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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 2019!  

šéfredaktor 
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PEČENIE PERNÍKOV 1.C TRIEDY 

Je čas vianočný, k tomu patrí aj pečenie a príprava perníkov na vianočný stôl. My žiaci 1.C 

triedy  sme sa rozhodli 14.12.2018 upiecť sladunké a chutné perníky za pomoci triednej 

učiteľky Kendrovej. Pečenie a zdobenie koláčikov sa nám veľmi páčilo a najsladšia naša 

odmena bola ochutnanie perníkov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADVENTNÝ VENIEC A JEHO VÝZNAM 

 

Zdroj: Alena Celuchová (vlastný archív) 

Nezabudli ste v nedeľu zapáliť 

prvú zo štyroch adventných 

sviečok na vašom venci? Bola to 

prvá zo štyroch, ktoré symbolizujú 

čas pred štedrým dňom, než 

dorazí Ježiško, na ktorého sa tešia 

asi úplne najviac hlavne deti. Tieto 

štyri nedele by mali byť chvíľami 

pokoja, rozjímania a pohody. V dnešnej dobe sú to ale skôr sviatky plné zháňania 

darčeka a nákupného šialenstva. Premýšľali ste niekedy o tom, čo o tomto tzv. 

Advente vlastne naozaj viete? 

Hlavným znakom a symbolom adventu je adventný veniec, ktorý slúži práve k 

odpočítavaniu štyroch adventných týždňov. Pôvodne boli tieto vence zavesované bez 

sviečok na dvere. Pre Kresťanov je advent začiatkom cirkevného roka, keď je očakávané 

oslávenie narodenia Ježiša Krista a jeho povstanie z mŕtvych, ktoré sa slávi na Veľkú noc. 

Tento adventný sviatok sa traduje už od 6. storočia. Advent, z latinského slova adventus, 

začína prvú nedeľu po 26. novembri. Celkom sú tieto nedele v adventu štyri a každá má 

špeciálne meno. Prvá je železná, druhá bronzová, tretia strieborná a posledná, pred Štedrým 

dňom, zlatá. Adventný veniec predstavuje symboliku a má presné pravidlá, ako by mal 

vyzerať. Správny adventný veniec by mal byť vyrobený z vetvičiek ihličnatých stromov 

alebo cezmíny, to preto, že predstavujú život. Ak je veniec zo slamy či prútia, mal by 

odháňať zlých duchov a domu dopriať požehnanie. Postupné zapaľovanie sviečok o 

adventných nedieľ má tradíciu až od druhej polovice 20. storočia a pochádza z Nemecka. 

Sviečky sa zapaľujú zásadne po smere hodinových ručičiek. Veľmi dôležitú úlohu hrajú 

farby. Hlavnou farbou adventu je a má byť fialová. Táto farba je symbolom pokory a 

dôstojnosti. Všetky stuhy a sviečky, s výnimkou jednej, by mali byť fialové. Tá jedna by 

mala byť ružová, ktorá symbolizuje priateľstvo. 

 

https://spoznajmesa.sk/a/vyhody-domacej-pekarne-aneb-inspiracia-na-vianocny-darcek/
https://spoznajmesa.sk/a/vyhody-domacej-pekarne-aneb-inspiracia-na-vianocny-darcek/


Symbolika sviečok na venci 

o 1. sviečka sa zapaľuje prvú adventnú, tzv. železnú nedeľu. Sviečka je pomenovaná 

ako nádej. 

o 2. sviečka pripadá na druhú adventnú, tzv. bronzovú nedeľu a sviečka má 

symbolizovať mier. 

o 3. sviečka, sa zapaľuje tretiu adventnú, tzv. striebornú nedeľu a 

symbolizuje priateľstvo. 

o 4. sviečka sa zapaľuje ako poslednú v štvrtú adventnú nedeľu, táto sviečka je 

pomenovaná láska. 

A vedeli ste, že časté sú aj vence s piatou, bielou sviečkou, ktorá je v strede? Tá sa má 

zapaľovať na Štedrý deň a má symbolizovať samotného Krista. 

 

Farby adventu 

Tradičnou farbou adventu je fialová. V Amerike túto farbu nahradili Luteránskov modrou 

farbou. V Európe sa postupne začali užívať aj vence s bielymi sviečkami, pretože biela 

farba je tradične chápaná ako slávnostná. U protestantských cirkví sa používajú aj štyri 

červené sviece. Táto farebná kombinácia sa rozšírila aj k nám a veniec s červenými 

sviečkami je veľmi obvyklý, poslednou dobou možno najčastejší. 

