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Advent začína prvou adventnou nedeľou, teda nedeľou medzi 27.novembrom a 3.decembrom. Je 

obdobím pokoja a prípravou na narodenie Ježiša.

                           Symbolom adventu je adventný veniec zdobený štyrmi sviecami.

        
Deti z Krtkovej a Včielkovej triedy si  vyrobili ADVENTNÝ KALENDÁR - Mikuláša s 

vrecom, kde si každý deň vymaľujú okienko a tešia sa, koľko dní  ešte ostáva do Vianoc.

   

pripravila: vych. A.Vrábeľová



ADVENT - obdobie radosti a prípravy na Vianoce  

Je tu predvianočný čas, je tu adventné obdobie. Aj my, prváci z triedy Maťka a Kubka a 

triedy Rozprávkovej vnímame, že sa blížia najkrajšie sviatky v roku VIANOCE.

V komunite sme sa s  p.  vychovávateľkou rozprávali  o  tom, čo všetko nám pripomína,  že 

Vianoce  už  klopú  na  dvere.  Nie  je  to len  adventný  veniec  so  štyrmi  sviečkami,  vianočná 

výzdoba doma alebo v obchodoch, vianočné upratovanie, či nákup vianočných darčekov. Je to 

samozrejme aj 6. december, keď darčeky rozdáva MIKULÁŠ a záleží len od nás či príde s 

anjelom alebo čertom.

V ŠKD sme si zhotovili do detskej izbičky adventné kalendáre, v ktorých si budeme každý deň 

do Vianoc vyfarbovať jednu hviezdičku až budú naozaj Vianoce. 

pripravila: vych. R.Súňaiová



M I K U L Á Š
Príď, Mikuláš, príď aj k nám,

nemusíš však chodiť sám.

Vezmi si aj priateľov,

privíta vás celý dom!

A bol tu 6.december, deň, na ktorý sa teší každé dieťa. Na dolnej chodbe I. stupňa ZŠ sa zišli 

mikulášikovia, čertíci a anjeli, aby spolu strávili zábavné popoludnie. 

Na úvod sa predstavili deti z Krtkovej a Včielkovej triedy pod vedením pani vychovávateľky 

A. Vrábeľovej s koledami, divadielkom a tančekom. Každé dieťa dostalo sladkosť. 

Potom nasledovala diskotéka s rôznymi súťažami.



 

Dopoludnia  navštívil  Mikuláš  s  anjelom  a 

čertom  naše  deti  aj  v  triedach  počas 

vyučovania.  Bolo  to  nezvyčajné  vyučovanie, 

pretože deti si kreslili, maľovali, učili sa pekné 

pesničky  a  básničky,  dozvedeli  sa  o  skutočne 

kedysi  žijúcom  sv.  Mikulášovi  a  pozreli  si 

pekné rozprávky. Mikuláš neprišiel s prázdnym vrecom a každému dal malú sladkosť.

Želáme všetkým deťom štedrého Mikuláša a  veľa darov vo vyčistených čižmičkách.



Vianočné tvorivé dielne z Pirátskej triedy

V stredu 11. decembra sme strávili v príjemný  deň v 

Relaxe, kde nás privítali tety z Teplého Vrchu, aby nám 

ukázali, čo všetko sa dá vyrobiť z prírodného materiálu.

Vyrobili sme si prekrásne stromčeky šťastia, vyskúšali sme 

si tkanie koberčekov, výrobu náhrdelníkov a tiež tvorbu 

krásnych vianočných ikeban. Tieto krásne výtvory budú 

ozdobou vianočnej burzy, ktorá bude vo štvrtok 19. 

decembra na dolnej chodbe 1. stupňa. A teraz sa pozrite, 

akí sme boli šikovní.

pripravila:Mgr.L.Vargová



VIANOČNÝ BAZÁR
V stredu 11.decembra 2013 

Turistické informačnécentrum 

otvorilo na prízemí Radnice 

v Rimavskej Sobote Vianočný bazár. 

Bazár bol spojený s výstavou fotografií o 16.00 hod., ale aj predajnou akciou. Aj žiaci z ŠKD 

(trieda Smajlíková, trieda Krtková, trieda Maťka a Kubka) sa zúčastnili  na predajnej výstave, 

kde si deti zakúpili darčeky pre svojich blízkych, rodičov, súrodencov. Tovar bol väčšinou z ručnej

 tvorby autoriek, ktoré robili aj ukážky pre deti. Zakúpiť si mohli vianočné ozdoby, magnetky, 

anjelov, drevené hračky, pohľadnice, rôzne ozdôbky do bytu, stromček šťastia.....Deti sa mohli 

pohostiť sladkosťami, orieškami, jabĺčkami, sušeným ovocím, ktoré pripravili tety z TIC. 

