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Milí čitatelia.  

Sme radi, že Vám môžeme ponúknuť k vianočným koláčikom naše čerstvé, voňavé 

číslo Štefánkovín. Do tohto čísla sa zapojili deti, vychovávateľky aj učitelia. Pani 

psychologička a šk.pedagogička napísali krásny text o ťažkom učení. Pripravili sme 

chutné recepty, pekné príbehy a informácie. Máme pre Vás aj zábavu, aj krásne 

ilustrácie.  

Želáme Vám krásne Vianoce, prežite ich v kruhu svojich blízkych, dúfame, že si 

nájdete pod stromčekom aspoň jedno prekvapenie, ktoré ste nečakali.  

Do nového roka 2022 všetko iba najlepšie.     Vaša redakcia  
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4.11.2021 nás opustila pani učiteľka, pani riaditeľka 

Vlasta Koudelová.  

Veľmi sa tešila, ako si ešte užije posledný rok na našej 

škole, a potom pôjde oddychovať do zaslúženého dôchodku. 

O to viac nás všetkých prekvapilo, že nás navždy opustila. Aj 

počas týchto sviatočných dní si na ňu v dobrom spomíname a 

želáme celej rodine veľa sily.  

 

 

Zimný slnovrat     tento rok      21.12.2021 o 17:01 hod. 

Zimný slnovrat je astronomický termín pre okamih, keď sa Slnko na oblohe najviac vzdiali od svetového 

rovníka smerom na juh. Slnovrat je spôsobený sklonom zemskej osi a obehom Zeme okolo Slnka. V čase zimného 

slnovratu začína na severnej pologuli zima, na južnej pologuli leto. Práve v tomto období sa naša planéta na svojej 

ročnej púti priblíži k Slnku najviac a v tejto polohe zostane približne dva týždne. V týchto dňoch vládne na severnej 

pologuli zima. Deň zimného slnovratu je pre túto časť planéty predzvesťou toho, že sila Slnka sa opäť začína 

navracať a dni sa začnú predlžovať. 

Podľa pohanských legiend v tento deň porodila bohyňa Zem svojho syna Slnečného 

Boha, ktorý utešene rastie a zosilnieva. Kresťanský svet si v období zimného slnovratu pripomína narodenie 

Ježiša Krista. Symbolické 

znovuzrodenie Slnka si ľudia 

uctievali už od pradávna. Deň 

zimného slnovratu patril k najväčším 

sviatkom v roku a spájal sa 

s rituálmi, ktoré mali človeku 

zabezpečiť zdravie, silu, bohatú 

úrodu a odvrátiť od rodiny nešťastie 

a choroby. Ľudia si na začiatku zimy 

vysväcovali príbytky a hospodárske 

budovy, uctievali si zvieratá, 

privolávali hojnú úrodu a vyháňali 

z domov zlých duchov. Dievčatá sa 

venovali ľúbostným čarám, ktoré im 

mali zabezpečiť dobrý vydaj. 

K pekným zvykom patrilo 

uzmierovanie rozhádaných susedov. Nový rok sa nemal začínať hádkami a zlobou. Zdroj: pravda.sk 
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Neposlušný Janko 

Janko bol veľký grázel. Vždy celý rok neposlúchal, ale keď prišli Vianoce, stal 

sa z neho anjelik. Miloval darčeky, a preto milovaj aj Vianoce. Každý rok napísal 

list Ježiškovi už v októbri. Zoznam obsahoval aspoň 100 vecí, ktoré chcel dostať. 

No, malo to jeden háčik – vždy dostal iba 2-3 hračky, mandarínky a knihy, 

ktoré Janko nenávidel.  

Aj tak vždy hovorieval: „Na ďalšie Vianoce to dostanem!” 

Ale to sa nikdy nestalo. 

Ani tieto Vianoce nebolo inak. Do listu napísal presne 138 hračiek, no aj tak mu 

to nestačilo. Rozhodol sa, že Ježiška na Vianoce chytí a ukradne všetky darčeky. 

Pripravil pascu a čakal. Presne o polnoci sa v obývačke začala vznášať zlatá žiara. 

Janko sa pripravil. 

Do miestnosti vletel anjelik a pozrel sa na Janka. 

