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Milí čitatelia,  

prinášame vám aj v tomto pohnutom čase už tradičné vianočné číslo nášho 

školského časopisu Javorník. Prvýkrát vychádza len v elektronickej podobe 

a pripravili ho pre vás žiaci 9. ročníka. Veríme, že vám prinesie zaujímavé aj 

vtipné čítanie na sviatočné dni.  

Prajeme vám pokojné, radostné a požehnané vianočné sviatky a v novom roku 

pevné zdravie, šťastie a blízkosť milovaných.      -r- 

            

 
Banskobystrické Vianoce | Banská Bystrica (banskabystrica.sk) 

 

 

Na Vianoce pokoj v duši, šťastie ktoré nič neruší, 

v novom roku veľa sily, by ste zdraví dlho žili. 

 

Pod stromčekom darčeky čo srdce pohladia, 

rodinu, priateľov, čo nikdy nezradia. 

Ku šťastiu krôčik, k bohatstvu krok, 

prekrásne Vianoce, a šťastný nový rok. 
 

Miška, Natália, Paula 

https://www.banskabystrica.sk/podujatia/banskobystricke-vianoce/
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Legenda o zlatom prasiatku 

Určite ho každý pozná. To zlaté prasiatko, kvôli ktorému nikdy nikto nesmie jesť celý Štedrý 

deň, aby ho zazrel. Ale aj keď to vydrží, nepapať, až do večera, nejakým zázračným 

spôsobom ho vždy vidia iba jeho rodičia. Kde je teda pravda? Existuje to bájne zlaté 

prasiatko? Ak áno, ako vyzerá? Na všetky tieto otázky vám práve teraz odpoviem.  

Verte, neverte, to prasiatko skutočne existuje. Ja sama som ho raz zazrela. Bola som ešte 

malá, ale ten moment, keď som ho uvidela, si pamätám úplne presne. Predstavte si to, je 

Štedrý deň, štyri hodiny poobede, vyhladovaná v televízií pozerám rozprávku Perinbaba. 

Mama ma zavolá pozrieť sa na to prasiatko. No ja už som na to ani nemala chuť, po minulých 

rokoch sklamania. Nakoniec sa však nechám prehovoriť a neľutujem. Po asi piatich minútach 

kukania do prázdna som ho naozaj uvidela. Bolo nádherné, jeho zlatistý lesk sa mi odrážal z 

čerstvo napadnutého snehu do mojich užasnutých očí. Vtedy som si povedala, že už nikdy 

nebudem spochybňovať mojich rodičov. A to isté radím aj vám a verím v to, že vy budete 

mať tiež také šťastie ako ja a podarí sa vám uvidieť to úžasné zlaté prasiatko.  

         (pripravila Romanka)  

 
09018827_njbanfsekenjvr-b.jpg (500×512) (flercdn.net) 

https://static.flercdn.net/products/dd2/b/27/88/09018827_njbanfsekenjvr-b.jpg
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                                         Najlepšie vianočné  pesničky  

(rebríček vianočných piesní pre vás zostavila Maťa s Romankou) 

                      Let it Snow      

              Tichá noc 

           Last Christmas 

         Šťastné a veselé 

                           Jingle Bell Rock 

Najkrajšie Vianoce 

      Holly Jolly Christmas 

 Už sa zase tešíme na Ježiška 

All i want for Christmas is you 

Každý deň budú vraj Vianoce 

                              Rocki’n Around the Christmas Tree 

                            It’s the most wonderful time of the year  
 

Pre tých, ktorí si chcú pesničky vypočuť teraz:     

Frank Sinatra - Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow! (Official Music Video) 

Tublatanka - Tichá noc  

Wham! - Last Christmas (Official Video) 

Dominika Mirgová - ŠŤASTNÉ A VESELÉ 

Jingle Bell Rock 

IMT Smile - Najkrajšie Vianoce (Lyric Video)  

Michael Bublé - Holly Jolly Christmas [Official HD] 

Těšíme se na Ježíška 

Mariah Carey - All I Want For Christmas Is You (Official Video) 

Kazdy den budu vraj Vianoce 

Rockin' Around The Christmas Tree Lyrics 

Andy Williams - It's The Most Wonderful Time Of The Year 

https://www.youtube.com/watch?v=sE3uRRFVsmc
https://www.youtube.com/watch?v=NOKJKjsvVo8
https://www.youtube.com/watch?v=E8gmARGvPlI
https://www.youtube.com/watch?v=SdxW7vYlEl4
https://www.youtube.com/watch?v=Z0ajuTaHBtM
https://www.youtube.com/watch?v=QV5hveROjqM
https://www.youtube.com/watch?v=Dkq3LD-4pmM
https://www.youtube.com/watch?v=-rS8hXpBGt4
https://www.youtube.com/watch?v=yXQViqx6GMY
https://www.youtube.com/watch?v=Pny6GV7IApU
https://www.youtube.com/watch?v=t3HJgCcSUqQ
https://www.youtube.com/watch?v=gFtb3EtjEic
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Zvoní zvonček malý 

Zvoní, zvoní zvonček malý                                                         
Vianoce sú pred dverami 
rozvoniava celý dom 
vianočný je plný stôl. A 
keď sa sviečočka slávnostne zapáli 
nie v jedných očičkách iskrička zažiari. 
Iskrička radosti po líčku sa zgúľa 
mamičkine rúčky nežne ma pritúlia. 
     

 

 

                        Svieť nám, stromček jagavý 

                       Svieť nám, stromček jagavý, 
                    už sme všetci zvedaví, 

                       čí je ten darček a čo je v ňom, 
                     cingi, lingi, cingi, lingi, bom. 

 
                     Svieť nám, vločka veselá, 

                                                svet sa odel do biela, 
                                                  bláznivé vrabce škriepia sa s ním, 

                                               čimčarara, čimčarara, čim. 
 