Prežili sme veľmi pekné predvianočné popoludnie v meste.

Pripravili: Vrábeľová, Súňaiová, Némethová



Vianočný program pre rodičov
Na utorok 17.decembra sme pozvali  rodičov do ŠKD,  aby  strávili  príjemné 

chvíle  pri  našom  vianočnom  stromčeku.  Predviedli  sme  svoju  šikovnosť, 

predniesli básničky, zaspievali koledy, zahrali pekné divadielko i zatancovali. 

Dúfame, že sa všetkým program páčil.

Želáme všetkým krásne a pokojné vianočné sviatky, veľa radosti i darčekov a 

veľa, veľa  úspechov v roku 2014!

pripravili: vych. A.Vrábeľová, Mgr.J.Kederová, M.Sviteková



VIANOČNÉ TRHY
Dňa 19.decembra 2013 sa uskutočnili

 na I.stupni Vianočné trhy.
Trhy boli spojené s predajom darčekov. Pripravili ich deti, ale aj p.vychovávateľky, ktoré vyrábali 

rôzne maličkosti ako boli:

zvončeky, svietniky, anjelov, stromčeky s prekvapením, medovníčky.

Všetky deti si mohli zakúpiť pre svojich rodičov pod stromček maličkosť a venovať ju na Štedrý 

deň pod stromček.

pripravili: všetky vychovávateľky 



Vlastná tvorba detí
O ZAJKOVI V ZIME

Bolo-nebolo,  bola  raz  kopa  zajačikov.  Bolo  ich  aspoň  desať.  Prvý  sa  volal 

Uško, druhý Micka, tretí Miky, štvrtý Denis, piaty Lesík, šiesty Ligôtka, siedmy 

Lánička,  ôsmy  Lara,  deviaty  Sisi  a  desiaty  Anika.  Denis  bol  veľmi  veľký 

výmyselník a klamár. Jedného dňa ho veľmi nahnevali a hlavne s Lesíkom sa 

pohádali kvôli takej blbosti, že kto bude kráľom Zajkova. Denis sa rozhodol, že 

odíde  do lesa.  Bola tuhá zima.  Zajkovi  však tuhá zima nebola,  pretože mal 

kožuch. Blížila sa noc a zajko začal hľadať cestu  späť, ale si povedal:,,Ja nikdy 

nenájdem cestu späť. Prečo som len utiekol?"

Keď sa zajko dlhší čas nevracal, pobrali sa  zo Zajkova  hľadať do lesa Denisa.

Blúdili  lesom,  volali  na  zajka,  až  jedného  dňa  podvečer  ho  konečne  našli 

schúleného pod kríkom. Lesík a Denis si odpustili  a všetci sa vrátili domov do 

Zajkova. Zazvonil zvonec a rozprávke bol koniec.

                                                                                  Katka Palkovičová
                                                                                    3.A



AKO SI ZVIERATKÁ POSTAVILI VIANOČNÝ 
STROMČEK

Zajtra sú Vianoce a ja nemám vianočný stromček! - smutne krútil hlavou zajac 

Muro. A tak sa vybral do lesa pohľadať stromček. Aj ho našiel - krásny vysoký 

smrek, posypaný čerstvým snehom. No skôr ho našla srnka Katka a začala sa 

hádka. Tak hlasno sa hádali, že ich začuli aj medveď Oliver a lišiak Fero. Tí 

navrhli, aby si stromček ozdobili všetci spolu. Muro a Katka chvíľu rozmýšľali, 

no potom súhlasili. ,,Tak sa teda pustíme do práce." - povedal zajac Muro a 

zvieratká začali pracovať. Srnka Katka priniesla z kŕmidla slamu a vyrobili z 

nej  ozdoby:  slamených  anjelikov,  zvončeky  a  Ježiška.  Pri  práci  ich  zazrela 

veverička Eliška. ,,Môžem vám pomôcť aj ja?" - spýtala sa tichým hláskom. 

Zvieratká s radosťou súhlasili, veď každá ruka sa im zíde. Veverička Eliška išla 

do svojho úkrytu pre oriešky a žalude. Keď sa vrátila, zvieratká tam neboli. 

