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Nesiem vám noviny  
 
 
 
 
Nesiem vám noviny, počúvajte, 
z betlemskej doliny, pozor dajte!                                
Čujte ich pilne, sú neomylné, pozor dajte! 
 
Syna nám zrodila čistá Panna, 
do jasieľ vložila Krista Pána, 
k sebe vinula, aj zavinula Krista Pána. 
 
Ku nemu anjeli letia z neba, 
pastieri veselí ho velebia, 
privítajme ho, Pána svojeho, ako treba. 
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    Mikuláš dobrý náš,                  
    čo nám len do okna dáš?  
    Veľkým lásky, radosti,  
    malým veľa sladkostí. 
 

Svätý Mikuláš 

 
Mužské meno Mikuláš pochádza z gréčtiny a v preklade znamená "víťaz“.  Svätý Mikuláš patrí medzi 
najobľúbenejších svätcov. Napriek jeho popularite však o jeho skutočnom živote vieme veľmi málo.  

 
Narodil sa niekedy okolo roku 270 na južnom pobreží Malej Ázie. Už v mladosti sa stal povestný svojou 

dobročinnosťou, ktorá ešte vzrástla, keď sa stal biskupom v Myre (v dnešnom Turecku).  
Slobodné dievčatá si ho vybrali za orodovníka na základe najznámejšieho príbehu z jeho života. Hovorí sa, že 

istý boháč mal tri dcéry. Schudobnel a jeho rodina už nemala čo do úst vložiť. Dozvedel sa o tom svätý 
Mikuláš, zabalil do kusa látky zlato a vhodil ho do mužovho domu. To zopakoval trikrát, až kým peňazí nebolo 
toľko, že sa všetky tri dievčatá mohli čestne vydať.  Na základe legendy o troch chudobných dievčatách sa 
zrejme odvodzuje ľudový zvyk v niektorých krajinách obdarúvať sa na sviatok tohto svätca drobnými 

darčekmi. Zvyk obdarúvať deti vznikol v Holandsku a odtiaľ sa rozšíril do Severnej Ameriky, kde k nemu 
prisťahovalci pripojili severské ľudové povesti o čarodejníkovi, ktorý zlé deti trestá a dobré odmieňa 

darčekmi. Do červeno-bieleho plášťa ho v rámci predvianočnej reklamnej kampane obliekol koncern Coca-
Cola. Postupom času sa Mikuláš (v angličtine Santa Claus) stal reklamnou figúrkou, ktorá má so svätcom z 

Myry iba málo spoločného.  
Meno Mikuláš bolo najobľúbenejšie v 12. storočí, používa sa však dodnes. Z neho vznikli odvodeniny ako Colin, 

Nicolson, Nixon, Nikolaj, Nicola, Nicolette a iné. 
 

Vianočné medovníkové domčeky 

 
 Prísady: 
* 250 g práškového cukru 
* 1 balíček obdĺžnikových medovníkov alebo keksov 
* lentilky alebo drobné cukrárske perličky na ozdobenie                     
 
    Postup:              
1. Najskôr preosej cez sitko práškový cukor, aby bol čo                                    
    najjemnejší.                         
2. Potom doň pridaj tri lyžice vody a poriadne ho        
    vymiešaj. Hustá cukrová poleva ti poslúži ako lepidlo.     
3. Nalej vymiešanú cukrovú hmotu do igelitového       
    vrecka, ktorému odstrihneš jeden rožtek.        
4. Každý domček postav z troch medovníkov. Jeden slúži        
    ako dlážka, dva ako strecha. Zlep ich cukrovou      
    hmotou.         
5. Strechu potri cukrovou polevou, aby vyzerala jako     
    zasnežená. Nakoniec ju môžeš podľa vlastnej fantázie        
    ozdobiť farebnými lentilkami alebo inými sladkými ozdôbkami.     

 



Veselé Vianoce a šťastný nový rok v cudzích jazykoch 

 
arabsky - I'D Miilad Said ous Sana Saida  

česky - Přejeme Vám veselé Vánoce a šťastný nový rok  
bulharsky - Chestita Koleda i Shtastliva Nova Godina  

chorvátsky - Sretan Bozic  
anglicky - Merry Christmas & Happy New Year  

nemecky - Froehliche Weihnachten und ein glückliches Neues Jahr!  
grécky - Kala Christougenna Kieftihismenos O Kenourios Chronos  

havajsky - Mele Kalikimaka & Hauoli Makahiki Hou  
maďarsky - Kellemes karácsonyi ünnepeket és Boldog újévet! 

