Záhoráci vravia : „Vánoce, svátky radosci a
pokoja. Opradávna sa schádzá v tento deň ceuá
rodzina ke stolu. Byuo to tak odjakživa a je temu
tak aj neskaj. Ale keby nebyuo starenek a
starečkú, tak by sme ani nevjedzeli, jaké byli
kedysi Vánoce.“

Kedy však začína pravá podstata Vianoc? Ide
skutočne len o tri dni? Keď nazrieme do
minulosti, tak kresťania sa na vianočný čas
pripravovali dlho pred Štedrým večerom.
Vianočné obdobie začínalo dňom sv. Martina.
Tento deň sa končilo pasenie dobytka, sluhovia
odchádzali zo zjednanej služby, dostávali
dohodnutú mzdu a hľadali si nového gazdu. Sv.
Martinovi sa patrilo prísť na bielom koni. Ľudia
spolu trávili dlhé zimné večery, spievali, staré
babky rozprávali, mladí počúvali. Ubúdanie
denného svetla naháňalo ľuďom strach, pretože
verili v rôzne nadprirodzené bytosti, a to najmä
počas „strídžích dní“. Na ochranu im slúžili
rôzne ochranné praktiky, predmety s ochrannou
funkciou, rôzne zákazy a iné symbolické
praktiky, avšak museli ich vedieť použiť v
správny čas.
Prvým strídžím dňom bol deň Sv. Kataríny (25.
november). Preto chodili pastieri po dedinách a
snažili sa ich odstrašiť hlukom, preto trúbili na
trúbach a práskali bičmi. Strigám totiž pripisovali
všetky neduhy, ktorými trpel dobytok. Ženy mali
v tento deň zákazy – nesmeli priasť, tkať, šiť ani
vyšívať alebo ľudia jedávali cesnak a robili ním
kríže na dverách. Keďže po sv. Kataríne
začínalo pôstne obdobie, bol tento deň posledná
možnosť sa dosýta najesť, zatancovať a
zaspievať si, preto sa nenadarmo hovorilo
„Katrena hudcom husle berie“.
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Obdobím duchovnej prípravy na Vianoce
je advent a znamená prvú časť liturgického
roka. Začína sa prvou adventnou nedeľou,
teda medzi 27. novembrom a 3. decembrom
a končí sa 24. decembra po západe slnka na
Štedrý večer. S adventom boli spojené
pôstne dni, keď sa malo očistiť telo aj duša.
V deň Sv. Ondreja sa začínal cyklus
zimných obradov, ktorý trval až do Nového
roku. Sv. Ondrej bol tiež patrónom
slobodných dievčat, preto sa slobodné
dievky nemohli dočkať tohto dňa. Každá
dievka sa chcela vydať, či bohatá alebo
chudobná, či pekná alebo škaredá. Preto
utekala k domu, kde býval nejaký Ondrej,
stala si k plotu tak, aby ju nikto nevidel,
triasla ním a odriekala: „Ploťe, ploťe trasjem
ťa, svätý Ondrej, prosím ťa, dajže mi ti znaťi,
kedy ja budem pri oltári stáťi.“ Dôležitým bolo
tiež liatie olova do vody. Podľa tvaru
stuhnutého olova, dievky hádali aké remeslo
alebo zamestnanie ich nastávajúci bude mať.
Tiež veštili z halušiek. Na lístočky si napísali
krstné mená mládencov, obalili do cesta a
takto plnené halušky uvarili. Prvú halušku,
ktorá vyplávala, dievčina chytro vybrala z
hrnca a prečítala si meno svojho nádejného
ženícha. Vo všeobecnosti platilo, že čím je
veštenie komplikovanejšie, tým bude jeho
výsledok zaručenejší.
Predvianočné obdobie bolo plné ochrannej a
ľúbostnej mágie, dodržiavania poverových
príkazov a zákazov. Mládež využívala tento
čas na spoločné hry, zábavy, spevy
priadkových piesní, tance a ľúbostné čary.