                                               Svieť nám, stromček bielučký, 
                                             chytíme sa za rúčky, 

                                                nech naším spevom znie celý dom, 
                                            fidli-tidli, fidli-tidli, bom  

 

                                                                              Zdroj: https://vianoce.sk/18121/basnicky-a-pesnicky.php 

 

Vianočný večer 

Keď je večer vianočný, 
rada snívam krásne sny.  
V kúte stojí krásna dáma, 
sviečkami je obsypaná. 
Hviezdička je veselá, 
anjelik sa usmieva... 
 
A na zemi hračiek hŕba- 
vidím vlak, loď, bábu, Kuba! 
Je to krása, nádhera, 
čo sa na mňa pozerá! 
Otvoriť hneď očká chcem, 
nech to nie je iba sen! 
 

Zdroj:https://najmama.aktuality.sk/clanok/231996/extra-vianocne-basnicky-pre-deti/ 

https://najmama.aktuality.sk/clanok/231996/extra-vianocne-basnicky-pre-deti/
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                                                   Vzájomné dary 

Žili raz mladí manželia, veľmi chudobní, ale šťastní a plní vzájomnej lásky. Ona mala 

nádherné, husté, čierne vlasy stiahnuté do dvoch hrubých vrkočov, ktoré jej siahali priam po 

kolená. Hoci nebola krásavica, každý, kto ju videl, ju musel obdivovať pre jej vlasy. On bol 

úradník na tom najnižšom poste a jediné, čím by mohol vzbudiť záujem okolia, boli jeho zlaté 

vreckové hodinky. Zdedil ich po otcovi, ale bez potrebnej zlatej retiazky, ktorá by, visiac z 

jeho vrecka, každého upozornila, že je ich majiteľom. Pochopiteľne, túžil mať takú retiazku a 

žena o jeho túžbe vedela. Aj ráno na Štedrý deň si predstavovala jeho radosť, keby mu 

retiazku darovala. Nemala ale peniaze na nijaký vianočný dar, kdeže na zlatú retiazku! Zrazu 

dostala nápad. Vybrala sa bez váhania do mesta, predala svoje krásne vlasy a utekala k 

zlatníkovi. Kúpila mužovi zlatú retiazku, tú, ktorú on vždy vo výklade obdivoval. 

Keď sa muž vracal z úradu, všimol si, že vo výklade u zlatníka už nie je zlatá retiazka a 

zamrzelo ho to. Ale na jej mieste ležala krásna spona do vlasov. „To by bol pravý vianočný 

dar pre moju ženu“ – pomyslel si. Neváhal a vymenil svoje zlaté hodinky za zlatú sponu do 

jej vlasov. Pod vianočným stromčekom dal muž svojej žene sponu do vlasov, ktoré si 

odstrihla a ona jemu retiazku k hodinkám, ktoré predal… 

                                                                                https://lifekoucing.sk/4948-2/                                                                                          

 

-výber básní a príbeh pre vás zostavila Jitka- 

 

 
https://www.google.com/search?q=zimne+kreslene+obrazky&rlz=1C1PRFI_enSK873SK873&sxsrf=ALeKk00fYM8VsK3SxVB-

EJOCJoiKc717yA:1608106702653&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjg1ZamiNLtAhWh6uAKHeR_A2oQ_AUoAXoECBQQAw&biw=1920&bih=969#imgrc=Dwh4MmJkmZiNxM 

 

https://www.google.com/search?q=zimne+kreslene+obrazky&rlz=1C1PRFI_enSK873SK873&sxsrf=ALeKk00fYM8VsK3SxVB-EJOCJoiKc717yA:1608106702653&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjg1ZamiNLtAhWh6uAKHeR_A2oQ_AUoAXoECBQQAw&biw=1920&bih=969#imgrc=Dwh4MmJkmZiNxM
https://www.google.com/search?q=zimne+kreslene+obrazky&rlz=1C1PRFI_enSK873SK873&sxsrf=ALeKk00fYM8VsK3SxVB-EJOCJoiKc717yA:1608106702653&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjg1ZamiNLtAhWh6uAKHeR_A2oQ_AUoAXoECBQQAw&biw=1920&bih=969#imgrc=Dwh4MmJkmZiNxM
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Otvorený list Ježiškovi...  

Milý Ježiško, dúfam, že sa máš dobre. Ešte predtým, ako začnem 

písať, čo by sme si priali pod stromček, chcem Ti poďakovať za to, že 

sa máme dobre, že máme čo jesť, kde spať, že máme teplo, rodinu, 

ktorá nás miluje, že sme nikto neumreli na koronku a celkovo -  že 

sme zdraví. Ďakujem za nás všetkých. 

Píšem aj preto, aby som Ti pomohla pri výbere vhodných 

darčekov. Tu je zopár tipov zo zoznamu našich prianí: stroj na 

pukance, ten sa vždy zíde. Áno, áno ja viem že sme teraz stále doma, 

ale pokoj od učenia by nám tiež bodol. Peniaze, ach, tie peniaze, tých 

je vždy málo. Šípkový terč, aj ten by sme si za tie peniaze mohli kúpiť, 

ale od Teba, od Ježiška je to lepšie.  Samozrejme aj šípočky Van 

Gervena by sa k nemu hodili, aby sme mohli už naporiadok, ako 

profíci, hádzať do toho terča. Predplatený Netflix, pretože nikdy 

nevieš, kedy nám vrchnosť zakáže aj telku. No a keď to celé skončí, a 

my zase budeme môcť ísť spolu len tak na ihrisko, von, tak by sme 

chceli volejbalovú loptu, nejakú fakt dobrú. A samozrejme, Dedoles 

ponožky, lebo tie sú božské, veď  uznaj sám, určite frčia aj u vás 

hore... 

