktorá zmenila stav módy. Coco Chanel sa utiahla do 
súkromia a zostala osamelá. Svoje duševné zranenia nedokázala už viac ako 
železná lady maskovať. 10. januára 1971 vo veku 87 rokov skonala vo svojej suite 
v hoteli Ritz. Bola pochovaná na cintoríne Bois-de Vaux v Lausanne. Po jej smrti, 
roku 1983 preberá značku módny gigant Karl Lagerfeld, ktorý zachováva štýl 
značky a pridáva jej modernú iskru. 
 

 
Čo nám dala Coco Chanel : 
1. dámsky krátky zostrih 
2. parfém NO5 
3.1926 - malé čierne -jednoduché spoločenské šaty s 
posunutou pásovou líniou 
4.dámsky tvídový kostým 
5. prvky mužskej módy v dámskom šatníku 
6.bežne nositeľné nohavice pre ženy 
7.odhalené kolená 
8. lakovanú obuv s bielou špičkou 
9. nohavice do zvonu 
10. športový trojštvrťový dámsky kabát 
11. jednu z najznámejších kabeliek sveta - Chanel 2.55 



VIANOCE S CHUCKIM 
Vtipy  o Chuckovi  Norrisovi 

 
 
 
Keď Chuck Norris robí zhyby na hrazde, nedvíha sa. Sťahuje zemeguľu dole. 
Chuck Norris zomrel pred 10 rokmi, ale Zubatá nemala odvahu mu to povedať. 
Chuck Norris hral ruskú ruletu s úplne nabitou zbraňou. A vyhral. 
 
Rebríček príčín smrti v USA:  
1.Zlyhanie srdca  
2. Chuck Norris 
3. Rakovina 
Chuck Norris sa vie tak rýchlo zobudiť, že sa pristihne ako ešte spí. 
Chuck Norris vie naštartovať auto bez motora. 
Chuck Norris uhádol v lote 8 čísel zo 7  
Ostatní ľudia žuvajú žuvačku, Chuck Norris žuje titan. 
Chuck Norris si vie natrieť chlieb na maslo 
Chuck Norris vyhral obidve svetové vojny... tretiu plánuje. 
Černobiľ nevysťahovali kvôli výbuchu v jadrovej elektrárni ,ale kvôli Chuckovi 
Norrisovi. 
Veľký Čínsky múr bol pôvodne postavený, aby zabránil Chuckovi Norrisovi vstúpiť do 
Číny. Žalostne sklamal. 
 

 
                  Chuck Norris spí v noci pri svetle. 
 Nie,že by sa bál tmy, ale tma sa bojí Chucka. 
           
 Chuck Norris vie, kde je stred vesmíru , 
on ho určil. 
 
 



 
 
 
-Aký je rozdiel medzi ovocným sadom a zeleninovou záhradou? 
-Záhrada, to viem. Ale sad? Autobusová zastávka? 
 
Miecha človeka sa nachádza v konečníku. 
 
Euroregión je región, kde sa tlačia peniaze alebo robia 
euromince. 
  
Krátko meraj, dlho rež. /príslovie/ 
 
Balada má drastický koniec. 
 
Tento graf voláme paragraf. 
 
Samica srnca je srnica.  
 
-Ktorý národ písal na hlinené tabuľky? 
-Komunisti. 
 
-Was ist das? 
-Du bist Bleistift. 
 
Najnavštevovanejšia pamiatka Nemecka ja 
Angela Merkelová. 
 
Zuzanka Hraškovie je napísaná po 
východniarsky. 
 
. 

 
                                                                          Striedavý systém hospodárenia je: jarabiny, 
                                                                              krmoviny, oziminy. 