Šarkaniáda
História šarkanov je dlhá a siaha takmer
tritisíc rokov do minulosti. Vymysleli ich v Ázii.
Ľudia v Číne a Japonsku verili, že
prostredníctvom šarkanov môžu preniesť svoje
želania k bohom. Na ich stavbu používali
húževnaté, avšak ľahké materiály.
Rám a
výstuže boli vyrobené zo štiepaného bambusu,
potiahnuté boli zvyčajne hodvábom. Ich tvar,
veľkosti a konštrukčné detaily sa rokmi menili.
Šarkany však vždy zohrávali dôležitú úlohu.
Armáde pomáhali pri signalizácii, meraní
bezpečných vzdialeností a prieskume, vedcom
podávali predĺženú ruku pri skúmaní atmosféry.
Dnes je ich úlohou zabávať. Nielen deti, ale aj
nadšencov, ktorí podľahli tomuto koníčku.
Naše podujatie bolo hodnotené kladne. Splnilo
svoj cieľ. Deti s radosťou púšťali šarkanov
v škole. Pobytom vonku na čerstvom vzduchu
sa vyšantili a pobavili do sýtosti, čím prispeli k
upevňovaniu svojho zdravia a imunity, a tým
spravili niečo pre seba.

Olympiáda zo Slovenského
jazyka a literatúry – školské
kolo

Dňa 19.11.2014 sa uskutočnilo
školské kolo OSJL. Zúčastnilo sa ho 22
žiakov z 8. a 9.ročníka. Olympiáda mala 3
základné kolá :
1. práca s textom
2. transformácia textu / pretvorenie jedného
slohového žánru na iný /
3. vytvorenie nového žánru a jeho prednes.
Maximálny počet bodov, ktorý mohli
súťažiaci získať, bol 55. Na úspešného
riešiteľa bolo potrebné získať 40 bodov. Z 22
žiakov bolo úspešných sedem:
Radka Wagingerová,
Lucia
Koščová,
Maximilián Prachár / všetci 9.A /, Barbora
Duffalová, Andrej Dubovský / 9.C /, Katarína
Gergelčíková
/ 8.A / a Dominika
Ondrejkovičová / 9.C /. Víťazom školského
kola sa stala Radka Wagingerová a bude
našu školu reprezentovať v okresnom kole
v Častej. Všetci zúčastnení boli odmenení
vecnými cenami.
Všetkým srdečne blahoželáme.
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Láska je ako slza – v oku pramení,
k srdcu preniká
Nič, čo sa na svete deje, sa nedeje len tak, nič
nie
je
náhoda.
Ani
láska
nie.
Niekto sa zaľúbi na prvý pohľad, iný sa nezaľúbi
po
celý
život.
Ako veľmi je šťastný človek, ktorý sa
zaľúbi...Keď príde láska a je opätovaná... Keď
zazrieš tú pravú, svet je zrazu nádherný, hýri
všetkými farbami dúhy, počuješ tie najkrajšie
tóny, cítiš sladkú omamnú vôňu a dotyk jej rúk je
jemný ako zamat, ale hrejivý. Keď rosa, ktorá
v oku vznikne, nedovolí vidieť reálne, vidíš iba
to, čo v srdci cítiš. Nemusí to byť modelka,ideál ,
ale pre teba je tá najkrajšia, najlepšia na celom
svete.
Nikdy nerozmýšľaj nad tým, prečo niekoho ľúbiš.
Ak niekoho budeš ľúbiť len preto, lebo sa ti páči,
alebo má niečo, čo nemá iná, nebudeš ľúbiť, ale
iba mať rád. Ak budeš ľúbiť niekoho celým
srdcom a nebudeš vedieť prečo, vtedy to bude tá
pravá láska...
/ Matúš Lederleitner, 9. B /

