
Vianočné recepty 

Linecké kolieska 

Aj vy pred Vianocami radi pozorujete, ako sa mama zvŕta v kuchyni a 
pripravuje voňavé pochúťky? Vylizujete misy a ochutnávate ešte horúce 
koláčiky priamo z plechu? Vyskúšajte si aj sami upiecť tradičné vianočné 
koláčiky podľa našich receptov. Určite vám budú chutiť! 

Potrebujeme: 

400g hladkej múky, 120g práškového cukru, 3 žĺtky, 250g Hery, štipku soli, 1 balíček vanilkového cukru, 
1 lyžička prášku do pečiva, džem na zlepenie koliesok 
 
Ako na to: 
Z uvedených surovín vypracujeme linecké cesto a necháme v chladničke aspoň hodinu odležať. Potom 
cesto vyvaľkáme na doske na cca 3 mm a formičkou vykrajujeme kolieska. Polovicu koliesok necháme 
celých a do druhej polovice vykrajujeme do stredu malé koliesko. Pečieme na plechu vyloženom 
papierom na pečenie 6-7 minút pri 170°C. Upečené kolieska zlepíme po dvoch - vždy celé koliesko 
zlepujeme s kolieskom s dierkou. Nakoniec kolieska cez sitko posypeme práškovým cukrom.    

 Nicol Mladá, 8. trieda 

Laura Némethová, 7. trieda 
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Medvedie labky 

Potrebujeme: 

300g hladkej múky, 150g práškového cukru, 150g mletých 
orechov, 30g kvalitného kakaa, 1 vajce, 250g Hery, 1/2 lyžičky 
škorice, 3 roztlčené klinčeky, kôra z citróna, práškový a 
vanilkový cukor na obalenie 
 
Ako na to: 
Všetky prísady zmiešame a vypracujeme cesto, ktoré necháme 
15 minút odležať. Malé kúsky cesta povtláčame do suchých 
formičiek na medvedie labky. Upečieme vo vyhriatej rúre. Ešte 
teplé vyklopíme z formičiek a obalíme v zmesi práškového a 
vanilkového cukru.  

    Lívia Heráková, 8. trieda 

Milí čitatelia Sysláka! 

Deň za dňom sa míňa a my otvárame posledné okienka na advent-
nom kalendári. Mikuláš nám naplnil čižmy dobrotami a my už sa 
nevieme dočkať, kedy sa rozžiari vianočný stromček, izbou sa budú 
niesť lákavé vône a pod stromčekom si nájdeme vytúžené darčeky. 
Okrem týchto radostí vám prajeme, aby vaše Vianoce boli plné lás-
ky, pokoja, pohody. Chvíle čakania nech vám spríjemní aj toto číslo 
nášho časopisu. Želáme vám pekné čítanie! 

 Redakčná rada 
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Zima 

Jeseň odchádza, 
zima prichádza. 
 
Staré lístie opadne 
a nový sneh napadne. 
 
Na okná mráz namaľuje 
jeho ďalšie kresby nové. 
 
Pod vianočným stromčekom 
nájdeme veľa darčekov. 
 
Keď si dobre oddýchneme, 
do školy sa zas vrátime. 
 
 Emma Bednárová, 3. trieda 

Rýmy 

 pani Zimy 

 

Sneží! Zima prišla zas!                          
Tak, biely sniežik, poteš nás!  

Zima prišla zas 

Deti ťahajú už sánky z dvora,                            
v diaľke sa týči biela hora. 
 
Keď sa deti spustia z brehu,  
rýchlo dajú sa do behu. 
 
Vidia tam Mikuláša,                                    
čo im asi prináša?  
 
Uhlie a či  čokoládu? 
Určite dobrú náladu. 
                                   
A potom prídu Vianoce,                                   
plameň  sviečky sa už ligoce. 
 
Rodina, pokoj vôkol nás,                                   
opäť sú tu Vianoce, ten čas 
plný krás! 
 
 Lenka Komarová, 8. trieda 



Deň jablka 

 

26. októbra v piatok sme mali jablkový deň. Bolo 
to super. Všetci sme priniesli rôzne jablkové kolá-
če. Skôr ako sme ich začali jesť, dostali sme pra-
covné listy zo slovenského jazyka a z matematiky. 
A nakoniec sme dostali pracovný list, kde sme mali 
napísať príbeh o jablku.  