Adventné sviatky spojené so sviatkami významných svätcov 

4. 12. - sviatok sv. Barbory 

Traduje sa príbeh, kde Barboru sťal kvôli viere v Boha jej vlastný otec. V Čechách je tento 

deň spájaný s trhaním čerešňovej vetvičky. Vraj sa tomu, komu vykvitne na Štedrý deň, 

ďalší rok splnia všetky jeho tajné i netajné priania. Pôvodne to robili prevažne nevydaté 

dievčatá, ktoré chceli vedieť, či sa konečne dočkajú svojej svadby. 

5. 12. - sviatok sv. Mikuláša 

Tento deň je dodnes spojený s dávaním nádielky a drobných darčekov prevažne deťom. 

Domácnosti obchádzal a na niektorých mestách či dedinách ešte stále obchádzajú 

dohodnuté párty Mikulášov, čertov a anjelov, ktoré deti za básničku či nejakú riekanku 

obdarúvajú. 

 

 

 

13.12. - sviatok sv. Lucie 

Dievča Lucia, ktorá údajne žila v 4. storočí, mala rozdať svoj majetok a rozhodla sa oddať 

kresťanskej viere. Údajne si kvôli svojmu pohanskému nápadníkovi vydlúbla oči a poslala 

mu ich. Zomrieť mala smrťou mučeníkov. 

Rekordný veniec 

Údaje z knihy rekordov, na Znojemsku v obci Miroslav pri adventnej a vianočnej slávnosti 

od roku 1999 už desaťkrát za sebou ozdobili adventný veniec s priemerom sedem metrov, 

ktorý sa práve do tejto knihy rekordov zapísal. Z venca sa údajne za posledných desať 

rokov stala jedna z atrakcií mesta, na ktorú sa jazdia pozerať turisti z širokého okolia i 

Rakúska. 

 

Výroba adventného venca 

A ak si chcete svoj veniec ešte dodatočne dorobiť, môžete. Je to predsa 

jednoduché, prípadne je možné zakúpiť už zelený korpus s vetvičkami a dozdobiť si ho. 

Na to vám bude stačiť iba tavná pištoľ a ozdôbky. Pokiaľ sa rozhodnete predsa len vyrábať, 

tak nastrihajte čačinu, aby vetvičky mali zhruba medzi desiatimi a pätnástimi centimetrami. 

Vetvičky prikladajte na korpus a spodnú časť vetvičiek spoločne s korpusom obmotávame 

viazacím drôtom, prikladajte ďalšie vetvičky, aby sa navzájom prekrývali. Do hotového 

korpusu následne zapichnite kovové držiaky na sviečky alebo sviečky pripevnite na bodec s 

podložkou alebo klinec. Ozdôbky a dekorácie, ako už bolo napísané, sú úplne na vás a na 

vašej fantázii. Na internete je veľa farebných inšpirácií, ktoré vám môžu pomôcť pri 

dokončení toho vášho a najkrajšieho, vlastnoručne robeného adventného venca. Hitom 

týchto Vianoc je tzv. vypichovanie. Potrebovať budete polystyrénový korpus, do ktorého 

budete zapichovať pomocou špendlíkov nastrihané štvorčeky látky, vo veľkosti cca 

7cmx7cm. Pekne vyzerá aj za použitia obyčajných vatových odličovacích tampónov. 

 

 

 

 

 

 

https://spoznajmesa.sk/a/vydajte-sa-na-vianocne-trhy/


Zamyslenie: 4 sviečky 

 

Horeli štyri sviečky na adventnom venci, tak ticho, že bolo počuť ako sviečky začali 

hovoriť. 

Prvá sviečka vzdychla a povedala: „Volám sa MIER. Moje svetlo síce svieti, ale ľudia 

žiaden mier nedodržujú.“ Jej svetielko bolo čím ďalej tým menšie, až úplne zhaslo ... 

Svetlo druhej sviečky zakmitalo a sviečka povedala: „Volám sa VIERA. Som ale zbytočná, 

pretože ľudstvo nechce o bohu nič vedieť. Nemá teda cenu, aby som svietila.“ Prievan 

zavial miestnosťou a druhá sviečka zhasla ... 