Život je raz taký... ale je to dar
Život – krásny, sladký, úžasný, no miestami
nevyspytateľný, plný bolesti, sĺz, sklamaní,
utrpení... Človek si nevyberá svoj život ani čas,
kedy prichádza na tento svet. Skôr, ako sa
narodí - je jedno, či chlapec , alebo dievča –
Boh mincou hodí, určí miesto a začína sa jeden
nový , jedinečný život. Už pri splynutí dvoch
buniek sa rodí
najkrajší, najgeniálnejší,
a predsa niekedy taký nepolepšiteľný tvor –
človek. Od prvého nádychu sa učí, adoptuje,
silnie až sa nakoniec z úplne bezbranného,
malého tvora stáva Pán Zeme. Už od útleho
veku je manipulovaný, vedený, poučovaný
a usmerňovaný, aby si našiel svoju cestu života.
Áno, povieme si, život je raz taký a dejú s v ňom
rôzne veci. Ja osobne neverím v živote na
náhodu, ale dôverujem Bohu, ktorý ma povolal
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k životu a má so mnou svoj plán. No človek
je zodpovedný za svoje konanie a do určitej
miery je strojcom svojho šťastia. Musím však
povedať, že nie vždy je to skutočne tak.
Človeku niekedy, aj keď má život sčasti vo
svojich rukách a má svoj rozum a slobodnú
vôľu, určujú život iní ľudia. Opäť použijem
vetu: Život je raz taký. Raz si hore, raz si
dole. Sám neviem, prečo som si vybral túto
tému. Štrnásť rokov je zrejme málo na to,
aby som práve ja písal o živote. Často krát
sa
zamýšľam
nad
zmyslom
i nezmyselnosťou/?/
svojho
života.
Premýšľam nad minulosťou a budúcnosťou
a oberám sa o to najdôležitejšie – prítomnosť
a dôveru v Toho, ktorý udržiava celý svet.
Prítomnosť, v ktorej si svojimi činmi
a rozhodnutiami
napravujeme
minulosť
a sčasti určujeme budúcnosť. Doteraz som
nepochopil život, no pevne verím, že jedného
dňa
ho
pochopím.
Na záver som vybral jednu myšlienku: „ Keď
sa človek narodí, plače. My vieme, do akého
sveta prichádza, a predsa sa radujeme. Keď
človek zomiera, už necíti bolesť. My vieme,
že odchádza na lepšie miesto, a predsa
plačeme...“
Aký to paradox! Napokon, nech už je život
akýkoľvek, neexistoval by, keby
nebol
darom od Boha. Áno, život je dar!
/ Marián Miklušek, 9.B /

Anglické básne našich deviatakov

All day I feel very bored

9-graders´ poems

Maybe I do some sport.

I can use my fantasy

Maybe I listen to some music

I can draw a picture.

Or I pay my friends a visit!

Or should I play PC?

(Veronika Kakalíková)

I don´t know.
Should I do something for my health?

I don´t know what to do today

I can do sports or walk with friends.

Perhaps I will play a PC game

Or listen to music?

I will visit my friends

I still don´t know

Or I see grandparents

Where can I go?

(Barbora Duffalová)

I will watch TV
Or draw three trees

What should I do?

I will cook fruit muffins

Should I visit friends?

Or call the twins!
(Terezka Sabolová)

Or have some move?
Bored
That´s really strange.
Staring at the ceiling,
Or draw a picture,
Maybe I should be sleeping
Music is great, sure.
And a little bit of eating never hurt anyone.
Maybe play PC games
Or should I just listen to some music
And that´s great, too.
Like does everyone?
There are a lot of different ways.
(Veronika Kaderábeková)
Browsing the Internet
If I don´t know what to do today,

the ideas just aren´t coming,

I will do the sports with my J.

now looking at my TV set
Whispering me that I could be watching.

Or I may play PC games
Or visit my friends.

And that´s the end,

I can stay at home and

My dear friend,

eat some marshmallow.

Of this poem boring.

I will draw a picture

I ended up TV-watching.

Or I will brush my hair

(Sophie Cíferská)

And listen to music, SAY!

(Monika Kucháreková)

I don´t know what to do,
Maybe I should be with you.
I am so bored today,

I don´t know what to do today.

Perhaps I´II go outside and play

I´ll draw a picture or play a PC game.

Or I´ll sleep, or eat chocolate?
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Whatever,, just go and do it!

I wanted to go shopping

I´ll be browsing the Internet

So I asked Sofia.

Or looking all day on my head.

She didn´t want to go –

Or watch the film

She had a better idea.

Or dance with Bill.
I don´t know what to do.

So we´re sitting on our couch

Maybe I should be with you.
(Lucia Borzová)

And watching that TV crap.
Because it´s cold outside
And at home -

I´m bored...
there´s our warm...
Sometimes when I´m bored,
(Radka Wagingerová)
I go browsing the Internet,
Watching is too not bad...
The boring poem
But sometimes when I´m sad,
Everyday we have so much fun,
I go to my bed
So many things to do,
And I listen to music.

But today´s plans are cancelled,

Sometimes I start eating,

Today I want to see my crew.

But then I´ll be fat!

Should I eat something from the fridge?

So about my life I´ll start thinking...

No, I will be just fat.

Why did you break my heart?

Should I watch TV all day?

Do you know that it´s opening fight?

Or go and browse the Internet?

You mustn´t do that again and press me to the fire

I am too lazy even for that

Accrue unhappiness in me higher and higher...

One click

I really hate this feeling...

That will allow me

So I´ll stop thinking,

Listen to some music.

In a few minutes later I´ll be sleeping.