írsky - Nollaig Shona Dhuit  
taliansky - Buon Natale e Felice Anno Nuovo  

japonsky - Shinnen omedeto. Kurisumasu Omedeto  
latinsky - Pax hominibus bonae voluntatis  

malajsky - Selamat Hari Natal  
poľsky - Wesolych Swiat i Szczesliwego Nowego Roku.  

rusky - Pozdrevlyayu s prazdnikom Rozhdestva i s Novim Godom  
slovensky - Veselé Vianoce a šťastný nový rok  
španielsky - Feliz Navidad y Próspero Aňo Nuevo  

švédsky - God Jul och Gott Nytt Ar 
turecky - Noeliniz Ve Yeni Yiliniz Kutlu Olsun 

 
 

n 
 

SMS-ky 
 

* Nezabudni, že Ježiško sa narodil v chlieve, tak sa vykašli na vianočné                 
upratovanie, aby sa u vás cítil ako doma! 

 
* Prosíme o zaslanie vašej fotky na toto číslo. Lepíme Betlehem a chýba   nám zadok pre 

barančeka... 
 

* Prosím o urýchlené zaslanie tvojej fotky na toto číslo. Zbieram pokémonov. 
 

 



Konečne muž… :-) 
Meno: Filip ??? 

Vek: 23 
Štúdium: Trnavská univerzita 

Obľúbené jedlá: všetko okrem hríbov 
Záľuby: šport – fitness 

 

 
 

Aký bol váš prvý dojem z tejto školy? 
Tešil som sa. 

 
Ako dlho sa zdržíte na našej škole? 
No asi tak do 27.10., do konca týždňa. 

 
V ktorej triede sa vám učí najlepšie? 

V 8.C, lebo sú aktívni. 
 

Prečo ste sa rozhodli stať učiteľom? 
Keď mám pravdu povedať, nechcel som byť učiteľom, ale právnikom. Nuž, jazyky ma donútili. 

 

 

Učiteľské perly 
 

 
 
 
 
   -   Pani učiteľka, mali ste bohatého Mikuláša? 

         -   Čo? Chlpatého? 
 

   -   Toto ti neuverí ani divoký pes Dingo...  
 
             Reakcia na hlučné správanie žiakov: 
         -   Kabaret, hotový kabaret! 
 

   -   Prestaň kývať jazykom, lebo ti tam strčím  
       tvoju vlastnú botu a zadusíš sa od smradu! 

 
   -   Niekto tu stále v kuse niečo huhle! 

 
   -   Nevykríkaj, bo ťa vyplatím! 

 
 
 



              Pikošky z vyučka V 
 

• Pani učiteľka, tá kožka, čo trčí krave dole, to je dojo? 
 
• Neandertálec zomrel a položil si hlavu do studne. 

 
• Pravek rozdeľujeme na dobu kamennú, bronzovú, striebornú a zlatú. 
 
• V praveku bol kostrový spôsob dávania mŕtvol pod zem. 

 
• - Prečo je potrebné rozdelenie štátnej moci?  

- To preto, aby sa nehádali, nyje? 
 

• Zdvorilá otázka na začiatku vyučovacej hodiny:  
- Pančelka, móžem ešče docmúlat lízatko? 

 
• - Koľko máš pohlavných údov? 

- Tri! 
- Choď na WC a spočítaj si ich. 
- Aha... dva! 
 

               ●   - Ohybný, pružný – čo je to? 
                    - Hadí muž! (správna odpoveď: synonymá) 
 
               ●   - Kto je mykológ? 
                    - Ten týpek... 
 
               ●   ...Česi majú čudnú slovenčinu... 
 

●    V slove výchor má byt ypsilon, šak to je tá sova! 
 
 

                          Výstraha !!! 
 