Ticho a smutne sa ku slovu prihlásila tretia sviečka: „Volám sa LÁSKA. Už nemám silu, 

aby som horela. Ľudia ma odstavili na stranu. Vidia len sami seba a žiadne iné, ktoré by 

mali mať radi.“ A s poslednými záchvevmi zhaslo i toto svetlo ... 

Vtom vošlo do miestnosti dieťa, pozrelo sa na sviečky a povedalo: 

„Vy musíte predsa svietiť...“ A skoro začalo plakať ... 

Vtom sa dostala k slovu i štvrtá sviečka a povedala: „Neboj sa, kým ja svietim, môžeme i 

ostatné sviečky znovu zapáliť. Volám sa NÁDEJ.“ 

Zapálilo dieťa od tejto sviečky zápalku a rozsvietilo znovu ostatné sviečky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIANOCE - TO JE ŠTEDRÝ DEŇ, BOŽIE NARODENIE, VINŠE A ŠTEFANSKÁ 

ZÁBAVA 

Vianoce - sviatky pokoja a lásky začínajú na 

Štedrý deň sláviť asi dve miliardy kresťanov vo 

svete. 

Vianoce sa začali sláviť ako kresťanský sviatok 

v 4. storočí a postupne sa stávali po Veľkej noci 

druhými najdôležitejšími sviatkami. 

 

Vianoce - sviatky pokoja a lásky začínajú na 

Štedrý deň sláviť asi dve miliardy kresťanov vo 

svete. Pripomínajú si narodenie Ježiša ako 

chudobného dieťaťa v betlehemských jasliach, jeho 

vstup do dejín ľudstva, ktorému priniesol spásu. 

 

Na Slovensku mnohé kresťanské rodiny 

dodržiavajú na Štedrý deň pôst ako symbol 

pokory a vyjadrujú takto úctu príchodu malého Ježiška na svet. Slávnostná spoločná 

štedrovečerná večera, ktorej súčasťou býva ryba či oblátky s medom, symbolizuje jednotu 

rodiny. V domácnostiach veriacich nechýbajú betlehemy a vyzdobené vianočné 

stromčeky. 

 

Neodmysliteľnou súčasťou Štedrého dňa v katolíckych kostoloch sú polnočné omše. 

Spievajú sa počas nich koledy a vianočné piesne, medzi nimi aj svetoznáma rakúska 

pieseň Tichá noc, svätá noc. 

 

Prvý sviatok vianočný, Božie narodenie. Presný dátum narodenia Ježiša Krista známy 

nie je. Jeho narodenie znamená podľa kresťanského chápania vtelenie Boha do človeka. 

Slávenie 25. decembra ako narodenie Ježiša je po prvý raz historicky dokázané v roku 336 

v Ríme. Spočiatku sa v tento deň slávil aj sviatok klaňania sa Troch kráľov, ktorý neskôr 

preložili na 6. januára. V priebehu histórie hlavné miesto získali jasličky a vianočný 

stromček. Jasle sa spomínajú vo Svätom písme v súvislosti s narodením Ježiša. Po prvý 



raz sú jasličky historicky podložené v Taliansku a Španielsku v polovici 16. storočia, o 

niečo neskôr sa objavili v južnom Nemecku. 

 

Naši predkovia okrem návštevy kostola a nevyhnutného obriadenia statku nerobili v ten 

deň nič. Dokonca ani nevarili, pretože na Štedrý deň si nachystali množstvo jedla a na 

druhý deň jedli to, čo zvýšilo a bolo toho do sýtosti. Nebývalo zvykom ani chodiť po 

návštevách. V niektorých obciach to bolo vyslovene zakázané. Malo sa zostať doma a 

slávnostný čas tráviť s rodinou. Jedinými vítanými návštevníkmi domácností boli malí 

chlapci - vinšovníci. V tento deň chodieval po dedine obecný pastier s obecnou trúbou. 

Išiel z domu do domu a dostával od gazdín výslužku v podobe upečeného koláča. 

 

Druhý sviatok vianočný je pre veriacich kresťanov spomienkou na diakona a prvého 

mučeníka sv. Štefana, ktorý bol pre vieru v Ježiša Krista ukameňovaný. Na freskách 

a reliéfoch býva zobrazovaný ako mládenec v diakonskom odeve a jeho znakmi sú palma 

- ako symbol mučeníctva, víťazstva a hromada kamenia - ako symbol príčiny jeho smrti. 