Tak šťastné a veselé všetkým – vám na nebi a i nám na zemi. 

Anabela a Vanes 
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Poprehadzované vianočné recepty 

Vianočný škriatok (Martinka) poprehadzoval slová z receptov. Slová napísané veľkými 

písmenami z prvého receptu vymeňte so slovami z druhého receptu . 

 Cesto na vianočné medovníky 

Do misky dáme ZEMIAKY, cukor,  korenie. Pridáme vajcia, mäkké  VAJCIA, med a 

sódu bikarbónu. Spracujeme ZELENINU a podľa potreby pridávame ešte 

UHORKY. Keď je cesto spojené, preložíme ho na silikónovú podložku, trošku 

podmúčime a ešte vypracujeme, aby bolo pekne lesklé. Namiesto tejto celej 

procedúry môžete použiť robot, alebo pekárničku. Podľa chuti pridajte taktiež 

mletú ZÁLIEVKU, alebo .BIELKY 

ŚALÁT zabalíme do fólie a dáme do chladničky aspoň na dve hodiny oddýchnuť, 

najlepšie do druhého dňa.     
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Vianočný šalát  
MÚKU aj uvarené MASLO necháme vychladnúť a potom ich ošúpeme. Zemiaky a 
4 vajíčka nakrájame pomocou mriežky do misky. Pridáme k nim aj sterilizovanú 
CESTO a MÚKU. 
Zo zvyšných vajíčok pridáme len nakrájané BADYÁN, žĺtky vymiešame s 
majonézou a smotanou. ŚKORICU dochutíme nálevom z uhoriek, soľou a 
korením. CESTO dobre premiešame a necháme odstáť. 
 

Podarilo sa vám správne poskladať recepty? Ak áno, prajeme vám dobrú chuť  

 

 

Čo sa oplatí pozrieť si na Vianoce (24.12.2020) v televízii? 
Výber programov pre vás zostavil Matúš  

 
Jednotka 
- 11:55 Rozprávky H. Ch. Andersena: Dievčatko so zápalkami 
- 14:25 Anjel na horách 
- 20:35 Nekonečný príbeh 
 
Dvojka 
- 10:05 Jááánošííík po tristo rokoch 
- 12:05 Pippi dlhá pančucha: Pippi sa sťahuje do vily Vilôčky 
- 16:05 Antarktída – zamrznutá časová kapsula 
 
Markíza 
- 10:10 Pyšná princezná 
- 15:20 Pelíšky 
- 17:40 Perinbaba 
 
Joj 
- 06:50 Prázdniny: Vianočné dobrodružstvo 
- 10:00 101 dalmatíncov 
- 20:00 Sám doma 2: Stratený v New Yorku 
 
Joj Plus 
- 13:15 Profesionáli 
- 16:20 Blb a blbec 
- 18:25 Všetko čo mám rád – Vianoce 
 
Dajto 
- 06:00 Aj múdry schybí – Silvester 2006 
- 10:35 Kredenc 
- 20:15 Nezastaviteľný 
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ČT1 
- 07:35 Lotrando a Zubejda 
- 10:55 Traja veteráni 
- 20:30 Tri oriešky pre Popolušku 
 
ČT2 
- 09:35 Vianoce v divokej prírode 
- 16:30 Najkrajšie pamiatky sveta: Kláštor Ježiša Krista v Tomaru 
- 19:55 Vianočný koncert Karla Gotta 
 
Prima Plus 
- 11:55 Show Jana Krause 
- 16:10 Nikto nie je dokonalý 
- 20:15 Ano, šéfe! 
 
Nova International 
- 12:35 Babicovy dobroty / - 12:55 Lucie na bílo 
 
 
 

Historické okienko 
  
V roku 2020 si pripomíname 350. výročie narodenia Jána Amosa Komenského. 
Poviete si, že to bolo dávno? Veru bolo, a predsa Komenský je v Kolároviciach ako 
doma  Viete, kde by ste ho našli? Predsa v škole, a to hneď na niekoľkých 
miestach. Dobre si ho pozrite a premýšľajte.  
 

 
Kým si spomeniete, prečítajte si čo-to o Komenského živote: 
 

Bol český (ale prisvojujú si ho aj Maďari, Slováci, Nemci a pod.) pedagóg, jazykovedec, 

prírodovedec, humanista, filozof, politik. Mal slovenských predkov. Vyštudoval teológiu a bol 

vysvätený za kňaza Jednoty bratskej. Táto cirkev patrila k protestantským cirkvám v Čechách 

a hlásila sa k husitským tradíciám. Po porážke českých stavov v bitke na Bielej hore sa 

Komenský musel skrývať pred cisárskymi vojskami. 



11 
 

V tom čase mu na mor zomrela manželka i dve deti. Východisko z trpkej situácie hľadal v 

práci. Vtedy začal pracovať na svojej knihe Labyrint světa a ráj srdce. Animovaný príbeh 

tohoto diela si môžete pozrieť tu:  

Labyrint světa a ráj srdce - ČT edu - Česká televize (ceskatelevize.cz) 

alebo 

Labyrint světa a ráj srdce: Osudový labyrint — Česká televize (ceskatelevize.cz) 

V roku 1628 opustil svoju milovanú Moravu a pustil sa putovať po Európe. Finančne ho pri 

tom podporovali bohatí mecenáši, ktorí si vážili jeho prácu. Zavádzal úplne nové spôsoby v 

školskej dochádzke. Hlásal, že školská dochádzka musí byť povinná pre každé dieťa, či je 

bystré alebo hlúpe, bohaté alebo chudobné. Preslávil sa na svoju dobu revolučnými pojmami 

„opakovanie je matkou múdrosti“ a „škola hrou“. Jeho filozofia sa nazýva pansofia. 