Pokarhal ho a povedal: „Tieto Vianoce dostaneš len 1 darček a ak sa polepšíš, 

nabudúce ich bude viac. Poslúchaj!” 

Janko zostal najprv šokovaný, potom zarmútený. Ale odvtedy bol dobrý celý 

rok, až navždy.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

 

 
 

 

                                                

 

 

Text: Z. Gucká, 4. B          ilustrácia H. Hnátová, 4.E 
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ZELENÁ ŠKOLA 
 

V rámci programu Zelená škola dbáme všetci v triedach na správne triedenie odpadu. 

Mladší žiaci často pracujú s papierom, a preto sa modré nádoby rýchle zaplnia zvyškami 

odstrihnutých kúskov, ktoré by sa ešte dali využiť. Rozhodli sme sa preto, že tento papier 

zrecyklujeme a vyrobíme si krásne vianočné pohľadnice.  

V spolupráci s Daphne – inštitútom aplikovanej ekológie bola predvianočná 

enviromentálna aktivita pre žiakov zábavná, poučná a pre naše stromy láskavá a šetriaca. 

Krásne pozdravy určite potešia všetkých, ktorí ich dostanú.         2.D, 2.E  
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Anketa                 
Čo by si si prial/a pod vianočný stromček 

Pýtali sme sa skoro 150 detí        z toho 40 detí by si prialo najviac  

elektroniku (mobil, tablet),  22 detí by si želalo hry a veľká časť  

aj bábiku alebo lego.  

Milo nás prekvapilo, že by si priali aj zdravie a lásku.  

 

  

VTIPY 
 

Na tanečnej zábave príde chlapík za hudobníkmi a vraví 

im, aby zahrali štátnu hymnu.  

„Teraz na Silvestra?“ „Viete, ja by som už chcel ísť 

domov, ale jedna ženská mi sedí na klobúku!“ 

 

Babička príde na návštevu a pýta sa vnučky:  

- Tak čo, malá, ako sa ti páči tvoj nový malý braček? 

- Ale hej, je celkom fajn, pokrčí dievčatko 

ramenami. Ale je mnoho vecí, ktoré by sme 

potrebovali viac. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jano pozýva priateľa na silvestrovský večierok a 

vysvetľuje:  

„Dostaneš sa k nám autobusom číslo 26, vystúpiš na 

predposlednej zastávke a ja bývam hneď naproti, v 

dome číslo 28. Zazvoníš lakťom pri bránke a ako sa 

ozve bzučiak, strčíš do bránky kolenom a už si u 

mňa.“  

„Prepána,“ žasne Fero, „a prečo by som mal zvoniť 

lakťom a kolenom kopať do bránky?“  

„Prepána,“ zhrozí sa Patrik, „a to by si sa, človeče, 

nehanbil prísť na silvestrovský večierok s prázdnymi 

rukami?“ 

Vinš:  
 

Vinšujem vám nový rok, aby vám odpadol z 

pece bok, z hrnca ucho, z gazdinej brucho a 

zo strechy rúra, aby ste v hrnci stále mali 

kura. Aby sa vám hrach rodil, aby som ja naň 

chodil. V komore dosť pálenky a samé krásne 

spomienky.
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VIANOČNÉ PRÍBEHY V ŠKOLSKOM KLUBE. 

2. oddelenie, vychovávateľka M. Volková 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

INFO Z ŠKD... 
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Tento list rodičom obletel celý svet. Čo naň hovoríte vy? 
 

“Záverečné testy vašich detí začínajú čoskoro. Viem, že by ste veľmi chceli, aby sa im podarili čo najlepšie. 

Ale, prosím, pamätajte, že medzi študentmi bude sedieť aj umelec, ktorý nepotrebuje vedieť matematiku. Je tam aj 

budúci podnikateľ, ktrého nezaujíma dejepis alebo anglická literatúra. Je tam športovec, pre ktorého je fyzická 

kondícia dôležitejšia ako fyzika. Ak vaše deti dostanú skvelé známky, výborne! Ale ak nie, prosím, neberte im ich 

sebavedomie a dôstojnosť. Povedzte im, že je to v poriadku, že je to len test! V  živote ich čakajú oveľa väčšie veci. 