Tento deň sa napriek tomu vyznačoval veselšou atmosférou a uvoľnením. Na Štefana sa 

zavčas rána ľudia umývali v studenej vode potoka, pretože verili v jej magickú silu a 

blahodarný účinok na zdravie, ktoré ale mala iba v tento deň. Bývalo pritom veľa zábavy a 

aby dievky pri umývaní neprechladli, bolo povinnosťou mládencov počastovať ich 

domácou pálenkou. Po celý deň sa na Štefana chodilo po rodinách, známych a susedoch 

vinšovať. Pritom platilo, že do dverí vstúpil prvý muž. Verilo sa, že ak tak urobí žena, 

môže to gazdovstvu priniesť v nastávajúcom roku nejakú stratu, alebo trápenie. Večer sa 

konala štefanská zábava. 

 

Na základe odlišných tradícií slávia kresťania rôznych cirkví Vianoce v rôznych 

termínoch. Časť pravoslávnych veriacich začne sláviť vianočné sviatky podľa 

juliánskeho kalendára 6. januára. 

 

 

 

 

 

VINŠUJEM VÁM, VINŠUJEM 

Dneská je prvý deň v roku,  

prišli sme vám zavinšovať trochu.  

Aby ste mali šťastia, zdravia stáleho  

a nikdy mešťeka prázdneho. 

/Skýcov/ 

 

 

Vinšujen ván, vinšujen, na Svatého Štefana, 

ak ván dá boh zdravi, sčastí, 

hojné božské požehnání 

po smrti kráľovské nebeské obsáhnutí. 

Vinšujen ván, vinšujen, tento slávny svatý rok nový, 

aby ván dau Pán Boh zdraví, sčasťá, 

hojnejšého božského požehnáňa, 

po smrti kráľovské nebeské obsáhnutí. 

Šťastlivý nový rok zo srdca vám hlásame, 

keď vám náš vinšok do domu prinášame. 

Starodávna krásna obyčaj panuje, 

keď jeden druhému Nový rok vinšuje. 

I my teraz k nebu srdce pozdvihujeme 

a od Pána Boha toto vyprosujeme: 

Šťastie, zdravie, život pekný, dlhý, 

úrodu na poli, v dome zdar žiadaný. 

Dietkam prajeme svornosť, poslušnosť rodičom, 

nevinnú veselosť pannám i mládencom. 



Manželom, manželkám radosť obapolnú, 

jeden ku druhému oddanosť nezlomnú. 

Starcom i starenám vidiny ich staroby by plynuli mile 

a tak prežívali všetky roka chvíle. 

A po tejto časnosti, 

aby sme sa dostali do nebeskej radosti. 

/Valaliky/ 

 

 A ja Vám vynčujem na totu svatu Viliju, 

žeby sce še dobre mali, 

žeby Vám pismo prišlo,  

dzifka še vydala  

a žeby Vás šidzemdzešatšidzem andeloch do neba odneslo. 

Vinšujem vám títo ščaslivé vánoční svátki,  

Krista pána narodzeňí,  

co si ot pána Boha žádáte,  

zdraví, ščascí, hojné božské požehnáňí  

a po smrci království nebeské.  

Hojnost vína, hojnost chleba, 

horu vínem, pole žitem, dvúr dobitkem  

a Búh nebeskí dobrím zdravím,  

abi ste sa mohli obracat medzi kopama senovíma, 

jak mjesíc medzi hvjezdama nebeskíma.  

/Vajnory/ 

Vinčujem, vinčujem,  

na totu svatu Viľujočku,  

žebi vam dal Pan Boh vecej ročki dočekac,  

hojňejši, pokojňejši,  

na hure urody, na dvore prikladi,  

v komore veľo, u chiži veśelo,  

To ja vam vinčujem, zo śerca. 

/Zemplín/ 

Vinšujem vám na tieto výročité sviatky  

aby vám dal Pánboh zdravia, štestia,  

na dietečkách potešenia,  

na poli dobrej úrody,  

do domu dobrej príhody  

a všetko čo si od Boha žiadate. 

/Mariková/ 

 

A ja vám vinšujem na tu svatu viľiju  

hojnejšich pokojnejšich zdravšich rokoch še dožic  

jak sme še dožili  

od Pána Boha lásku  

od ľudzí priaznosc  

a na druhym švece lásku nebeskú 

korunu anďelskú  

žeby sme obšahli jedno každe  

pochvaľeni budz Ježiš Kristus 

/Fričovce/ 

 



 Vinšujen ván tento noví rok,  

abi ván otpadou s peci bok. 