Potom sme si pochutnávali na jablkových koláči-
koch. Boli tam aj jablká omáčané v karameli. A 
dokonca sme mali veľký vyrezávaný tvrdý papier v 
tvare jablka. A my sme naň prilepovali vrchnáky z  
pitnej fľaše. Všetci sme sa vyfotili s táckou plnou 
jabĺk máčaných v karameli a s maketou jablka. Po-
tom sme sa šťastní a prejedení koláčikmi vrátili do 
našej triedy. 

 Tatiana Trakalová, 3. trieda 

Zo života školy 

Naše aktivity 

V piatok 26. októbra prepadli našu školu teroristi! 
Vtrhli do našej triedy a zakričali: „Toto je prepad!“ 
Vyšli sme s rukami za hlavou na chodbu spolu 
s pani učiteľkami. Čakali sme, čo sa bude robiť. 
Nikto sa však nebál, ani neplakal. Prečo? Neboli to 
naozajstní ozbrojení teroristi. Do našej školy prišli 
branci z Trnavy, aby nám predviedli, ako taký tero-
ristický útok vyzerá. Predtým sme sa naň pripravili, 
pretože sme sa s pani učiteľkami rozprávali o tom, 
ako sa správať v krízových situáciách, ako poskyt-
núť prvú pomoc a podobne. Branci najskôr preve-
rili naše vedomosti o prežití v prírode a potom sme 
si vyskúšali vojenský výcvik na futbalovom štadió-
ne. Pripravili nám rozcvičku a  rôzne úlohy zdat-
nosti a vytrvalosti. Mohli sme si aj na skúšku za-
strieľať zo zbraní. Tento program sa nám veľmi 
páčil. 

13. decembra k nám prišla do školy pani, ktorá vie 
pekne zdobiť medovníky. Doniesla veľkú škatuľu 
plnú medovníkov a vreciek s plnkou. Začalo sa so 
zdobením. Za najkrajší medovník bola odmena - 
originálny recept. Pravdaže, všetky boli krásne. Na 
medovníkovej akcii sa zúčastnili žiaci 3., 4., 5. a 7. 
triedy. Bol to príjemný a voňavý deň.  

 Pripravili Lenka Komarová, 8. trieda 
a Laura Némethová, 7. trieda 

Do našich lesov a polí zavítala 
zima. Niektoré zvieratká sa 
uložili na zimný spánok, ktorý 
im pomáha prečkať obdobie s 
nedostatkom potravy. Mnohé 
lesné zvieratá a vtáky sú však 
odkázané na pomoc nás ľudí. 
Lesníci počas zimy prikrmujú 
zver senom a krmivami. Keď 
napadne veľa snehu, odhŕňajú 
lesné cesty a chodníky, aby 
mala zver lepší prístup ku 
krmivu a nemusela sa brodiť vo 
vysokom snehu. Ako môžeme 
pomôcť zvieratkám my? Ak 
máme doma zvyšné jabĺčka, 
mrkvu,  kukuricu,  seno, 
zemiaky, semienka, orechy a 

Zvieratká v zime 

Zimný kalendár významných udalostí 

17. november – Deň boja za 
slobodu a demokraciu  

V piatok 17. novembra 1989 sa 
študenti pražských vysokých 
škôl vydali do centra mesta. 
Študenti niesli štátne zástavy, 
spievali a skandovali požiadav-
ku na zmenu pomerov 
v socialistickom Českosloven-
sku. Príslušníci bezpečnosti 
a špeciálne jednotky minister-
stva vnútra tvrdo zakročili proti 
študentom, bili ich obuškami 
a zatýkali. Udalosť vyvolala 
medzinárodné rozhorčenie 
a viedla k ďalším demonštrá-
ciám. Nepokoje postupne pre-
rástli do revolúcie za odstráne-
nie komunistického režimu, 
ktorá dostala prívlastok Nežná 
revolúcia, pretože nebola spoje-
ná s ozbrojeným konfliktom 
a krviprelievaním.  