Povedzte im, že bez ohľadu na to, akú budú mať známku, milujete ich a nebudete ich súdiť. Prosím, urobte to, a 

keď to urobíte, sledujte, ako vase deti dobyjú svet. Jeden test alebo zlá známka im nezoberú ich talenty a sny. A 

prosím, nemyslite si, že doktori a inžinieri sú jediní šťastní ľudia na svete!” 

 

Milí žiaci, prihovárame sa vám prostredníctvom nášho školského  časopisu 
 

Iste viacerí poznáte známeho futbalistu Messiho, fyzika Alberta  Einsteina, amerického prezidenta Thomasa 

Jeffersona, dánskeho spisovateľa H. CH. Andersena alebo klavírneho virtuóza a hudobného skladateľa W. A. 

Mozarta, či Beethovena alebo Napoleona?  

 

   
 

A viete čo týchto výnimočných ľudí spája? Sú to ľudia s 

Aspergerovým syndrómom, ktorí aj napriek 

svojmu sociálnemu hendikepu a čudným prejavom, častokrát 

označovaní za “čudákov”dokázali v živote neuveriteľné  a 

nezabudnuteľné veci.  

A viete čo majú spoločné herci Emma Watson, Jack 

Nicholson, Justin Timberlake, Robin Williams, Sylvester  

Stallone či Whoopi Golberg?  
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Takisto im v minulosti diagnostikovali poruchu pozornosti a hyperaktivity, ktorú dobre poznáme pod 

pojmom ADHD.  

A ak by ste ešte chceli vedieť, čo majú spoločné herec Orlando Bloom, Tom Cruise, Keanu Reeves, maliar Pablo 

Picasso, basketbalista Magic Johnson, zakladateľ automobilky Henry Ford, zakladateľ počítačovej spoločnosti  

William Hewlett, politik J. F. Kenedy?  Všetci títo slávni ľudia trpeli dyslexiou.  

 

Chceme vám týmto všetkým 

povedať, že nikto z nás nie je 

dokonalý a každý z nás bojuje s 

nejakým nedostatkom či 

obmedzením.  

Dôležité, ale je, nepozerať sa na 

seba len cez toto obmedzenie, ale 

vidieť potenciál a talent, ktorí sa v 

každom z vás ukrýva.  

 

Nikdy nie je neskoro plniť svoje 

sny. Aj týto významní ľudia napriek nedokonalostiam, slabostiam a častokrát aj neúspechu dokázali objaviť a 

využiť svoje skryté talenty a  zapísať sa tak do dejín. 

Blížia sa vianočné sviatky, čas, ktorí mnohí z nás trávia v kruhu najbližších, pri vianočnom stročeku, 

rozprávkach, domácej pohode. Nie všetky chvíle sú však pekné a niekedy sa stáva, že dlhší čas zažívame smútok, 

nepochopenie, hnev či strach. V takých chvíľach nám býva ťažko a je fajn mať niekoho na koho sa môžeme 

obrátiť, komu sa môžeme zdôveriť. Či už sú to ťažkosti s učením,  alebo rôzne negatívne pocity, ktoré zažívate. Je 

dôležité vedieť, že pocity sami o sebe nie sú dobré alebo zlé, sú tu a chcú nám niečo povedať. V takých prípadoch, 

nielen počas nadchádzajúceho obdobia, ale počas celého roka sa môžete obrátiť na nás – vašu školskú špeciálnu 

pedagogičku a školskú psychologičku. Sme tu pre vás, aby ste so svojimi problémami či ťažkosťami neboli sami a 

aby sme vám pomohli vidieť to pozitívne a dobré, čo vo vás vidíme my.  

 

  Nielen počas vianočného obdobia, ale aj kedykoľvek počas celého roka sa môžete obrátiť aj na nás – vašu 

školskú špeciálnu pedagogičku a školskú psychologičku.  

Veronika Ďuratná a Lucia Jurčáková 
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Ako sa ovečky hrali s vlnou z neba a  

                                           dievčence kŕmili vtáčence  

 

 

 

 

 

 

 

Náš prvý 

snehuliak :) 

 

Zapadol kraj bielym 

snehom, spúšťame sa dolu 

brehom.  

Hurá, s vetrom o preteky, 

mihajú sa čierne smreky, 

 zamihá sa v očiach svet,  

to je cesta, to je let!  