Ústrednou filozofickou ideou J. A. Komenského je myšlienka jednej harmónie ovládajúcej celý 

kozmos. Komenského filozofické otázky sa sústreďujú na súvislosť zmyslu všetkého bytia. 

Ján Amos Komenský bol nazvaný jedným z historikov „najpamätnejším mužom všetkých 

čias“, pretože počas svojho života túžil naprávať nedostatky,  kedykoľvek sa s nimi v živote 

stretol. Táto túžba po ich náprave charakterizovala Jána Amosa už ako študenta, neskoršie 

ako učiteľa a kazateľa Jednoty bratskej, neskôr biskupa, spisovateľa, reformátora škôl a 

reformátora celej ľudskej vzdelanosti a spoločenského života. 

Základ pravej ľudskosti videl jednak v tom, aby človek, ktorého biblicky nazýval Boží obraz, 

načúval Slovu Božiemu z Písma; jednak aj v tom, aby poznával prírodu i ľudské činy. Prírodu 

pokladal od začiatku za veľkú učiteľku, ako to dosvedčuje aj jeho „Didactica Magna“, kde 

príroda bola pre neho vzorom prirodzenej, ľahkej, rýchlej a dôkladnej výchovy a vzdelávania. 

V ľudskom živote sa človek učí jednak z histórie ľudstva, z jeho úspechov a omylov, jednak zo 

súčasných ľudských skutkov, zo vzájomného styku ľudí. 

Vo Veľkej didaktike začal budovať nápravu vzdelávania a výchovy na filozofii celého života. 

Táto filozofia, ktorú nazval pansofia, všemúdrosť, mala pomôcť ľuďom nájsť vyrovnanú 

životnú múdrosť, s ktorou by pristupovali k riešeniu otázok svojho života. Aby dosiahli túto 

životnú múdrosť, je potrebné, aby si utvárali správny vzťah k svetu ako celku. Komenský videl 

tento celok v troch základným vrstvách – svet prírody, svet človeka a duchovný, Boží svet. 

Súčasne bol presvedčený, že svet je harmonický celok, a že teda človek má tvoriť jednak malý 

harmonický celok vo všetkých svojich prejavoch, jednak má byť v harmonickom vzťahu k 

prírode, k svetu ľudí, k Bohu. 

Pansofia ako cesta k životnej múdrosti mala ukázať, čo je v živote podstatné, na čom 

najväčšmi záleží a čo sú vedľajšie veci. Vo vzdelávaní a vo výchove, ktorými sa Komenský 

zaoberal od začiatku svojej práce, zdôrazňoval, že podstatné je, aby sa zdokonaľovali všetci. 

Najprv mal na mysli všetky deti a mládež svojho národa. Neskoršie všetky národy a nakoniec 

všetkých ľudí na svete, deti, mládež, dospelých aj starých ľudí. Za najdôležitejšie pokladal, 

aby sa zdokonaľovali vo všetkom, čo zlepšuje ľudskú prirodzenosť, vo vnímaní, v rozumovom 

poznávaní, v rozprávaní, cítení, chcení a konaní; ale aby ľudia aj naprávali všetko okolo 

https://edu.ceskatelevize.cz/kolekce/labyrint-sveta-a-raj-srdce-serial
https://www.ceskatelevize.cz/porady/13280847483-labyrint-sveta-a-raj-srdce/220381485880002-osudovy-labyrint/
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seba. Napokon aby toto zdokonaľovanie postupovalo všestranne, čo najdôkladnejšie. Všetko 

to boli teda základné atribúty pansofického vzdelávania. 

V diele Veľká didaktika, ktorá obsahuje 33 kapitol, podáva Komenský rozsiahly návod na 

vyučovanie a výchovu. V úvode poúča, že didaktika znamená umenie vyučovať, umenie ako 

učiť všetkých všetkému. Vychádza z myšlienky, že tento život je len prípravou na život večný. 

človek má byť tvorom rozumným, vládnucim nad ostatnými tvormi. Z toho vyplýva, že sa od 

neho žiada vzdelanie, mravnosť a nábožnosť. Základy toho má v sebe človek od prírody, ale 

ak sa má stať človekom potrebuje sa vzdelávať. Vzdelávanie sa má začať v útlom veku 

rodičmi, neskôr v školách učiteľmi. 

Škola by mala byť podľa Komenského miestom, kde učitelia budú prívetiví a láskaví, takže 

nebudú žiakov od seba odpudzovať nejakou drsnosťou, ale naopak ich budú vábiť k sebe 

otcovskou láskou, správaním a slovami. Ďalej by mala byť sama miestom ľúbezným, vábiacim 

oči vnútri i zvonku, rovnako nielen sama ona, ale aj veci samy vábia mládež, ak sa prednášajú 

podľa chápavosti veku a jasne a najmä, ak sa k nim niekedy primiešavajú žarty alebo aspoň 

niečo menej vážne, ale vždy príjemné. Takto má byť v škole počas vyučovania používaná 

metóda, ktorá ak má vzbudiť chuť do učenia, musí byť po prvé prirodzená a po druhé, aby už 

sama metóda privábila, treba ju nejako rozumne osladzovať, to znamená, aby sa vyučovacie 

predmety prednášali priateľsky a príjemne. 