Všetky sa schovali, lebo chceli veveričku vystrašiť. S veľký krikom vybehli z 

lesa.  Veverička sa zľakla,  všetky oriešky a žalude jej  vyleteli  z pazúrikov a 

bum....Všetky popadali veveričke na hlavu. ,,Aúúúú! - zrevala Eliška od bolesti 

a zvieratká sa zľakli,  že to trošku prehnali.  ,,Prepáč Eliška, už nikdy nikoho 

strašiť  nebudeme."  Veverička  sa  len  usmiala  a  všetci  jej  pomohli  pozbierať 

oriešky.  Medveď  Oliver  priniesol  ešte  sušené  brusnice  a  lišiak  Fero  šišky. 

Všetky  prinesené  ozdoby  pripevnili  na  stromček.  Bol  krásny,  ale  niečo  mu 

chýbalo. Zajac Muro chytro doniesol mrkvičku, chcel ju dať na vrchol namiesto 

hviezdy, no nedotiahol. Medveď ho nadvihol a teraz už stromčeku nechýbalo 

nič. Zvieratká sa radovali a tancovali okolo stromčeka.        

                                                                                                 Boris Daňuš - 3.A 



AKO ZAJKO UVIDEL PRVÝ KRÁT 
VIANOČNÝ STROMČEK

Bol raz zajko, ktorý býval v lese. Mal tam plno kamarátov. Veveričku Naty, 

medveďa Joja a vtáčika Lola. Býval v zajačej diere spolu s krtkom Bobom. 

Zajko povedal, že o dva dni budú Vianoce. Krtko Bobo navrhol, aby si ozdobili 

stromček. Zajko sa zasial. Čo je to ten vianočný stromček? - opýtal sa zajko.  

To si zdobia ľudia? - odpovedal Bobo. A prečo? - opýtal sa zajko. Lebo to majú 

ako tradíciu! - odpovedal Bobo. Tak sa poďme na nich pozrieť. Nie! Prečo? 

Lebo  ľudia  by  nás  zabili,  povedal  krtko  Bobo.  Ale  zajko  nepočúval.  Chcel 

vidieť,  ako si  ho ozdobia ľudia.  Spýtal  sa  veveričky Naty,  aké  mesto alebo 

dedina je nablízku. Veverička Naty mu odpovedala , že možno Bratislava, to je 

222 km od tohto lesa. Zajko odmietol. Potom išiel za medveďom Jojom. Spýtal 

sa ho, či nevie čo je tu nablízko. Možno, že Prešov, ten je 22km. Odmietol. 

Potom išiel k vtáčikovi. Spýtal sa ho, že koľko km je nejaké mesto. Zvolen je 2 

km. Teraz sa mu to zapáčilo. Takže išiel do Zvolena. Uvidel prvý stromček, 

ktorý sa mu zapáčil. Veľmi sa potešil a  spokojne išiel domov. Krtko Bobo sa 

naňho  hneval.  Ale  ho  aj  chápal,  pretože  zajko  nikdy  ešte  nevidel  vianočný 

stromček.  Keď  sa  vrátil  zajko  domov,  začali  spoločne  zdobiť  vianočný 

stromček. Bolo že to radosti a veselosti. Zajko s krtkom sa potešili, aký pekný 

stromček majú a veru, že si pri ňom aj spolu zatancovali.

                                                                         Marko Varga 3.A



Pranostiky na mesiac december
Mierny december, mierna celá zima.

Keď je december studený, je vždy s úrodným rokom spojený.

Aká zima v decembri, také teplo v júni.

Čo v decembri nespravíš, v januári nedohoníš.

Keď zima dobre drží v decembri a v januári, bude pekný rok.

Na suchý december nasleduje suchá jar.

Zelené Vianoce - biela Veľká noc.

4. december:

Svätá Barbora ťahá sane do dvora.

Svätá Barbora vetry rozháňa.

6. december:

Keď na deň Mikuláša sneží, bude požehnaný rok.

Na svätého Mikuláša už je zima celá naša.

13. december:

Aké sú od Lucie do Vianoc dni, také budú aj mesiace.

Od Lucie do Vianoc každá noc má svoju moc

21. december:

Na svätého Tomáše zima sa nám rozpáše.

Tomáš s oceľou (mráz) znamená, že bude v nastávajúcom roku zrno plné.

24. december:

Biele Vianoce, zelená Veľká noc.

Do Vianoc dlhá nitka, krátky deň, po Vianociach krátka nitka, dlhší deň.

Keď je na Štedrý deň večer mnoho hviezd, je mnoho zemiakov.