6. december – sv. Mikuláš 

Podľa tradície sa v noci z 5. na 
6. decembra prechádza Mikuláš 
v sprievode anjela a čerta. Dob-
rým deťom kladie do vyčiste-

ných čižmičiek na oknách slad-
kosti alebo darčeky. Zlým de-
ťom nadelí čert uhlie alebo 
varechu.  Mikuláš je oblečený v 
biskupskom odeve, na hlave má 
biskupskú mitru a v ruke berlu. 

24. december – Štedrý deň 

Štedrý deň má rôzne pomeno-
vania ako Vilija, Dohviezdny 
deň, Pôstny deň či Kračun. 
Tieto názvy sú odvodené od 
obyčají a rôznych magických 
úkonov, ktoré sa vykonávali v 
tento deň. Mali pozitívne 
ovplyvniť nasledujúce dni, uda-
losti a pracovné činnosti. Štedrý 
deň bol začiatkom sviatkov 
zimného slnovratu. Z Nemecka 
k nám koncom 18. storočia, na 
niektorých územiach Slovenska 
až v 20-tych rokoch 20. storo-
čia prenikol zvyk zdobenia via-
nočného stromčeka, pod ktorý 
sa neskôr začali dávať darčeky 
pre celú rodinu. Na štedrove-
černom stole sa malo objaviť 
zo všetkého, čo sa v tom roku 
urodilo, aby sa zabezpečila pro-

podobne, môžeme ich vziať so sebou pri zimnej prechádzke do lesa a 
nechať ich v blízkosti kŕmidla.  
Pre vtáčiky môžeme na dvore alebo na balkóne pripraviť búdku, do 
ktorej im budeme sypať potravu. Vhodné sú semienka, jadierka, 
bobuľovité plody, nesolená varená ryža a zemiaky, ovocie, nesolená 
bravčová masť alebo loj. Potravu rovnomerne rozsypeme v kŕmidle. 
Musíme ho pravidelne čistiť, aby sme zamedzili šíreniu vtáčích 
chorôb. Nikdy nedávajte vtáčikom cestoviny, kysnuté, solené alebo 
korenené jedlo. Nesprávna potrava im môže skôr uškodiť ako 
pomôcť.   

 Sabína Páleníková, 8. trieda 

sperita v budúcom roku. 

25. a 26. december – Deň naro-
denia Pána a Sviatok sv. Štefana 

25. december si kresťania uctievajú 
ako Deň narodenia Pána. Prekrýva 
sa s tradičným dátumom zimného 
slnovratu.  

Druhý sviatok vianočný je zasväte-
ný prvému kresťanskému mučení-
kovi, svätému Štefanovi. V tento 
deň sa chodilo koledovať, príbuzní 
sa navzájom navštevovali. Konala 
sa aj zábava, prvá tancovačka po 
období adventu, ktorá sa nazývala 
Štefanská. Dopoludnia bolo rozší-
rené hranie divadla alebo hier.  

30. december – Deň vyhlásenia 
Slovenska za samostatnú cir-
kevnú provinciu - pamätný deň 

30. decembra 1977 zriadil pápež 
Pavol VI. Slovenskú cirkevnú pro-
vinciu, čím sa naplnila dávna túžba 
slovenských katolíkov.  

 Redakcia 
 

 



Zhovárajú sa dve blondínky: 
„Vieš o tom, že tento rok vychádza Štedrý deň na piatok?“ 
„No do kelu, dúfam, že nie trinásteho!“ 

Vtipy a zimné pranostiky 

Móricko píše list Ježiškovi: 
„Milý Ježiško, ak mi donesieš PSP-čko, budem celý 
rok dobrý.“ Potom sa zamyslí a povie si: „Ale ja 
nevydržím byť celý rok dobrý.“ Roztrhá list a píše 
nový: 
„Milý Ježiško, ak mi donesieš PSP-čko, budem celý 
týždeň dobrý.“ Zasa sa zamyslí, roztrhá list, zvesí 
zo steny obrázok Panny Márie, zamkne ho do skri-
ne a píše nový list: 
„Ježiško! Mám tvoju matku! Výkupné je PSP-čko!“ 

Škótsky Santa Claus navštívi rodinu a prihovára sa 
deťom: 
„Ho-ho-ho, detičky, tak čo si odo mňa kúpite?“ 
 
Škótska rodina pri vianočnom stromčeku: 
„Tak, deti, páčili sa vám darčeky?“ 
„Áno, áno!!!“ 
„Tak ich teraz pekne zasa zabaľte, aby sa do budú-
cich Vianoc nezaprášili!“ 
 
Ahoj, ako si na tom s časom cez Vianoce? 
Lebo súrne potrebujem somára do betlehemu! 
 