Samozrejme, že Komenský počítal aj s tým, že nie všetkým navrhovanými spôsobmi môže 

pomôcť napredovať v učení rovnakou rýchlosťou, ale podľa neho nevadí, že niektorí zdajú sa 

od prírody tupými a hlúpymi, lebo táto vec tým väčšmi odporúča a naliehavo žiada toto 

všeobecné vzdelávanie ducha. Čím je niekto pomalší a chatrnejšej prirodzenosti, tým viac 

potrebuje pomoc. Ak niekto povie: „A predsa sú to veľmi tupé hlavy, do ktorých nemožno nič 

vtĺcť,“ tomu Komenský odpovie: „Sotva sa nájde také zašpinené zrkadlo, že by nejakým 

spôsobom nemohlo zachycovať obrazy, sotva sa nájde taká drsná tabuľka, že by sa na ňu 

nemohlo nejakým spôsobom niečo napísať.“ 

       Stručný životopis pre vás zostavil Jakub 

 

Tak už ste prišli na to, že obrazy Jána Amosa Komenského sú v škole na dolnej aj 
hornej chodbe? A jeho busta na vás pozerá vždy, keď kráčate po dolnej chodbe 
školy. Ak neviete, čo je busta, vysvetlenie nájdete tu:  "busta" - význam slova - 

Slovnik.sk (aktuality.sk) 

 

Kto to všetko vie, je „zlatý Amos“ 

 
 

a môže pracovať na Univerzite Komenského v Bratislave 

https://slovnik.aktuality.sk/pravopis/slovnik-sj/?q=busta
https://slovnik.aktuality.sk/pravopis/slovnik-sj/?q=busta
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A písať písmom „comenius script“ - 

 

Toľko a ešte viac toho aj dnes nájdete v súvislosti s Amosom 

Komenským...:) 

Udalosti, ktoré pohli svetom v roku 2020 

(to naj pre vás vybral a zostavil Tomáš) 

Tento rok sa každý mesiac stali zaujímavé udalosti a tu sú niektoré z 

nich: 

Január : 3.1. americký vzdušný útok v Iraku, pri ktorom zomrel iránsky 

generálmajor 

14.1. koniec rozšírenej podpory operačného systému Windows 7 

30.1. kvôli šíreniu koronavírusu vyhlásila Svetová zdravotnícka organizácia 

stav ohrozenia verejného zdravia medzinárodného rozmeru 

31.1. Spojené kráľovstvo vystúpilo z Európskej únie 

Február : 29.2. víťazom parlamentných volieb na Slovensku sa stala politická 

strana OĽANO 

Marec : 6.3. Na Slovensku sa potvrdil prvý prípad koronavírusu 

11.3. Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila šírenie koronavírusu za 
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pandémiu 

27.3. Severné Macedónsko sa stalo tridsiatym členom NATO 

Apríl : 20.4. Kvôli koronavírusovej recesii sa ropa 1.krát v dejinách predávala za 

zápornú cenu. 

Máj : 30.5. štart misie SpaceX Demo-2, prvého pilotovaného kozmického letu 

súkromnej kozmickej agentúry 

Jún : 7.6. Bolo výročie Memoranda národa slovenského 

Júl : 1.7. Nemecko sa ujalo predsedníctva EÚ 

August : 4.8. v prístavnej časti Bejrútu došlo k explózií 

September : 1.9. bol Deň ústavy SR 

Október : 31.10. prvé celoplošné testovanie na koronavírus na celom území 

Slovenska 

November : 3.11. V USA sa konali prezidentské voľby, pri ktorých bola najväčšia 

zaznamenaná účasť. Voľby neskôr vyhral  Joe Biden. 

December : 14.12. Odhaduje sa, že by malo byť úplné zatmenie Slnka, ktoré 

bude 

pozorovateľné z Čile a Argentíny. 

21.12. Na oblohe sa po dlhých 400 rokoch opäť objaví „Betlehemská hviezda“, 

ktorú môžeme pozorovať aj my  Určite si toto vesmírne divadlo nenechajte 

ujsť, veď ďalšiu takú šancu už mať nebudete... 

https://sk.wikipedia.org/wiki/SpaceX_Demo-2
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Šport v roku 2020 

Do bilancie odchádzajúceho roka 2020 určite patrí aj šport. Prehľad udalostí pre 

vás pripravil Majo 
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Šport vo svete: 

Futbal- väčšina futbalových líg sa dokončilo okrem francúzskej ligy . Na jeseň sa začali už 

všetky futbalové ligy aj napriek pandemickej situácii. Niektoré ligy sa hrali aj počas korony (v 

Guatemali) 

Hokej- skoro všetky hokejové ligy boli už dohraté alebo sa ukončili predčasne. Jediná 

hokejová liga čo sa na svete hrala počas korony bola NHL. Hráči boli uzavretí na dvoch 

štadiónoch (Toronto, Edmonton). 

Tenis – sa počas korony vôbec nehral, až neskôr keď vedeli zabezbečiť testy 

 

Šport na Slovensku:  

Na Slovensku sa nehral žiadny šport počas prvej vlny. Ako prvý šport na Slovensku sa začal 

futbal. Teraz sa na Slovensku hrá futbal, hokej, tenis, basketbal, hádzaná ... 

 

Šport v Kolároviciach:  

Futbal sa hral iba na jeseň.  

Hasičstvo – neboli vôbec žiadne súťaže, iba sa trénovalo. 

Hokejbal – začali hrať až cez leto. 
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Top 5 hier roku 2020 

(recenzovali Marko a Kristián) 

 

 

1. Cyberpunk 2077 

Pravdepodobne 

najočakávanejšia hra tohto 

roku, na ktorú sa nečakalo 

zbytočne, každý kto si ju kúpil, 

neoľutoval. Má úžasný príbeh, 

grafiku, audiovizuálny dizajn 

a hlavne prostredie v ktorom sa 

odohráva. Dej sa odohráva 

v roku 2077 v meste Night City, 

kde hlavný hrdina „V“ rieši 

konflikty v gangoch a zabraňuje 

zločinu. 

2. The Last of Us 2 

Hneď druhá najočakávanejšia 

hra, je určite The Last of Us 2. 

Po úspechu prvého dielu, sa 

čakalo dlhých 8 rokov na túto 

exkluzívnu hru pre PlayStation4. 