                 Milí učitelia, neuzatvárajte stávky so žiakmi, 
   lebo dopadnete ako pán Učiteľ  Matúšek. Prehral stávku 

 s dievčatami z 8.C a musel za to pykať. V utorok 21.11.2006  
 cez piatu vyučovaciu hodinu ste ho mohli vidieť na bežeckej 
 dráhe. Za 12 minút ubehol „neuveriteľných“ 940 m (7 okruhov).  
 Rýchlosť behu 4,7  km za hodinu bola nižšia než priemerná rýchlosť  
 chôdze. Waw! Blahoželáme! 

 
 

 



  R     Hádanky        R 
 

1. Viete, ako nazývajú Funradio na Tajvane? 
( predsa Taj Fun) 

2. Je to biele a na konci to má roh. Čo je to? 
(tvaroh) 

3. Čo vznikne, keď skrížite cukrára a astronóma ? 
(Orion - vaša čokoládová hviezda) 

4. Ako sa volá človek, ktorý často chodí do mesta? 
(Domestos) 

5. Piati trpaslíčkovia dostali kyslé uhorky, no len štyria 
trpaslíčkovia dostali mlieko. 
Čo nedostal piaty trpaslík? 

(hnačku!) 
6. Akú vetu zo slovenčiny zaručene nepreložíte do 

angličtiny ? 
(Ľaľa ho, papľuha, ogrcal mi krpce!) 

 

 

 
Hľadaj vo vetách 

 
  Ryby 
- Dedo vzal plášť u Kamila. 
- Ľudia takú horu ešte nevideli. 
- Jarka poriadok urobila doma. 
                   (šťuka, úhor, kapor) 
 

                                                                               Ovocie a zeleninu 
                                                                                   Zajtra pôjdeme k Elenke.  

  A na nás nedôjde rad.   
  Ja ho dakedy nechcem.   

  Si hlúpa, pri kamióne nestoj!  
  Dal mi zem i akurát sena.  

  Vodiči mali na mále s pokutou.  
                                             (kel, paprika, malina, jahoda, ananás)  

 

                        



PýSomkovësomãryni 

MNOPRS 
 

- Aké elektrárne najviac znečisťujú ovzdušie? 
- Solárne, lebo ničia slnko. 
 
-   Čo je to hrnčiarsky kruh? 
- Keď si hrnčiari posadajú do kruhu. 

 
     -   Čo je to reprodukcia vo výrobe? 

- Pohlavní stik. 
 
- Čo obsahuje moč? 
- Smrad. 

 
- Aké platidlá sa používali, keď ešte neboli peniaze? 
- Mlieko, kravy, seno. 
 
- Aké boli spôsoby pochovávania v praveku? 
- Žiarový spôsob to ich podpalovali a záhrobný to mrtvoli pochovavali. 
 
-   Podľa akého vzoru skloňujeme podstatné meno ARCHIMEDES ? 
- Podľa vzoru HERKULES... 
 
- Podľa akého vzoru skloňujeme podstatné meno VNÚČA ? 
- Podľa vzoru ZVIERA... 
 
-   Uveď príklad na metaforu a personifikáciu! 
- metafora: CHOĎ DO KELU. 
    personifikácia: PES PĽUJE. 

 
 

- Vystupňuj príslovku VEĽMI. 
-  veľmi – strašne – najstrašne 
     veľmi – veľmejšie – najveľmejšie 

  veľmi – veľmo -  najveľmo 
 
 



,,Sloch“ 
 

 

• V rodine sú samé nešťastia a veselé príhody. Napríklad pred dvoma dňami tato padol 
z poschodového autobusu.  
 

• Milan nehal Kristínu s Tesca a s takú šikmoookú čaká dieťa. 
 
• Chcel by som ísť na strednú cyklistickú školu odbor kuchár. 

 
• Babka jedáva rôzne jedlá napr. hranolky s kečupom, zemiaky zo šniclou atď. Ja mám moju babku 

veľmi rád, lebo druhú nemám. 
 

• Džungla ho vychovala sama ako vlastného syna. 
 

• Forrest Gump bol jedným slovom debil, no prežil zaujímavý a neuveriteľný život. Až na to, že 
mal nízke IQ, bol normálny človek. 

d ,,Fťypi“ u 
 

 
Učiteľka sa pýta žiaka: 

- Kde je tvoja domáca úloha? 
- Nebudete mi veriť, pani učiteľka, ale cestou do školy som si z nej urobil lietadielko a uniesli mi ho 

teroristi! 
 