Aký je rozdiel medzi traktorom a mrazom? 
Keď ti po chrbte prejde mráz, dá sa to vydržať. 

4. 12.  Svätá Barbora ťahá sane do dvora. 
13. 12. Keď Lucii svätý Ondrej peknú cestu spraví, aj Mikuláš ho pochváli. Čas od svätej Lucie do 

Troch kráľov čiernou zimou nazývame. Lucia noci upíja, ale dňa nepridá. od Lucie do Via-
noc každá noc má svoju moc. 

26. 12. Ak sa vetry na sv. Štefana spolu chytia, veľké priekopy a záveje urobia. 
Aké sú dlhé v decembri cencúle, také dlhé budú šúľky kukurice. 
Čím je v zime hlbší sneh, tým vyššia bude ďatelina. 
Keď sú na Vianoce polia pokryté snehom, môžeš na Veľkú noc sedieť pod košatým stromom. 
Keď je na Štedrý večer na nebi veľa hviezd, bude aj toľko zemiakov. 

Zimné pranostiky 

 

Policajt sa rozhodne, že si 
sám uloví vianočného kapra. Vezme sekeru a 
začne sekať dieru do ľadu. Vtom k nemu príde 
neznámy muž a okríkne ho: 
„Vážený, okamžite prestaňte sekať ten ľad!“ 
„A akým právom mi to zakazujete?“ ohradí sa 
policajt. 
„Právom správcu zimného štadióna!“ 

 

Knock, knock! 
„Who´s there?“ 
„Merry.“ 
„Merry who?“ 
„Merry Christmas!“ 

Recept na východniarske rumové pralinky: 
Potrebujece: dva kila dutych čokoladovych 
figurkoch, dva litre rumu. Vezmice čokoladovu 
figurku, odkructe jej hlavu, nalejce rum a mo-
žece konzumovac.  
A pre tote chudobnejše: oprobujce variant bez 
dutych figurkoch! 
 
Malý Jožko kričí z obývačky: 
„Mami, mami, vianočný stromček horí!“ 
„Ale Jožko, nehovorí sa horí, ale svieti!“ 
„Mami, mami, aj záclony už svietia!“ 

Hľadáme talenty 

Keď vonku sneží na nás, 
keď sa stromček ligoce, 
keď vidíme sviečky jas, 
keď plno detí šteboce, 
keď medovníky pečiem zas, 
sú tu znova Vianoce. 
 
 Laura Némethová, 7. trieda 

 

VIANOCE 

Mikuláš 

Mikuláš je sviatok slávený 6. de-
cembra. Večer 5. decembra si deti 
zavesia svoje vianočné ponožky na 
klinček alebo dajú vyčistené topán-
ky do okna  a čakajú, kedy ich na-
vštívi Mikuláš.  
 
Mikuláš je dedko s dlhou bielou 
bradou, ktorý rozdáva deťom slad-
kosti, ale nie všetkým. Len tým, čo 
poslúchali celý rok. Niektorým 
deťom dá viac a niektorým zasa 
menej.  Mikuláš je sviatok slávený s 
rodinou  v pokoji a pohode.  
  
 Natália Zemková, 5. trieda 

Zimná rozprávka - Macko a turisti 

Ďaleko za mestami a dedinami bol 
malý lesík. Preslávil sa krásnymi 
vodopádmi a preto sa len tak hem-
žil turistami. V lete chodili obdivo-
vať tečúce vodopády a v zime sa 
po nich kĺzali. Turisti neboli jediní, 
komu sa vodopády páčili. Toto 
miesto obľubovali aj lesné zvierat-
ká. Hlavne jeden macko. Neuložil 
sa na zimný spánok. Keď turisti 
v lese nechali odpadky, mal čo 
jesť, a keď spal, tečúca voda mu 
zašumela uspávanku. Chudák mac-
ko! Netušil, že túto zimu príde toľ-
ko turistov, že by im celá hora ne-