Dej je usadený do 

postapokalyptckého sveta, kde 

hlavná hrdinka Elie spolu s jej 

priateľmi robí všetko preto aby 

prežila túto nočnú moru. 
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3. Ghost of Tsushima 

Je skvelou hrou, ktorá je plná 

obsahu. Zaujímavý príbeh 

z obdobia samurajov. Jeden 

z posledných samurajov 

dodržiava tradície na česť 

svojich priateľov a túži po 

pomste.  

 

 

4. Death Stranding 

V hre Death Stranding sa pozrieme 

na zničenú Zem po neznámej 

apokalypse.Našou úlohou je zistiť čo 

sa stalo s planétou. Hlavného hrdinu 

Sama stvárnil obľúbený herec 

Norman Reedus a to je jeden 

z dôvodov prečo sa stala táto hra tak 

rýchlo populárna. Prepravujete rôzne 

lieky a zásoby po pustej Amerike. 

Death Stranding sa podobá viac 

filmu ako hre, vďaka príbehu 

ktorému sa rovná máloktorá hra. 

 

 

5. Call of Duty : Cold War 

Z názvu Cold War je hneď jasné, že 

hra je dejovo zasadená do čias 

Studenej vojny. Neustála jadrová 

hrozba, špionáž amerických 

a ruských agentov v prestrojení. 

Realistický zážitok z vojny ponúka 

jedine hra Call of Duty... 
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Aký bol pre nás rok 2020? Čo nám dal a čo nám naopak zobral? 

(názory a úvahy deviatakov) 

 

 Určite mi dal pevnejšie nervy ako som mala, keďže som bola stále s celou mojou 

rodinou doma .  No na druhej strane ma veľmi ukrátil o chodenie von, stretávanie 

sa s kamarátmi. A začali sme nosiť rúška. Doslova sme sa museli izolovať od všetkých. 

Bolo to zaujímavé. 

 Tento rok hodnotím negatívne pretože mi zobral slobodu. Na druhej strane sme 

nemuseli chodiť do školy, čo bolo prijemné. Aj napriek tomu je to však najhorší rok , 

ktorý som prežil.  

 Dal mi do života nových kamarátov, ale zobral mi slobodu, demokraciu, možnosť 

vzdelávať sa, záľuby, nočné súťaže,... 

 O roku 2020 viem povedať, že to bol zatiaľ najhorší rok, aký som kedy zažil. Verím, že 

rok 2021 bude opak tohto roku, ľudia budú šťastní a nebudú žiadne epidémie. 

Dúfam, že už nás nič nepostihne a sviatky prežijeme šťastne v kruhu našej rodiny a 

oslávime nový rok. Tento rok sa veľmi nepodaril, zomrelo veľa mladých ľudí, taktiež aj 

známi futbalisti, basketbalisti, herci a speváci.  Spomeniem však aj to pozitívne: ľudia 

si začali vážiť aj tie obyčajné veci, čo robia každý deň, ale neuvedomovali si, že raz im 

môže byť koniec. Začali viac chodiť do prírody a viac myslieť. Príroda sa  trochu 

zregenerovala a dala do normálu.  Verím, že takýto zlý rok už nepríde a nebudeme 

musieť zažívať takéto muky, ale všetko sa vráti do normálu. Musíme sa týmto 

posledným mesiacom nejako predrať a už len čakať a dúfať, že rok 2021 bude lepší. 

 Celý svet zasiahla pandémia, ľudia musia zostať doma, keď už idú von musia mať 

rúško. Zomrelo veľa známych ľudí.  Musel prísť niekedy aj ten horší rok a dúfam, že 

horší rok už nezažijem. 

 Rok 2020 nebol práve najlepší rok. Takmer po celý čas sme tu mali pandémiu, zákaz 

vychádzania alebo rôzne obmedzenia, ktoré nám tento rok veľmi znepríjemnili. 

Vyučovanie cez internet sa zo začiatku zdá ako fajn vec, no nie je to vôbec tak 

efektívne, ako keď sme v škole. Výhody: oddýchli sme si, mohli sme sa zblížiť s ľuďmi, 

s ktorými sme nemali dobré vzťahy. Nevýhody: nevieme toho toľko, ako by sme mali 

vedieť, kvôli dištančnému vyučovaniu, stále pretrváva riziko, že dostaneme ochorenie 

COVID-19, sú tu obmedzenia a zákazy vychádzania. 

 Keď sa začal prvý deň v roku 2020 nikto ešte netušil aké prekážky nás čakajú. Z 

epidémie COVID-19 sa stala celosvetová pandémia a vo všetkých krajinách nastal 

zmätok. Museli sme si zvykať na nové opatrenia , na nosenie rúšok, čo nám nebolo 

vôbec príjemné . Takmer každý deň zasadal krízový štáb , ktorý sa snažil vyriešiť 

situácia rôznymi opatreniami ,ktoré  sa nám nie vždy páčili . Nastal aj lockdown, ktorý 

nám vzal všetku slobodu. Ekonomika bola veľmi zlá, preto niektorí ľudia stratili prácu, 

museli sa zatvárať rôzne reštaurácie a podniky .  Deti sa začali učiť dištančne a aj keď 

sa učili, nebolo to také ako v škole .  Stratili sme kontakt s ľuďmi. Priniesol nám rok 

2020 aj niečo dobré? Ľudia si určite uvedomili, akú mali slobodu , keď sme mohli ísť 

všade. Počas dní, kedy sme museli byť doma, sme sa  zbližovali so svojou rodinou . 
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Deti sa naučili samostatnosti pri učení. Keď sme nemohli cestovať do zahraničia, 

objavovali sme krásy Slovenska , ktoré sme doteraz nepoznali. Začali sme si vážiť 

každý jeden deň, cez ktorý sme niekam mohli ísť. Aj keď bol rok 2020  náročný  pre  

naše zdravie a ekonomiku, všetci dúfame že v roku 2021 bude situácia lepšia. 