(Elena Čepčeková)  

 

trebárs ....3.E -13.od. ŠKD  
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Na Tri krále, o krok dále 

Podľa biblického textu boli Traja králi traja mudrci, 

ktorí stelesňovali múdrosť vtedajšieho sveta. Legenda viažúca 

sa k Trom kráľom hovorí, že to boli „traja mudrci z východu“ 

(niekde sa prekladajú aj ako mágovia), ktorí mali stelesňovať 

múdrosť vtedajšieho sveta. Pochádzali možno z Perzie alebo z 

Médie, možno z Chaldejska alebo z Arábie.  

 Zaoberali sa prírodnými vedami, najmä skúmaním 

hviezd (astronómovia/astrológovia). Požívali pravdepodobne 

ešte väčšiu úctu ako králi, keďže takto vzdelaní muži bývali 

obyčajne radcami kráľov a ich činnosť bola zahalená rúškom 

tajomstva.  

V tento deň, 6.1. si kresťania pripomínajú biblické 

postavy, troch mudrcov Gašpara, Melichara a Baltazára, ktorí 

sa prišli do Betlehema pokloniť novonarodenému Ježišovi a 

priniesli mu dary – zlato, kadidlo a myrhu. 

Ku dňu Troch kráľov sa viazali koledy, vinše, ktoré mali do 

domu privolať šťastie, zdravie a blahobyt. Na sviatok Troch 

kráľov navštevoval domy farár, kostolník či kantor s kňažskou koledou. Domácim zaželali spevom i slovom 

šťastný nový rok, príbytok vysvätili a nad dvere kriedou napísali iniciály kráľov, resp. mudrcov – Gašpara, 

Melichara a Baltazara G+M+B a rok. Skratka G+M+B znamená aj Christus mansionem benedicat – Kristus nech 

žehná tento dom. 

V katolíckych kostoloch sa na Troch kráľov a v predvečer tohto sviatku konajú slávnostné omše. Vo viacerých 

chrámoch bývajú trojkráľové koncerty alebo betlehemské hry. 

Po sviatku Troch kráľov sa zvyčajne oberal vianočný stromček, ktorý sa potom zavesil na niektorý ovocný strom, 

najmä na taký, ktorý nechcel zarodiť. Počas sviatku Troch kráľov sa svätila voda a krieda. V minulosti sa totiž vode 

pripisovala veľká moc, pila sa dokonca aj obradne. Každý člen rodiny sa napil svätenej vody, aby bol po celý rok 

zdravý. Ochranné účinky mala aj trojkráľová krieda, svätená v deň sviatku. Ak sa ňou nakreslil kruh, mal mať 

magický účinok a chrániť pred nečistými a zloprajnými silami. 

Po sviatku Troch kráľov prišlo obdobie zábavy a veselosti, začínali sa totiž fašiangy. 
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Zdroj: bratislava.dnes.sk 

 

 

 

VIANOČNÝ PRÍPAD   

 

Celý príbeh sa začal na Severnom póle. Presne na tom mieste, kde 

vianoční elfovia vyrábajú darčeky pre deti na Vianoce. Všetci elfovia 

pracovali usilovne a veľmi premotivovane. Až na jedného...  

Mali tu totiž jedného zlého elfa menom Elfión, ktorého prezývali Elfo. Elfo namiesto toho, aby chystal a 

balil darčeky, hádzal ich radšej do koša, čím ich všetky zakaždým zničil. 

Kvôli nemu malo skoro každé dieťa pokazené Vianoce. A to si viete predstaviť, ako sa také dieťa tvári na 

Vianoce, keď si pod stromčekom nič nenájde.  

Santa Klaus bol veľmi nahnevaný, keď zistil, že deti nedostali svoj vysnívaný darček.  

Preto Santa Klaus zavolal ELF.B.I. (Niečo také ako F.B.I., ale keďže išlo o elfov, tak ich detektívna 

skupina sa volala ELF.B.I.). Tí sa teda pustili do pátrania po celom regióne. Preverovali každého elfa.  

Elfión sa však schovával pod kopou baliaceho papiera na darčeky. Tam sa prehrabával medzi policami a 

začal rozväzovať mašle na darčeky.  

Asi okolo 14:00 prišla ELF.B.I. do skladov a našli tam rozviazané mašličky, ale páchateľa nikde nebolo. 

Našli tam iba zelenú čiapku s brmbolcom, ktorú zaniesli múdremu vedcovi Elfovedovi.  