stačila. Vďaka miernej zime voda nezamrzla, ale valila sa vodo-
pádmi ďalej. Jedno dievčatko dostalo nápad: ,,Poďme sa kúpať!" 
Ostatné deti sa pridali. Keď ale skočili do vody, bola im taká 
zima, že hneď aj vyskočili a vrhli sa k mäkučkej teplej hnedej 
deke, čo ležala na brehu. Ibaže to nebola deka, ale macko. Ten sa 
tak vydesil a nahneval, že začal naháňať turistov po celom lese. 
Jeden z nich zobral kamene a začal ich do medveďa hádzať. 
Macko sa nahneval ešte viac.  Nakoniec sa mu podarilo vyhnať 
turistov z lesa. Aby sa nič podobné už nestalo, postavili lesníci 
okolo lesa ohradu. A pre istotu vyvesili aj tabule s nápisom: 
,,Turistom vstup zakázaný!!!"  

 Terézia Lúčna, 5. trieda 

Všetko naopak 

Bolo to raz tak, 
mesto bolo naopak. 
Domy bývali v ľuďoch. 
Parkoviská parkovali na autách. 
Vtáci lietali hore nohami. 
Lopty sa naháňali za psami. 
 

Text: Kristína Klampárová, 5. 
trieda 

Ilustrovala Katarína Mašanová, 
5. trieda 

Krtko 

Išiel krtko do skrine, 
že si dá kus broskyne. 
Ale čože tá broskyňa, 
keď v broskyni bola skriňa. 
 

Text: Terézia Lúčna, 5. trieda 

Ilustrovala Natália Zemková, 
5. trieda 

Poézia nonsensu 



Predvianočný čas sa začína 
vždy prvou adventnou nede-
ľou. Na adventnom venci sa 
zapáli prvá sviečka a takto to 
ide až do poslednej nedele pred 
Štedrým dňom, keď zapálime 
poslednú sviečku. 

Advent je obdobím prípravy na 
Vianoce. Pripravujeme nielen 
svoje domácnosti - upratujeme, 
pečieme koláčiky, zdobíme - ale 
aj svoje srdcia. Počúvame tra-
dičné koledy, niektorí z nás 
chodia na vianočné besiedky, 
vystúpenia z tanečnej alebo 
hudobnej, alebo na výstavy ob-
rázkov a ozdôb vyrobených v 
tvorivých dielňach.  

Sviatok sv. Mikuláša (6.12.) 
majú deti veľmi rady, lebo im 
Mikuláš nadelí do  vyleštených 
čižmičiek sladké dobroty.  

Na Luciu (13.12.) si zasa diev-
čatá zvyknú prichystať 13 pa-
pierikov, 12 s menami chlapcov 
a 1 prázdny. Každý deň jeden 
papierik spália. Na Štedrý deň 
otvoria posledný s menom 
chlapca, ktorý im je súdený. 
Kedysi v tento deň chodili po 
domoch mladé dievčatá v bielej 
plachte a husím krídlom vyme-
tali rohy ako ochranu proti ča-
rom.  

Na Štedrý deň (24.12) sa nie-
ktorí ľudia zvyknú postiť. Ho-
vorí sa, že kto sa až do večere 
vydrží postiť, uvidí zlaté pra-
siatko. Na štedrovečernom sto-
le u nás zvyčajne máme majo-
nézový šalát, rybu (kapra), ka-
pustnicu s hubami, s mäsom 
alebo klobáskou. K stolu si sa-
dáme po zotmení. Niektorí 
ľudia prestierajú na stôl o jeden 
tanier navyše pre nečakaného 

Vianoce 

 

hosťa alebo pre tých, čo nemô-
žu večerať spolu s nami.  

Jedia sa oplátky s medom alebo 
aj cesnak ako symbol zdravia. 
Pri večeri sa zvykne aj rozpoliť 
jabĺčko. Ak má v strede hviez-
dičku, budú všetci v rodine 
zdraví. Ak je v strede krížik 
alebo je jablko červivé, rodinu 
navštívi smrť alebo choroba. 
Do rohov sa hádžu orechy cez 
pravé plece za seba, aby boli 
všetci zdraví a šťastní po celý 
rok. Pod tanier alebo obrus sa 
dávajú mince alebo šupinky z 
kapra, aby bolo dosť peňazí. 