S povala hrada,  

abi sa ván vidala ďieuka mladá.  

Vinšujen ván tento noví rok,  

abi ván dau Pánboch šťaťie, zdravie 

a po smťi hojnuo 

Bošskuo požehnanie. 

Pochvaľeni budz Ježiš Kristus.  

A ja vam vinčujem na totu svatu Viľiju,  

žebi vam Pam Boh pomoh tote švjatki prežic,  

druhe dožic,  

s menšima hriechami, 

s vekšu radoscu, s menšu staroscu,  

od Boha lasku, od sušedoch prjaznosc,  

na poľu dobru urodu, vo dvore dobri prichod,  

v chiži ščesce, zdravje a hojne boske požehnaňe,  

ešči ja vam vinčujem šicko,  

co sebe sami od mileho Pana Boha požadace.  

Visliš Paňe Bože! 

Vinšujem vám šťastlivé sviatky  

a zároveň Nový rok,  

aby ste mali hojnosť  

na celý rok,  

aby ste mali telo teličiek  

jako v hore jedličiek,  

a telo byčkoch  

jako je tam pničkoch,  

aby ste mali na stole hojnosť,  

pred pecom sitnosť,  

v rodine zmiernenosť,  

aby ste boli veselí,  

jako v nebi anjeli. 

/Vinš z Riečnice/ 

 

  

Hojnosť vína,  

hojnosť chleba,  

a po smrci: 

fuk do neba! 

/Vinš zo Záhoria/ 

A ja vam vinšujem na tu svatu viľiju (bože narodzeňe / svateho štefana / novy rok / troch 

kraľoch),  

žeby vam dal panboh vo ščescu, vo zdraviu,  

s menšima hriechami, vekšu radoscu, božu miloscu,  

hojňejšich, spokojňejšich ročkoch še dožic, 

jak sme še dožiľi a prežiľi a po tomto  

čaše slavu nebesku, korunu aňjelsku obšahnuc mohľi každo jedno. 

A to vinšujem gazdyňi, gazdovi i calemu domovi.  

Pochvaľeny pan Ježiš Kristus! 

/Kľuknava/ 

 



TRADÍCIE A ZVYKY STARÉHO SILVESTRA, AJ NOVÉHO ROKA 
 

 

Už o pár hodín sa rozlúčime 

so starým rokom a 

privítame jeho mladšieho 

súrodenca. 

V tomto období väčšinou 

bilancujeme a hodnotíme 

uplynulých 365 dní, zároveň 

sa však tešíme na tradičné silvestrovské a novoročné oslavy (aj keby na chlieb nebolo), 

ktoré ešte aj dne v niektorých slovenských regiónoch kráčajú ruka v ruke s tradičnými 

zvykmi. 

 

Z DÁVNEJ HISTÓRIE 

Silvestrovské oslavy sú oslavy Nového roku, konajúce sa v posledný deň roka 

Gregoriánskeho kalendára, 31. decembra na Silvestra. Historicky prvé oslavy nového roku 

zaznamenali v Mezopotámii roku 2000 pred naším letopočtom, kde ho vítali v polovici 

marca, v čase jarnej rovnodennosti a Gréci začínali písať nový kalendár v deň zimného 

slnovratu. 

Július Cézar v roku 46 pred naším letopočtom zaviedol nový, tzv. Juliánsky kalendár, v 

ktorom rímsky panovník ustanovil 1. január prvým dňom nového roka. 

Posledný decembrový deň je v rímskej liturgii zasvätený pamiatke pápeža Silvestra I. a má 

aj symbolický význam. Pápež Silvester I. vládol v čase, kedy skončil vek divokého 

prenasledovania kresťanov a začal sa nový vek. 

V stredoveku považovali oslavy prichádzajúceho roku za pohanský zvyk, preto oslavy 1. 

januára v roku 567 náboženskí hodnostári zrušili. Zatiaľ posledná zmena kalendára nastala 

v roku 1567. 

SILVESTROVSKÉ ZVYKY 

Poslednému dňu v roku sa kedysi hovorilo aj „starý rok“ alebo „babí deň. Keďže som 

vyrastala na vidieku, z detstva si ešte pamätám na Silvestra chodili po dedine tzv. kurine 

baby, teda dvaja muži prestrojení za ženy. 