Učiteľka pri písomke: 
-  Dúfam, že vás neuvidím odpisovať! 
Žiak: 

- Aj ja dúfam...                                                                      
 
Babka sa pýta vnuka: 

- No, Jožko, aké bolo tohtoročné vysvedčenie? 
- Jáj, babka, o tri facky lepšie ako vlani... 

 
Eskimák v iglu hovorí: 

         -     Je mi nejako zle od žalúdka... asi idem von hodiť cencúľ! 
 
Dve blondínky sa rozprávajú: 

- Vieš, že tento rok budú Vianoce v piatok? 
- Dúfajme, že nie trinásteho! 

 
Pred školou na ceste bola tabuľa s nápisom: 
VODIČI, POZOR, NEZRAZTE DETI! 
Jeden zo žiakov tam dopísal: 

   POČKAJTE SI NA UČITEĽOV. 
 

 



 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RYAN ATWOOD:  
Benjamin Mc Kenzie: (1978). 
Začínal ako hotelový poslíček, aby si mohol platiť hodiny herectva . 
Jeho prvým hereckým úspechom bola malá úloha v seriáli JAG. 

MARISSA COOPER: 
Mischa Anne Burton: (1986).  
Svoju kariéru začala ako detská modelka pre Calvina Kleina.   
Účinkovala v klipoch Enriguea Iglesiasa a Jamesa Blunta.   
Popularitu si získala vďaka postave  Marissy v tomto seriáli.   
 

SETH COHEN: 
Adam Brody: (1979).  
Už v skorej mladosti začal chodiť na castingy a na súkromné hodiny herectva.   
Najprv ho obsadzovali len do vedľajších úloh vo filmoch American Pie2 a Kruh. 
Zahral si aj s Angelinou Jolie a s Bradom Pittom vo filme Mr. a Mrs. Smith.  
 
 

SUMMER:  
Rachel Bilson: (1981).  
Svoje prednosti a herecký talent začala využívať už dávno.  
Vyšvihla sa však až v O.C. California ako Summer. 
Počas nakrúcania sa zblížila s hercom Adamom Brodym.  
 

KIRSTEN COHEN:  
Kelly Rowan: (1965). 
S herectvom má bohaté skúsenosti.   
Zahrala si už po boku Samueala, Silvestera Stalloneho, či Robina Wiliamsa.   
V seriáli O.C. California stvárňuje Kirsten manželku Sandyho Cohana.  

SANDY COHEN: 
Peter Galagher: (1955).  
Mužný sympaťák v najlepších rokoch hrá hlavu rodiny Cohenovcov.   
Má za sebou bohatú filmografiu s výraznými postavami.  
Účinkoval vo filmoch Americká krása, Superman či Titanic. 

JULIA COOPER: 
Melinda Clarke: (1969).  
Sympatická brunetka z umeleckej rodiny začínala svoju kariéru ako modelka.  
 Zahrala si sexi bojovníčku v seriáli Xena či atraktívnuvyšetrovateľku v kriminálke CSI.   
V minulosti zožala úspechy aj ako speváčka  v niekoľkých muzikáloch na Brodwayi.  
 

Text pesníčky Phantom  

California 

We've been on the run 
Driving in the sun 
Looking out for #1 
California here we come 
Right back where we started from 

Well,Hustlers grab your guns 
Your shadow weighs a ton 
Driving down the 101 
California here we come 
Right back where we started from 

California! (california) we come! 

On the stereo 
Listen as we go 
Nothing's gonna stop me now 
California here we come 
Right back where we started from 
Pedal to the floor 
Thinkin' of the roar 
Gotta get us to the shore 
California here we come 
Right back where we started from 

California!(california)we come! 

California! California! 
 

Ohh 

California! California!! (repeat 4x) 

O.C. 

California  

 

 



tajnička 
lyžiarsky výťah 
ročné obdobie 
zamrznutá voda 
náradie na sánkovanie 
severské zviera 
vitamín 
výrobok včiel 
vianočná ryba 
fáza mesiaca 
kto nosí darčeky 
meno 6.12. 
obdobie pred Vianocami 
vianočná pieseň 
cibuľovitá zelenina 
meno 11.11. 
biely poprašok 
teplota pod nulou 
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