Keď na Narodenie Krista pršať začne, za štyri týždne počasie bude mračné..

Lahodný a teplý čas na Vianoce je znamením, že zima bude dlho trvať.

25. december:

Na Vianoce blato, na Veľkú noc sneh.

26. december:

Ak sa vetry na svätého Štefana spolu chytia, veliké priekopy a záveje narobia.

Keď svätý Štefan blato vyfúkal, bude pekná jar.

Na svätého Štefana nesmie už byť barina.

31. december: 

Keď je na starý rok jasno, bude v maštaliach prázdno.



Zvyky a tradície
Aj v súčasnosti majú tradície miesto v mnohých rodinách. Ktoré 

zvyky ešte stále pretrvali a nemali by chýbať ani u vás?

• šupiny z kapra, alebo kôpka peňazí – vložili sa pod obrus na štedrovečernom stole a mali 

zabezpečiť, aby sa peniaze v rodine počas budúceho roka rozmnožili a pribudlo ich. 

Mnoho ľudí si šupinu následne dáva do peňaženky. V tento zvyk verí, resp. dúfa ešte aj dnes 

asi najviac ľudí. Veď kto by si neprial zlepšiť rodinný rozpočet, najmä v tak ťažkej dobe, 

v akej žijeme? 

• cesnak – symbol zdravia a jeden z najúčinnejších prírodných liekov mal zabezpečovať 

pevné zdravie celej rodiny počas nasledujúceho roka, 

• med – tento tradičný sladký produkt mal v náväznosti na svoju chuť zabezpečiť dobrotu, 

hojnosť, či príjemnosť. Zabezpečovať mal to, aby ste celý budúci rok boli dobrí a milí. 

Mnoho rodín si ešte pred štedrou večerou robí z medu krížik na čelo, čo symbolizuje 

požehnanie v spojitosti  s dobrotou, 

• jablko – z misy ovocia sa náhodne vybralo jedno jabĺčko, ktoré sa vždy po večeri rozkrojilo 

priečne na polovicu. Ak bol jadrovník v tvare hviezdy, znamenalo to pre rodinu šťastie 

a zdravie, no ak bol jadrovník v tvare kríža, rodinu podľa tradície čakala choroba, 

alebo dokonca smrť. Jabĺčko sa potom rozkrojilo na toľko kúskov, koľko členov rodiny 

bolo pri stole, čo malo symbolizovať ucelenosť rodiny, 

• modlitba – aspoň raz v roku by ste sa podľa tradície mali poďakovať za jedlo, ktoré máte 

a spoločne sa pomodliť, 

• orechy – počas štedrej večere nemôžu na stole chýbať ani orechy, ktoré sa po nej nahádžu 

do každého kúta v príbytku, aby bola v dome rovnaká hojnosť ako v štedrý deň, aj počas 

celého roka, 

• jeden tanier navyše – ďalší zo zvykov, ktorý dodržiava veľa ľudí. Podľa starej zvyklosti by 

sa mal totiž jeden tanier prestrieť aj pre náhodného hosťa. Jedná sa o symbol milosrdenstva 

a spolupatričnosti. Niektorí ľudia si tento zvyk spájajú skôr so zosnulými členmi rodiny, pre 

ktorých je prestreté .



Štedrý deň 
Už samotný názov vypovedá o tom, že v tento deň by si mali všetci dopriať hojnosti a do sýtosti sa 

najesť. Pred večerou však naši predkovia dodržiavali prísny pôst, kedy sa počas celého dňa 

malo jesť čo najmenej, alebo aj vôbec a nemohli sa jesť mäsité jedlá, ani nijaké z jedál, ktoré bude 

súčasťou večere. Štedrosť sa ale počas tohto dňa nespája len s hodovaním, ale aj s asi 

najobľúbenejším zvykom, ktorý predstavuje nádielka darčekov pod vianočným stromčekom. 

Štedrý deň – jeden z najkrajších dní v celom roku. Okrem neopakovateľných chvíľ, strávených v 

kruhu tých najbližších, je jeho atmosféra spojená aj s rúškom tajomnosti. S týmto dňom sa totiž už 

po stáročia spájajú mystické tradície a zvyky, ktoré praktizovali naši predkovia, no mnohý z vás na 

ne nedajú dopustiť ani dnes. 

 Aj  my  v  ŠKD  (Krtkova  trieda)sme  si  jeden  zvyk  posledný

   deň pripomenuli - jedenie oblátky s medom.

pripravila:A.Vrábeľová
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