Jeden so slameným vencom a zvoncom, druhý v kožuchu, na ktorom mal sukňu zo slamy 

prepásanú povrieslom. Ženy túto slamu trhali a vkladali sliepkam do kurína, aby aj v 

budúco roku dobre znášali vajcia. 

Na oplátku za slamu dostávali „kurine baby“ výslužku v podobe slaniny, klobás, chleba, 

koláčov či pálenky. Aj starý zvyk chodenia tzv. ometačiek sa väčšinou dodržiaval na 

dedinách, ale postupne zanikol. Ometačky boli chudobné ženy, ktoré chodili pred koncom 

roka symbolicky vymetať platne na pieckach, aby po celý rok dobre horeli. 

V minulosti sa v podvečer na Silvestra schádzali veriaci v kostole, aby sa na svätej omši 

poďakovali Bohu za uplynulý rok. Večer sa zvyčajne konala veselica. Táto tradícia sa 

začala až po 2. svetovej vojne, pretože dovtedy boli zábavy až do Troch kráľov zakázané. 

Na Silvestra sa pripravovala takmer rovnaká večera ako na Štedrý deň, len s tým 

rozdielom, že sa mohlo jesť aj mäso. 

 

 

 



Pravá novoročná kapustnica 

Aj na stole bol rovnaký obrus, ale aj chlieb. Atmosféru večera posledného dňa v roku už v 

minulosti dotvárali mládenci streľbou a práskaním bičom. Obvyklé bolo tiež obradné 

umývanie a preobliekanie sa do čistých šiat. 

Noc, ktorá predchádzala Novému roku mala zvláštnu moc zásluhou rôznych veštieb. Verilo 

sa napr., že sa čo sa v tú noc prisnije, to sa aj splní. Mágia mala vplyv aj na predpovede 

počasia – červené zore ráno veštili víchrice, búrky, neúrodu a biedu, drobný hustý dážď bol 

zasa predzvesťou hustých plných obilných klasov. 

K zvykom patrilo aj zametanie smetí do kúta miestnosti, nie von, aby sa niekto 

„nevymietol“ z domu, teda aby nezomrel. Zakázané boli tiež niektoré práce v domácnosti, 

ako pranie a vešanie bielizne, pretože ten, kto ju vešal, mohol ťažko zomierať, alebo sa 

dokonca obesiť. 

V silvestrovskom období sa konali zakáľačky, ktoré boli sviatkom celej rodiny. Zvykli sa 

plánovať svadby a žilo sa už očakávaním príchodu fašiangov. Zimné zvyky a tradície na 

Silvestra a Nový rok sa líšili podľa regiónov a charakterizovali vtedajší život a dobu. 

AKO NA NOVÝ ROK... 

Podľa našich predkov mali novoročné obrady a rituály odhaľovať budúcnosť, chrániť od 

pohrôm, prispieť k blahobytu a priniesť šťastie. 

Na Slovensku sa doteraz udržiava stará povera, že šťastie prináša prasiatko, a preto sa na 

novoročnom stole nesmie objaviť ani hus či bažant, teda hydina, ktorá lieta, pretože v 

novom roku by sa rozletel aj všetok majetok. Zato nesmie chýbať bravčové mäso, alebo pre 

istotu pečené malé prasiatko. 

 

Podávala sa aj šošovica a jedlá s makom, 

pretože symbolizovali peniaze. Na Nový 

rok, 1. januára sa v minulosti tradovalo, 

aby si ľudia zabezpečili bohatstvo, 

prosperitu a úrodu, platil zákaz vstupu 

ženy ako prvej do domu. 

Nič dobrého neveštil ani príchod starého chlapa oblečeného v kožuchu. V každom dome 

však boli vítaní malí chlapci – vinšovníci. Ak do domu prišil niekto cudzí, nesmel mať 

prázdne ruky a priniesť aspoň koláče, resp i peniaze, čo znamenalo, že prináša hojnosť a 

nie škodu. 

Navyše musel zaželať: „Vinšujem vám šťastlivý nový rok, že ním dal Boh starý prežiť a 

nového dožiť!“ Na nový rok musel v celej domácnosti vládnuť čistota a poriadok, aby tak 

bolo po celý rok. 