 Môj názor na rok 2020? Rok je stále rovnaký, jediné čo sa mení sú udalosti. Dosť sa 

toho stalo. Protesty, mor, voľby v Amerike a iné hlúposti. Karanténa neovplyvnila môj 

život natoľko, aby som išiel protestovať proti rúškam, naopak, skôr ich nosím rád. Rok 

2020 mi toho veľa nedal, ale ani nevzal. 

 Tento rok si každý z nás predstavoval inak, než v skutočnosti prebiehal. Urobili sme si 

predsavzatia, no nie každému vyšli podľa  plánu.                                                                           

Koronavírus nám vzal veľa zážitkov, ktoré sme mohli prežiť či už s rodinou alebo s 

kamarátmi. Väčšinu času som strávila doma čítaním alebo písaním si s kamarátmi 

keďže sme sa nemohli stretávať. Cez leto, keď bola situácia pokojnejšia, sme sa mohli 

všetci stretnúť a aspoň cez ten mesiac - dva načerpať nejaké zážitky, na ktoré 

budeme spomínať s úsmevom.  Tento rok mi toho vzal veľa, ale aspoň som pochopila, 

akí sú ľudia v našich životoch dôležití a že ich nesmieme brať ako samozrejmosť. 

Nikdy až doteraz som nad tým nerozmýšľala a som rada, že som na to prišla. 

Pochopila som, ako veľmi vám môže chýbať niekto, koho máte veľmi radi. Aj 

maličkosti, ako napríklad pomoc s domácou úlohou, ktorej vôbec nerozumiete, je 

súčasťou niečoho veľkého. Volá sa to priateľstvo. Takže tento rok nám veľa vzal, ale 

nám aj niečo dal. A netreba byť smutný, pretože máme pred sebou ešte veľa rokov. 

 Rok 2020? Zobral nám možnosť študovať v škole. Bol to najhorší rok aký som mala. 

Možno bol príjemný v tom, že som nemusela vstávať 5:45 hod.  ale o 7:00 hod.,  ale 

inak to bolo hrozné. 

 Rok 2020 bol pre každého z nás veľmi náročný. Bolo to pre nás veľmi ťažké či už 

fyzicky, alebo psychicky. Všetko začalo vírusom, ktorý sa rozšíril v ďalekej krajine. No 

postupom času sa dostal do celého sveta. Kvôli nášmu zdraviu sme museli ísť do 

karantény, ktorá netrvala krátko. Nesmelo sa vychádzať von, mali sme určitý termín 

na to, aby sme išli do obchodov s potravinami. Nesmeli sme chodiť do školy. Táto 

situácia každého z nás zmenila. Rok 2020 nám zobral časť našej slobody, pretože sme 

nesmeli chodiť von s kamarátmi, navštevovať rodinu, kedy sa nám zachcelo. Museli 

sme si zvyknúť na nový spôsob učenia sa cez počítač, mobil poprípade cez tablet. 

Zmenil sa nám rozvrh hodín, čas vstávania na hodinu a počet hodín. Pre mňa to bolo 

dosť zvláštne. Vstávať o hodinu neskôr a nevojsť  do rannej zimy, aby som stihla 

autobus do školy, kde som sa stretla so všetkými spolužiakmi a ľuďmi, ktorých mám 

rada. Učenie tiež nebolo zo začiatku najľahšie. Dohadovať sa s učiteľmi cez počítač o 

tom, či som niekde urobila chybu alebo nie. Na začiatku karantény som si povedala: 

,,Super, máme prázdniny.“ To som však nevedela, že sa do školy nevrátim niekoľko 

mesiacov. Postupom času som si začala uvedomovať, ako veľmi sú pre mňa vzácni 

ľudia, s ktorými som sa stretávala každý deň. Čím dlhšie som bola doma, tým viac 

som sa chcela vrátiť do školy. No na druhú stranu som sa začala viac zaujímať o seba 

a spoznávať samú seba. Všetok stres zo mňa zrazu opadol. Trávila so viac času zo 

svojou najbližšou rodinou. Zmenila som svoj pohľad na veci. Zistila som, že 

nepotrebujem toľko zbytočného oblečenia a ďalších vecí. Začala som sa sústrediť na 
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mňa a na moju budúcnosť. Prestala som sa podceňovať a porovnávať s ostatnými 

ľuďmi. Viac som sa sústredila na školu, snažila som sa zlepšiť si známky. Začala som 

viac spoznávať svoju rodinu, no občas mi to aj liezlo na nervy, pretože je to ťažké byť 

stále doma s tými istými ľuďmi. Samozrejme, že som bola v kontakte aj s kamarátmi, 

ale nebolo to ono. Nemohli sme sa spolu smiať pri tom, ako sme vonku a robíme 

hlúposti. Aj keď je to ťažké, snažím sa myslieť pozitívne a verím, že táto situácia sa 

čoskoro zlepší a budeme si môcť posledný rok sadnúť do školských lavíc a prežiť spolu 

tie najkrajšie chvíle. 

 Tento rok bol veľmi zaujímavý. Toľko udalostí ho robilo dobrým aj zlým. Stalo sa veľa 

vecí, ako napríklad voľby na Slovensku alebo v Amerike. Nanešťastie sa objavil aj nový 

vírus, ktorý už tu je s nami dlhší čas, a ktorý spôsobil veľa problémov. Taktiež sme 

mali tento rok rekordné a stále pretrvávajúce "prázdniny", ktoré ani neboli v pláne. 

Tiež sme kvôli opatreniam nepísali Komparo. Taktiež kvôli tomu, že sme mali online 

vyučovanie som mohol zostať doma a nemusel som chodiť každé ráno do školy. 

