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Vianoce sa pomaly blížia a s nimi prichádza 

aj nové vydanie časopisu Školské Oko. 

V tomto vydaní časopisu môžete nájsť typy 

na darčeky, ako si vytvoriť vianočné ozdoby 

na stromček a veľa ďalších vecí. Dúfame, že 

sa vám toto vydanie bude páčiť a spoločne 

sa naladíme na prichádzajúce Vianoce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 K súčasným Vianociam patrí niekoľko neodmysliteľných vianočných 

symbolov. Jedným je aj vianočný stromček. Prvá písomná zmienka 

o zdobenom vianočnom stromčeku z roku 1507. 

 Stromček nebol prvou rastlinou, ktorou si ľudia v čase zimnej 

rovnodennosti zdobili príbytky. Už dávno v histórii bolo zvlášť 

obľúbené imelo biele, ktorému pre jeho odolnosť a stále zelenú 

farbu starí Kelti pripisovali čarovnú moc.  

 Tradičný je aj výber štedrovečerných jedál. U slovanských 

národov mal štedrovečerný stôl symbolizovať hojnosť. Pod obrus 

sa dávali peniaze alebo hrsť obilia, aby ich v budúcom roku bolo 

viac. Potraviny na Štedrý večer sa šetrili tak, aby večera mala 

aspoň deväť chodov. Počas Štedrého dňa sa však držal prísny pôst. 

 Tradičný je aj výber štedrovečerných jedál. Pod obrus sa dávali 

peniaze alebo hrsť obilia. Počas Štedrého dňa sa však držal prísny 

pôst. Tradičnou Vianočnou polievkou je Kapustnica. Zvykom na 

celkom Slovensku je počas štedrej večere jesť mäso „beznohé“, 

čiže rybu. Tradične kapra, naporciovaného na podkovičky. K rybe 

sa podáva majonézový šalát. Po štedrej večeri nastane 

najobľúbenejšia časť večera pre deti a to rozbaľovanie darčekov. 

 

  



 

Ako každý rok opäť k nám zavítal Mikuláš a jeho pomocníci. 

Dobré deti odmenil sladkou dobrotou, zlé naopak čertíci 

pomaľovali. Ďakujeme našim šikovným deviatakom za ich 

aktivitu pri príprave Mikulášskej besiedky. 

Okrem nás – ročníky 5.-9. navštívili aj mladších žiakov 1.-

4.ročníka a malé deti v MŠ Lietavská Lúčka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Pripravte si pre svoju rodinu nejaké prekvapenie. A keď prekonajú 

baliaci papier budú sa veľmi tešiť. Vyberajte im darčeky s láskou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

December                                                                  

1.12.  -  Svetový deň proti AIDS                                                         

2.12.  -  Svetový deň zrušenia otroctva 

4.12.  -  Sviatok sv. Barbory, patrónkou baníkov a delostrelcov  

6.12.  -  Sviatok sv. Mikuláša, patróna detí 

9.12.  -  Medzinárodný deň proti korupcii  

10.12.  -  Deň ľudských práv 

18.12.  -  Medzinárodný deň migrantov 

24.12.  -  Štedrý deň – deň pracovného pokoja 

25.12.  -  Prvý sviatok vianočný – deň pracovného pokoja 

26.12.  -  Druhý sviatok vianočný – deň pracovného pokoja  

 

Január 

1.1.  -    Svetový deň mieru  

             Deň vzniku Slovenskej republiky  

6.1.  -    Zjavenie Pána (traja králi) – deň pracovného pokoja 

15.1.  -  Svetový deň armády 

26.1.  -  Medzinárodný deň colníctva 

27.1.  -  Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu 

28.1.  -  Európsky deň ochrany osobných údajov   

  



 

 

BUDEME POTREBOVAŤ: gombíky rôznych veľkostí a farieb 

,drôt –uistite sa, že drôt pohodlne prevlečiete cez dierky na 

gombíkoch, kliešte na drôt, šnúrku na zavesenie ozdoby, 

nožnice, korálky alebo roľníčky. 

POSTUP: 

1. Podľa toho čo sa rozhodnete 

vyrobiť, zvoľte farbu gombíkov 

aj ich usporiadanie. 

2. Z drôtu odstrihnite približne 

15 cm a ohnite ho na polovicu. 

Začnite navliekať od gombíka, 

ktorý bude na visiacej ozdobe 

najvrchnejší. Postupne navlečte 

celú postavičku alebo stromček  

   3. Pri navliekaní myslite na to, že navliekate akoby „dolu 

hlavou“ – a na konci okolo seba drôt niekoľkokrát obtočte. 

Nadbytočný drôt odstrihnite kliešťami a vyčnievajúci 

skrútený spoj ohnite smerom ku gombíku. 

 

   4.  Odstrihnite si kúsok ľubovoľnej 

šnúrky alebo nite, prevlečte ju cez 

drôt na vrchnej strane ozdôbky a 

uviažte uzlík, aby sa ozdoba dala 

zavesiť. Hotovo! 