Ženy chodili do kostola v bielom odeve, aby si zabezpečili úrodu pekného a vysokého 

ľanu. Niekde zasa v tento deň varili halušky, aby malo obilie veľké klasy. Smeti sa von 

nevynášali z obavy, aby v rodine nikto nezomrel, ale aj preto, aby sa z domu šťastie 

nevynieslo. 

NOVOROČNÝ VINŠ 

Všetko krásne v Novom roku a dobrých ľudí po boku. Veľa šťastia, veľa zdravia, nech sa 

všetky plány daria. Do Nového roku vám teda prajem 12 mesiacov bez nemoci, 53 týždňov 

šťastia, 365 dní bez starostí, 8 760 hodín lásky, 525 600 minút pohody a 31 536 000 sekúnd 

jedinečných okamihov. 

 

https://najmama.aktuality.sk/clanok/228654/prava-novorocna-kapustnica/
https://najmama.aktuality.sk/fotogaleria/228631/tradicie-a-zvyky-stareho-silvestra-aj-noveho-roka/7/


NOVÝ ROK 1. 1. 

  

Najprirodzenejším začiatkom Nového roka bol oddávna zimný slnovrat, teda keď tmavá 

noc predávala moc svetlému dňu. Na Nový rok sa malo skoro vstávať. Verilo sa, že ten, kto 

by sa povaľoval dlho v posteli, by sa stal darmošľapom a lenivcom. 

 

Hlavnou novoročnou poverou je nepochybne tá, ktorá pripomína, že tento deň má vplyv na 

celý začínajúci rok. Preto sa všetci snažili vyhnúť sa sporom, obyčajne si priali navzájom 

priania a snažili sa byť čo najlepšie naladení. Každý sa snažil mať na Nový rok niečo nové 

na sebe, aby bol po celý rok ako nový. Kto mal tento deň pri sebe peniaze, mal ich podľa 

ľudovej tradície aj po celý rok. Niekde si kvôli poisteniu peňazí po celý rok, nechávali 

kúsok ryby od Štedrého dňa. 

Za dobré znamenie sa považovalo, ak do domu na Nový rok vstúpila mladá žena alebo 

dieťa. Stará žena znamenala nešťastie. Každá hospodárka si tento deň dávala obzvlášť 

pozor na hrnce. Keby sa jej nejaký rozbil, celý rok by bol naštrbený. Cez prah sa pokladala 

metla a kto prišiel do domu prvý, mal ju zobrať a upratať na miesto, inak by sa z neho stal 

nenapraviteľný leňoch a bol by k ničomu. 

 

K novoročnému obedu sa podával uvarený prasačí rypák. Každý, kto z neho kúsok zjedol, 

sa nemusel obávať biedy a taktiež hovädzí vývar s krupicou, tzv. "miliónová polievka". 

 

 

"Všetko krásne v Novom roku a dobrých ľudí po boku. Veľa šťastia, veľa zdravia, nech sa 

všetky plány daria." 

  

 

 

  

 

 

 

Zdroj: https://slovenske-zvyky.webnode.sk/kalendar-akcii/zima/novy-rok/ 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

6. decembra 2018 našu školu 

navštívil sv. Mikuláš. Spolu s 

anjelom a čertom doniesli pre 

našich žiakov vrece plných dobrôt, 

ktoré rozdávali nedočkavým žiakom 

našej školy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIANOČNÁ VÝZDOBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIANOČNÁ PEKÁREŇ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žiaci 2. B a žiaci 8. D triedy dnes, v školskej kuchynke, piekli vianočné medovníčky. 

Dievčatá aj chlapci boli veľmi šikovní a práca im išla krásne od ruky. Na výsledku svojho 

úsilia si všetci pochutili.   

SÚŤAŽ O NÁUŠNICE 

 

Znenie súťaže: 

Máme 3 dni do Vianočnej burzy. Tak 

poďme na nejaký darček pre vás. Dnes to 

bude súťaž o tieto krásne náušnice.  

Podmienky sú: 

-  lajk na fotku 

- dajte follow na @spojenaskolazborov 

- označ @ nejakého priateľa 

(upozorňujeme, že z jedného profilu 

akceptujeme len jeden komentár, aby mal 

každý rovnakú šancu pri žrebovaní). 

Žrebujeme 20.12.2018 o 20:00 hod. 

Náušnice odovzdáme počas Vianočnej 

burzy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/spojenaskolazborov/


VIANOČNÁ BURZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