Do you see them?

...part II

First, second sheep.

I´m bored again...

They are jumping over the fence.

What shall I do?

Okay, I get it.

School has already ended

I guess I´ll just go to sleep.

And it´s quarter to two.

I´m lying on the couch

When I am bored,I go to bed,

And watching that TV crap.

Just listen to some music

I tried to do exercise

Which makes me sad.

But I needed to take a nap.

I fall asleep in a minute
Dreaming about food
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(Lucia Koščová)

It looks delicious and it looks good.

My night

I prefer Internet surfing

Everybody goes to sleep in the bed.

You could find there everything –

This time I´m watching Walking Dead.

From music to baby-sitting,

Then I want to eat something

I can play my favourite movie

I´m looking for a delicious thing.

Without any commercial –

I don´t know what I have to do next.

I love this way of watching.

I start searching something on the Internet.

I am bored... now you know that.

I´m too tired I should go to sleep

So leave me alone.

But I want to listen to music.

I need some sleep

I look outside and sun is rising.

Acting like a stone.
(Natália Kaderábeková)

I close my eyes and start to sleep.
In few minutes my mom starts shouting:
Get up, it´s morning!
(Ivo Kosterec)

When you are tired, you sleep.
When hungry, you eat.
But what are you doing

When I´m bored,
When you are bored?
I go and sleep.
Listen to music,
If I wake up,
browse the Internet
I´ll go and eat.
or lie on the bed?
I´ll play on my phone,
Everybody does something
I ´m on my own.
Maybe some TV watching
If I play football,
Or PC games playing
I won´t get fat at all.
But at school it´s very wrong
(Lukáš Radič)
If you are bored
Doing anything is long.
(Max Prachár)

When I was a little boy
I wanted to buy every toy.

Poem

I was sleeping in my bed

When I am bored

Sometimes I had a big head.

I look up at the ceiling

My mum taught me how to eat

To start thinking

And my father told me to stay fit.

About my new skateboard.

Then my parents bought me a new bag.

All day yesterday

I never had a broken leg.
When I am kicking a ball

I only played games

People are screaming in the hall.

Then I must pay

Now I am going to bed

And enjoy my day.

For a few seconds I will be dead.

(Filip Brom)

(Denis Tábora)
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Bored isn´t really good
Because I eat lots of food.
Then I´m browsing on the Internet
Or take a selfie on mobile
And I change my picture in profile.
When the sun goes down,
I go and watch TV or listen to song
„Never or now“
Suddenly I have a shower
And I go to sleep after nine hour.
(Petra Juhásová)
We
The first day we met,
I was browsing the Internet.
I was there, you were, too,
Even from the start I hated you.
You know why? Oh, don´t be silly.
I know better than you, really.
I was watching TV eating
When suddenly you started beginning.
I could do nothing. I was just like a doll
To you, and you to me? All.
Grab the phone and play some music,
Listened to it, started panic.
What the hell am I going to do?“
Please, be kind and give me some clue.
And just like that, my mum came to arrest.
She says: „Go and get some rest!“
It was worth it, I realized. I am going to sleep!
Sleep, sleep deeply till the morning beep.
And with the sleep, my view at black.
Dear boredom, don´t ever come back!!
(Hana Hupková)
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Geografické okienko

Čurjumovovi a Svetlane Gerasimenkovej.
Manéver vyšiel podľa plánu, Rosetta začala

Projekt Rosetta je starý už 30 rokov. Od roku

okolo nej obiehať po trojuholníkovej obežnej

1984 až

naplánovanie

dráhe a zasielať na Zem prvé detailné

samotnej misie a skonštruovanie sondy. Sondu

snímky. Ukázalo sa, že teleso má zvláštny

do vesmíru vyniesla raketa Ariane. Ďalších

tvar, akoby išlo o dvojkométu.

po

10 rokov

2004 však

trvalo,

trvalo

kým

sonda

prekonala

511 miliónov kilometrov a zavesila sa na orbitu
kométy. Veľké finále pristátia prišlo až v stredu
12. novembra 2014 a prihliadal sa mu prakticky
celý svet.
Výprava na kométu trvala desať rokov a pre
Rosettu aj Philae je to jednosmerná cesta.
Počas nej vykonali niekoľko preletov popri
planétach, aby získala dostatočnú rýchlosť.
V roku 2010 preletela Rosetta okolo planétky

Zatiaľ však nie je jasné, či ide o dve telesá
z rozdielnych kútov slnečnej sústavy, ktoré
sa zrazili, alebo je to proste len výsledok
milióny rokov dlhej erózie. Sonda počas
príletu takisto zistila, že kométa do vesmíru
vypúšťa asi 3 decilitre vody každú sekundu.
Ďalším poznatkom bolo, že teplota jej
povrchu je mínus 70 stupňov Celzia. Je teda
trochu teplejšia, ako sa pôvodne očakávalo.