 

Vianoce sú pre viacerých z nás najkrajším obdobím 

roka. 

Ale čo si obliecť ? trendy : červené, zelené a biele 

farby, obľúbené vzory sú hlavne kárované, vločkové, 

vzory so sobom, vločkou alebo stromčekom. Ako 

doplnky sú teraz veľmi trendy veľké, hrubé, huňaté 

šály. 

Tu máš pár tipov na Vianočné outfity.  

 

  



 

Florbalové turnaje v Hornej Bečve spojené s dejepisnou prezentáciou 

o vzniku 1.ČSR 

Naši žiaci sa v rámci spolupráce so ZŠ T.G. Masaryka v Hornej Bečve 

zúčastnili florbalových turnajov. 

Na každom športovom stretnutí sa zúčastnili 4 družstvá, okrem nás 

súťažili aj ZŠ Rajec Lipová,        ZŠ a MŠ Višňové. 

Po každom športovom výkone sa súťažné športové družstvá zúčastnili 

prezentácie o vzniku 1.ČSR a Československej storočnici. Získané 

vedomosti budú môcť preukázať na vedomostnom kvíze o spoločnej 

histórii Čechov a Slovákov. 

 

 

 

 

 



 

                 5.A 

 

 

 

 

 6.A 

 

 

 

 

Padá sniežik na školu, 

chumelí sa zhora dolu. 

Naša trieda sa teší, 

Keď za oknami husto sneží. 

Na Štedrý deň kapra 

zjeme, 

A stromček si zasvietime. 

Na Silvestra punč si dáme, 

A ohňostroj zapálime. 

O chvíľu je nový rok, 

Nech Vás šťastie 

sprevádza na každý krok. 

To Vám 6.A zo srdca praje, 

Aby Vám dobre slúžilo 

zdravie. 

  



  7.A  

 

 

 

Drevo v krbe praská, zohrieva sa láska. 

Vianoce sú krásne sviatky, pre prežitie radosti a lásky. 

Stromčeky žiaria a ľudia v krboch drevo pália. 

Vo vani už kapor pláva a rolničky nad strechami žiaria. 

Šťastné a veselé Vianoce a šťastný nový rok Vám praje 7.A. 

8.A 

 

 

 

 

Vianoce sú keď sme spolu, keď rodina sadá k stolu. 

Mama, ocko detičky, dedkovia i babičky 

Nech sú pre vás tieto sviatky žiarivé a radostné, nech všetky Vaše želania a sny  

stanú sa skutočnosťou a nech vás pocit radosti naplní počas celého roka Vám praje 8.A. 



    9.A 

 

 

 

 

Je tu čas vianočný čas srdečných prianí, 

prežite ho v pokoji a zdraví, v kruhu rodiny a známych. 

Prajeme šťastie, radosť, nehu a na celé prázdniny veľkú kopu snehu. 

 

      9.B   



 

 

 

1.miesto 

Daniela 

Bednárová 

6.A 

 

 

 

 

 

 

 

2. miesto 

Nina 

Brišová 

6.A 

 

 

 

 

 

3.miesto 

Aneta 

Žiaková 

6.A 



 

 

Čestné 

Uznanie 

Vanesa 

Holtanová 

6.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEJINY SEBAVEDOMIA 

Naša škola sa zapojila do súťaže pri príležitosti 100.výročia vzniku 

Československa “Dejiny sebavedomia“, ktorú vyhlásil Štátny pedagogický ústav. 

Cieľom súťaže bolo prebudiť u žiakov záujem o svoje rodisko, prostredie, v ktorom 

žijú, o jeho históriu a kultúru. Napriek tomu, že sa naša práca nedostala medzi ocenené, 

prinášame Vám ju v tomto sviatočnom vydaní. 

              VÝZNAMNÁ OSOBNOSŤ ŽILINSKÉHO KRAJA, 

          ŠTEFAN PELIKÁN- RODÁK Z LIETAVSKEJ LÚČKY 

,,Som vodnár. Mám rád slobodu, lásku tisícich podôb, krásu, ktorá je všade okolo 

nás ak máme otvorené srdce a oči. Som obyčajný, prostý človek s radosťami, bôľom, 

smiechom i plačom. Hoci mám vek daný Bohom, často som v koži dieťaťa. Rád snívam, 

rád lietam v oblakoch. Čím viac sa kloním k svojim koreňom, tým citlivejšie vnímam 

dianie okolo seba.” 

Štefan Pelikán je rodák z Lietavskej Lúčky, narodil sa 16. februára pred 83 

rokmi. Vo svojich šiestich rokoch začal navštevovať Ľudovú školu v rodnej dedine, kedy 

mu zomrela matka. Obdobie počas vojny a SNP vnímal očami 10-ročného chlapca. Jeho 

otec bol partizán v SNP a neskôr väzňom v koncentračnom tábore. Vždy mu kládol na 

srdce, aby nikdy nezabudol na slovenských a francúzskych partizánov. Rozprával mu o 

svojich francúzskych priateľoch, o veselých mladíkoch, ktorí aj do boja odchádzali s 

úsmevom na tvári a piesňou v hrdle. Mladý Štefan si ich natoľko obľúbil, že do svojho 

skicára podľa otcovho rozprávania kreslil ich postavy, portréty, alebo výjavy z bitiek. 