Ten sa na ňu pozrel cez svoje čudesné prístroje a hneď zistil, že patrí záškodníkovi Elfovi.  

ELF.B.I. dala čiapku ku mašliam, lebo predpokladali, že sa tam páchateľ Elfión určite vráti. A veruže sa 

ten tam aj vrátil!  

ELF.B.I. ho chytila a odviezla rovno ku Santa Klausovi, 

ktorý ho odsúdil do lízankového väzenia. 3 mesiace musel 

upratovať všetky prilepené lízanky. Za tú dobu mal čas 

rozmýšľať. Počúval príbehy o smutných deťoch, ktoré čakali 

skoro celý rok na vysnívanú hračku a mali veľkú radosť pod 

stromčekom, keď si ju tam našli. Na ďalší rok darčeky 

nevyhodil a keď videl, že sa deti potešili akurát tým jeho 

darčekom, rozhodol sa, že už nikdy nikomu kaziť radosť 

nebude. Dokonca aj občas nejakú lízanku  do balíčka pribalí.  

L.Vasiľová, G. Kanátová, M. Bartoková, 4.E  
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Vôňa Vianoc 
 

Tak ako každý rok, aj v tomto predvianočnom čase 

sme sa pustili s deťmi v ŠKD (15. oddelenie trieda 

4.B ) do pečenia vianočných koláčikov. Tentokrát 

sme si upiekli perníkové keksíky a banánovo-

škoricové muffiny.  

Spoločne sme sa pustili do práce. Každé dieťa si 

vyskúšalo prácu s voňavým cestom. Najprv sme 

vypracovali cesto na keksíky, vyvaľkali ho a postupne formičkami vykrajovali rôzne vianočné 

motívy, ktoré deti nakoniec poukladali na plech.  Pri muffinoch deti zamiesili cesto a naplnili 

pripravené košíčky. 

Nakoniec sme dali naše výtvory upiecť a verte mi, že tá omamná vôňa sa niesla celou školu.  

Deti sa nevedeli dočkať, kedy budú keksíky a muffiny upečené, a budú sa môcť pustiť do 

ochutnávky svojich výtvorov. 

 

Prikladáme aj recepty, možno aj Vy 

dostanete pri čítaní článku na ne 

chuť.  

 

Keksíky:                                               

500g hladkej múky  

180g práškový cukor 

250g masla 

2 vajíčka 

3 lyžice medu 

2 lyžičky škorice 

 

Všetko spolu zmiešame a necháme odležať v chladničke ( najlepšie cez noc ). 

Potom rozvaľkáme na 0,5cm a vykrajujeme. Dáme piecť na 200 stupňov 8 minút. 
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Muffiny: 

4 prezreté banány 

1 vajce 

75 g roztopeného masla 

50 g trstinového cukru 

200 g múky (my sme použili špaldovú múku ) 

1 čajová lyžička sódy bikarbóny 

1 čajová lyžička prášku do pečiva (ideálne bez 

fosfátov) 

1/4 čajovej lyžičky soli 

 

Postup 

1. Roztopte maslo. Kým si nachystáte ostatné 

suroviny, vychladne na použiteľnú teplotu. 

Vajíčko vyberte z chladničky aby sa trocha 

prehrialo. 

2. Rúru začnite predohrievať na 180 stupňov 

3. Banány rozmačkajte vidličkou na kašu. 

4. V jednej miske zmiešajte mokré ingrediencie – najskôr rozšľahajte vajce, potom pridajte banány 

a roztopené maslo. Vidličkou vymiešajte tak, aby sa všetky suroviny spojili. 

5. Do druhej misy odvážte múku a cukor, pridajte sódu bikarbónu, prášok do pečiva, soľ a 

dôkladne premiešajte.  

6. Zmiešajte suché a mokré suroviny. 

7. Cesto rozdeľte do formy na muffiny a vložte do vyhriatej rúry. Teplotu znížte na 160 stupňov a 

pečte približne 20 – 25 minút. Ak ste na pečenie muffinov nepoužili papierové košíčky, z rúry ich 

bude treba vybrať skôr, pravdepodobne už po 20 minútach; vo vymastenej forme budú upečené 

rýchlejšie. 

Prajeme Vám dobrú chuť! 
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