Lutetia a jej snímky poslala na Zem. Neskôr sa

Európska sonda Philae zaznamenala stopy

dostala príliš ďaleko od Slnka a nemala tak dosť

organických

energie a bola uložená do hibernácie. Prebudili

ktorý je základom života na Zemi.

ju

Philae je ale bez energie, pretože aparát

začiatkom

tohto

roka

a

vtedy

začala

molekúl

obsahujúcich

uhlík,

najzaujímavejšia časť jej cesty.

pristál v priekope, ktorá mu bráni v prístupe

Prvým kritickým okamžikom bolo zavesenie sa

k svetlu.

na samotnú kométu, ktorá je pomenovaná po

načerpať dostatok energie zo slnečného

sovietskych

astronómoch

Solárne

panely

tak

nedokážu

svitu. Svoju činnosť sonda po 57 hodinách

Klimovi

zatiaľ ukončila.

Rosetta a Philae

Philae
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Velehrad, Modrá - ČR
18.9.2014, 5.ročník

Týždeň vedy a techniky

Prvý novembrový týždeň organizovala pani
učiteľka Voštiarová vo svojej triede Týždeň vedy
a techniky. Odborná učebňa fyziky sa premenila
na
obrovské
laboratórium.
Každý žiak 6. –
8. ročníka si
mohol
doma
pripraviť nejaký
zaujímavý pokus
a predviesť
ho
triede ako pravý
vedec, čo sa
všetkým
veľmi
páčilo.
Dňa 12.11.2014 vybraní žiaci 6. C a 7. A triedy
spolu s pani učiteľkou Voštiarovou predvádzali
pokusy pre žiakov prvého stupňa. Všetkým sa
pokusy veľmi páčili, či už boli statické alebo
dynamické.
Zo statických pokusov sa najviac páčila plazma
ako nové skupenstvo látky, vznášajúci sa vtáčik,
periskop (ponorkový ďalekohľad vyrobený zo
zrkadielok a kartónu) alebo srdiečkový teplomer.
Z dynamických pokusov mali najväčší úspech
tečenie plynov, elektrizujúci balón alebo
vyberanie kovových predmetov z pohára
s vodou bez namočenia rúk pomocou magnetu.
Už sa tešíme na nové pokusy a Týždeň vedy
a techniky v budúcom školskom roku.
Vypracoval: Marek Goga, 7.A
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Na exkurzii sme navštívili kostol, skanzeny
a tunel pod jazerom nazývaným Živá voda.
V kostole sme dostali pracovný list o Veľkej
Morave. Bola tam aj hlaholika. Mali tam veľa
obrazov a rôznych malieb, ktoré zdobili celý
kostol. Prehliadka netrvala dlho. Potom sme
išli do skanzenu z Veľkej Moravy. Boli tam
rôzne druhy domčekov. Ja si myslím, že by
tam nikto z nás nechcel bývať. Bola tam
špina a prach. Ako chladnička slúžila
vykopaná diera v ktorej sa udržiavala stála
teplota. Spali na drevách vystlaných
kožušinou. Nemali radiátory ako my, museli
si kúriť v peciach, keď nejaké vôbec mali.
Skrátka nemali to ľahké. Predstavte si, že by
ste tak žili vy. Nebolo by to ľahké, však?
Dnes nám k všetkému pomáha moderná
technika Videli sme aj školu s ubytovaním
pre žiakov. Hneď vedľa archeoskanzenu
bola Živá voda. Keď sme navštívili tunel pod
jazerom, tešili sme sa na rôzne ryby. Mali aj
najväčšiu sladkovodnú rybu. V minulosti žila
aj v rieke Dunaj a dorastala do dĺžky
neuveriteľných 8 metrov. Volá sa Vyza.
Teraz v zajatí dorastá do dĺžky 1 až 2 m.
U nás vo voľnej prírode už nežije. Najťažšia
ulovená vážila až 1571 kg. Dožíva sa až 100
rokov.
Autor: Alexandra Verešová 5.B

Fotografia: Michal Musil 5.B