Vtedy nakreslil s vymodeloval svoje prvé portréty s historickou tematikou. V šestnástich 

rokoch ho prijali na vychýrenú Akadémiu výtvarných umení v Prahe. Jediným 

odporúčaním, ktorým ho pred odchodom na vysokú školu ,,vyzbrojili” stredoškolskí 

pedagógovia, bolo upozornenie na jeho neobyčajný talent. Taktiež v Žiline založil 

celoslovenský Klub priateľov Slovenska a Francúzka, ktorého je dodnes prezidentom. 

Keď v roku 1956 úspešne absolvoval štúdium v Prahe, odišiel na povinnú vojenskú 

službu. Jeho študijné cesty ho v priebehu rokov zaviedli napríklad do Francúzka, 

Nemecka, Švajčiarska, Bulharska, Rumunska, Arménska a Azerbajdžanu, ale aj do 

Gruzínska a pod. 



 Štefan sa na takmer 20 rokov dostal do občianskej nemilosti keď v auguste 1968 

nahlas vyjadril svoj nekompromisný odpor voči okupácií. ,,Nesloboda môže mať veľa 

podôb, ale je len jedna. A je úplne jedno z akej svetovej strany ju k nám importujú,“ 

povedal vtedy. Nesmel svoje diela vystavovať a nesmel ani cestovať po svete. 

Po roku 1981 začal tvoriť portrétny cyklus členov II. partizánskej brigády 

Milana Rastislava Štefánika. Študoval historické materiály, navštevoval rodiny a 

spolubojovníkov týchto osobností, ktorých mená už boli zapísané v histórií 

protifašistického odboja na Slovensku. Vytvoril aj dielo Konstantina Popova, ktorý 

počas SNP velil partizánskemu oddielu čo operoval v Rajeckej doline. Po celý svoj život 

zhromažďuje historické dokumenty o pôsobení francúzskej partizánskej skupiny a 

zapisoval si spomienky ľudí čo s nimi prišli do kontaktu. Vtedy povedal: ,, Francúzov si 

veľmi vážim. Pretože keď sa u nás ešte bojovalo, u nich bola sloboda. Oni mohli ísť 

domov, namiesto toho však požiadali prezidenta De Gaulla aby im povolil ostať na 

Slovensku bojovať proti fašizmu. Vtedy som si uvedomil, že sú to naši ľudia, bojujú za 

nás, našu vlasť a slobodu, preto si zaslúžia aj našu úctu. Tú budem vždy preukazovať 

tým, ktorí za nami stáli. Zaslúžia si byť súčasťou našich dejín.

 

Táto kytica nikdy nezvädne, hovorí autor. 

Od roku 1956 je členom Slovenského zväzu výtvarných umelcov a Združenia 

výtvarných umelcov stredného Slovenska. Od roku 2007 je členom Asociácie 

slovenského umenia. Dnes je čestným občanom viacerých francúzskych miest 



a držiteľom francúzskych aj slovenských vyznamenaní. Od roku 2009 je nositeľom 

Ceny Európskej únie umenia. 

 

Myslím si, že pán Pelikán si svojou tvorbou a mnohými životnými skúsenosťami 

zaslúži pozornosť aj nás mladších. Môže byť pre nás vzorom pre jeho usilovnosť, 

zodpovednosť a veľkú dávku sebavedomia, ktorú dokáže využiť aj v prospech iných. 

Pán Pelikán vo svojej tvorbe zvečňoval väčšinou jemu blízke témy, ako je 

príroda, ľudia, národná história, či sakrálne výjavy a postavy.  Pracuje s hlinou, 

drevom, kameňom, bronzom, mosadzou, s meďou či betónom, avšak aj s plátnom a 

štetcami. Každý z materiálov však používa tak, aby výsledok bol odrazom 

napodobneného modelu, pritom do každého zo svojich diel dáva malý kúsok seba. 

K jeho tvorbe patria diela ako napríklad Plameň v areáli SPP v Žiline, ktorý je z 

liateho betónu a hliníka, farebná drevorezba Kvetu života v Dome kultúry, Pamätník 

SNP v starom parku, alebo pamätná tabuľa Štefana Šálka (učiteľa Š. Pelikána) v 

Lietavskej Lúčke. Jeho výtvory sa dostali aj do zahraničia, konkrétne do Francúzska a 

to pamätné tabule kapitána Georgesa Barazera de Lannuriena alebo generála Milana 

Rastislava Štefánika.  

 

ZDROJE: Fedor Mikovič- ŠTEFAN PELIKÁN, majster dláta a palety, rok vydania 2017 

Alexandra Vavríková, 9.B 

ZŠ Lietavská Lúčka 
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Zuzana Knapcová  

Lenka Hubočanová 

Lucia Gašpieriková 

Matej Šupej 

Karolína Povodová  