Po večeri spievame alebo počú-

vame kole-
dy, rozbaľu-
jeme darče-
ky pod vianočným stromčekom 
alebo pozeráme program v tele-
vízii - ako je v ktorej rodine 
zvykom. Podobne prebieha aj 
oslava Silvestra (31.12.), keď sa 
po večeri ľudia vyberú do ulíc a 
na námestia, alebo oslavujú so 
známymi či na plese. O polnoci 
vítame nový rok krásnym oh-
ňostrojom, otvárame šampan-
ské a želáme si všetko dobré do 
nového roku. 

 Nicol Mladá a Lívia Herá-
ková, 8. trieda 

Večierok pre seniorov 

6. decembra pripravili žiaci našej školy spolu s pani učiteľkami večie-
rok pre seniorov. V programe okrem čarovných bytostí zo sveta roz-
právok vystúpili mažoretky, tanečnice, speváčky, malí snehuliaci aj 
krojovaní tanečníci. Večierok mal veľký úspech a dúfame, že našim 
starkým urobil radosť. 
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Rozhovor 

 

V tejto novej rubrike 
vám na stránkach Syslá-
ka budeme pravidelne 
prinášať rozhovory s 
úspešnými žiakmi našej 
školy. Najskôr sa vám 
predstaví Martin Šmehlík 
z 5. triedy, ktorý dosahu-
je úspechy v ľahkej atle-
tike. 

Odkedy sa venuješ 
tomuto športu? 

Od druhej triedy základ-
nej školy, čiže asi od 8 
rokov. Najskôr som za-
čal chodiť na tréningy so 
sestrou, ktorá robila 
šprint na 300 m, potom 
som začal chodiť na tré-
ningy aj sám. 

Aké disciplíny robíš?  

Momentálne beh na 300 
m, skok do diaľky, beh 
na 60 m a na 150 m. Ja 
som bol pôvodne 
„štrekár“, čiže by som 
mal behať dlhé trate, ale 
spočiatku mi nešli, takže 
mi trénerka dala kratšie 
trate. Tie ma aj viac ba-
via.  

Kde a ako často trénu-
ješ? 

Trénuje ma pani Anema-
ry Halmová, na tréningy 
chodím do Piešťan 
k futbalovému štadiónu. 
Trénujeme 4-krát do 
týždňa, voľno máme iba 
v stredu. Keď je zlé po-
časie, tréning buď odpa-
dá, alebo trénujeme 
v telocvični – rozcvička, 
preskakovanie lavičiek, 

výpady, žabáky. 

Aký výstroj potrebuješ na pretekoch? 

Výhoda je, že pri behu toho netreba veľa, 
stačia mi kvalitné tretry a iontové nápoje. 
Tie potrebujem, aby som pri pretekoch nabral energiu. Počas pretekov 
vypijem asi litrovú fľašu. 

Aké úspechy sa ti podarilo v atletike dosiahnuť? 

Najskôr som mal také obdobie, keď sme skúšali, čo mi najlepšie ide. Ús-
pechy sa dostavili od minulého roku, keď som vyhral 2. miesto v behu na 
600 m. V roku 2012 získalo naše družstvo 1. miesto a ako jednotlivec som 
vyhral 1. miesto v behu na 300 m, čím som získal titul Majster západoslo-
venského kraja. Bolo to na pretekoch v Nových Zámkoch. V tej istej sú-
ťaži som získal ešte jedno tretie miesto. Doteraz som pretekal v kategórii 
najmladších žiakov, ale od budúceho roka prejdem do kategórie mladších 
žiakov. 

Čo ťa na športovaní najviac baví? 

Mojím športovým vzorom je Ussain Bolt. Baví ma, že sa na tréningoch 
stretávam s kamarátmi. Baví ma, keď vyhrávam. Teším sa z každého úspe-
chu. Aj keď sa občas nedarí tak, ako by som si predstavoval, neodradí ma 
to, nechcem to vzdať. Určite plánujem športovať aspoň po deviatu triedu 
základnej školy. Potom uvidím, podľa toho, na akú strednú školu pôjdem. 
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