Trochu som aj zabudol ako vyzerá naša trieda. Myslím si, že tento rok sa ešte 

nevrátim so spolužiakmi naspäť do našej triedy. No dúfam, že po novom roku sa to 

zmení a budeme sa učiť tak ako predtým. Taktiež dúfam, že koronavírus zmizne a 

vrátim sa do normálneho života. Na tento rok budem spomínať a budem sa tešiť a 

dúfať, že rok 2021 bude od tohto roku lepší. 

 Rok 2020 nás naučil, že sa dá učiť aj inak ako len v škole. Nemali sme taký kontakt 

s ľuďmi ako po iné roky. Často sme boli doma s našimi najbližšími. Začali sme nosiť 

rúška, aby sme chránili naše, ale aj druhých zdravie. 

 Rok 2020 nám ukázal, že keď sa vzájomne podporíme, zvládneme všetko, no určite by 

v ňom každý z nás vedel nájsť minimálne jednu chybu. Či už by išlo o zrušenú 

dovolenku, kamarátov s ktorými si sa nemohol stretnúť kvôli karanténe alebo 

zakázané vianočné trhy, všetko je to minulosť. Mali by sme sa sústrediť na 

prítomnosť, na to dobré, čo máme a čo nás čaká. Na tie krásne vianočné chvíle 

prežité s rodinou v teple domova. Keď ti niečo chýba, stále si môžeš urobiť nové 

tradície. Ak to je horúci punč, prečo si ho nespraviť vlastnoručne? Zabavíš sa, 

precvičíš kuchárske schopnosti a možno bude taký chutný, že budúci rok ho budeš 

predávať na trhoch. Je predsa veľa možností, ako sa zabaviť. Pusti si nahlas koledy, 

ozdob každý kútik v dome a napeč medovníčky aj na budúci rok. Hlavne rob, čo ťa 

baví a uži si Vianoce. 

 
 

Aké je vaše hodnotenie odchádzajúceho roka 2020?  

Čo vám zobral a čím vás obohatil? 
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Pre tých, ktorí trénujú svoju koncentráciu a všímavosť. 

 

 

Obrázok pre vás pripravil Marko 
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Vianočné   vtipy    

 Otecko mi na Vianoce nasľuboval hory, doly." 

"A splnil tie želania?" 

"Áno, kúpil mi atlas hôr ..." 

https://www.funny.sk/zabavny-vtip/110048/vianocne-vtipy.htm 

 

 

 Na Vianoce hovorí mamička Jožkovi: „Jožko, zapáľ vianočný stromček.“ 

Za chvíľu príde Jožko a hovorí: „Aj sviečky?“ 

Zdroj: https://www.vianocnesms.sk/vianocne-vtipy/ 

 

 - „Mamííí, ja som chcela na Vianoce psa!“ 
- „Nevymýšľaj! Bude kapor ako každý rok!!!“ 
 

 Vianočný koláč: RYCHLA VYCHODŇARSKA RUMOVÁ PRALINKA 
 
Suroviny: dva kila dutych čokoladovych figurkoch, 2 až 5 litre rumu 
Postup: zoberece čokoladovu figurku, odkrucce jej gebuľu, dolejece rum a možece 
takoj konzumovac. 
A potom, že s pečenim na Vianoce je veľo roboty......... 
 
Ps: Tote chudobnejše možu skusic lacnejši variant, ten je bez dutych figurkoch.... 

 
 Mama hovorí svojmu synovi: 

- Dúfam, že si si na Mikuláša prial kladivo! 

- Prečo mami? 

- Aby si si vytĺkol Ježiška z hlavy. 

 

 - Kam pôjdeš na Silvestra? 

- Ale, manželka rozhodla, že sa mi bude páčiť doma pri televízii. 

 Janko sa na Vianoce pýta otca: 

– Oco vieš, ktorý vlak najviac mešká? No predsa ten, čo si mi sľúbil minulé Vianoce. 

 

:) Eskimácka múdrosť: Nikdy nejedz žltý sneh. 

 

https://www.funny.sk/zabavny-vtip/110048/vianocne-vtipy.htm
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 Rozprávajú si Američan, Rus a Slovák. Američan hovorí: "Vidíte to červené Ferrari?" 

Ostatní: "Hmm, dobré." 

"No, tak také som dostal na Vianoce." 

Rus hovorí: "A vidíte to zelené Porsche?" 

Ostatní: "Tiež dobré." 

Rus: "Tak také som pre zmenu dostal na Vianoce ja." 

A Slovák: "Vidíte to Infiniti G35 GTO?" 

Ostatní: "Nádhera!" 

"Tak takej farby som dostal menčestráky." 

 

 "Pán riaditeľ, môžete mi dať zajtra voľno?" pýta sa v práci pán Novák. "Manželka chce, aby 

som jej pomohol s vianočným upratovaním." 

"Z takého dôvodu vám predsa nebudem dávať voľno!" rezolútne to odmietne riaditeľ. 

"Ďakujem," vydýchne si zamestnanec. "Vedel som, že je na vás spoľahnutie." 

 Na Vianoce kričí malý Jožko cez celý byt na mamičku pri sporáku: "Mami, mami, 

stromček horí!" 

"Hovorí sa, svieti, a nie horí," poučí ho matka. 

Chlapček za chvíľu zase začne kričať: "Mami, mami, záclony už tiež svietia!" 

 Dva kapry plávajú vo vani a jeden sa pýta druhého: Ešte stále si myslíš, že nás chcú iba 

okúpať? 

 Ministerstvo vnútra oznamuje: "Kriminalita silne poklesla. Podľa dostupných informácií 

sa v máji nevyskytol ani jeden prípad krádeže vianočného stromčeka! " 

 Policajt sa rozhodne, že si uloví vianočného kapra. 

Zobral náradie a začal sekať dieru do ľadu. 

Odrazu príde za ním jeden pán a kričí: 

-Okamžite prestaňte sekať do toho ľadu! 

-Akým právom mi to zakazujete!? 

-Právom správcu zimného štadióna! 
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