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Milí čitatelia, 
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odpovedí z tajničiek súťažíte o ceny a neskúšanky. Veľa šťastia!!! 

 

 

 
2  Obsah 

3   Sviatky našich rodičov 

4-5   Čo ste o Vianociach (ne)tušili, Čo nás čaká v 2022 

6  Dobročinnosť 

7-8  Vianočné hity 

9-11   Sme zvedaví - p. riaditeľka Jana Brigantová 

11  Vyrobte si - zaujímavé ozdoby na stromček 

12-14 Pranostiky - Vianoce až Nový rok 

15-16 Pečieme bezlepkovo: Linecké kolieska a Medovníčky 

17  Tip na vianočný darček 

18     Naša tvorba 

19     Tajnička 

20   Tiráž  



 3 

SVIATKY NAŠICH RODIČOV                    (nc)  
 

Keď sa povedia Vianoce, hneď si predstavím vôňu čerstvých perníkov, 

neskoré večery pri pozeraní vianočných rozprávok a filmov, čas 

strávený s blízkymi, šantenie na zasnežených kopcoch s priateľmi... 

Proste krásne chvíle, na ktoré spomínam s úsmevom. ALE: 

 

Ako si Vianoce pamätajú naši rodičia, keď boli deťmi? 

 

Opýtala som sa teda tých najpovolanejších - mamy a otca:  

 „Pečenie mojich obľúbených medvedích labiek bola vždy zábava. 

Moja sestra maslom vytierala formičky a ja som guličky cesta 

pritláčala do vnútra a mladší brat len čakal, pokiaľ sa prvá várka 

upečie. S metrovým koláčom bola vždy prplačka, ale pochutnať 

si na ňom stálo za to.“  

 „V minulosti bývavali tuhé zimy. Keď zamrzol potok, vybrali sme 

sa na ľad. Šmýkanie nás vedelo zabaviť na celé hodiny, až pokým 

sestra neskončila v ľadovej vode. Zvykli sme si nosiť vodu z 

potoka, ktorá zamrzla. Bola potom zábava.“ 

 „Ja s kamarátmi som chodila do hory, zobrali sme si čajík a 

hriali sme si ho na ohníčku. Alebo keď som bola staršia, tak sme 

postavili zo snehu krásnu princeznú.“ 

 „My sme so sestrou mali takú tradíciu, keď nás mama poslala 

vyhodiť smeti, tak sme načúvali, z ktorej strany pes zabreše, 

tam sa vydáš.“ 

 „Cez zimu každý rok napadla kopa snehu. Celé dni som s 

kamarátmi strávil na kopci na sánkovačke. Alebo sme prenášali 

na asfaltové ihrisko vodu z potoka a tá cez noc zmrzla. Na 

druhý deň sa hral hokej.“ 

 

Bolo úžasné ako spomienky v ich 

hlase ožívajú. Skúste to aj vy. 

Urobte si horúce kakao a 

počúvajte zážitky a spomienky 

svojich blízkych. 
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ČO STE O VIANOCIACH (NE)TUŠILI                (mb)  
 

 1. Pôvodne nemal Santa Claus na sebe červené oblečenie. Kedysi 

nosieval zelené, fialové alebo modré odevy. No potom prišla slávna 

reklama Coca Coly, ktorá obliekla vianočného mužíka do červenej a 

odvtedy mu zostal práve tento odtieň. 

 2. Ak túžite po živom vianočnom stromčeku, snažte sa ho potom 

aspoň rozumne zužitkovať. Odovzdať ich môžete do ZOO, kde ich 

dávajú zjesť napríklad slonom. Z dreva sa dajú vyrobiť pekné 

výrobky, alebo ho môžete použiť na kúrenie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Prvá vianočná pohľadnica pochádza z roku 1915. S týmto nápadom 

prišla spoločnosť Hallmark. 

4. Slávna vianočná pieseň Jingle Bells bola pôvodne vymyslená pre 

Deň vďakyvzdania. Pôvodne sa nazývala „One Horse Open Sleigh“ a 

aut or ju skomponoval ako kostolnú hudbu. 

5. Tradícia darovania darčekov sa viaže k narodeniu Ježiša Krista, 

ktorý dostal od mudrcov niekoľko vzácnych darov ako napríklad vonné 

oleje alebo zlato. 

6. Najkrajší londýnsky vianočný stromček sa nachádza na 

Trafalgarskom námestí. Ten dostávajú Angličania darom od 

obyvateľov Osla za pomoc, ktorú im poskytli počas 2. svetovej vojny. 

7. Najväčším vianočným darom je Socha slobody, ktorú dostali 

Američania od Francúzov práve počas týchto sviatkov v roku 1886. 
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8. Jedným z najobľúbenejších vianočných darčekov je Lego. Počas 

predvianočného predaja sa každú sekundu predá 28 kusov tejto 

stavebnice. 

9. Každý jazyk má pre tento sviatok svoje vlastné označenie. Viete 

ale, ako vzniklo slovo Vianoce? Svoj pôvod má v nemeckom 

“Weihnachten”, ktorý v preklade znamená svätá noc (weihen – svätiť, 

Nacht - noc). Slovenský výraz je teda iba čiastočným prekladom, 

prvá časť slova bola len prispôsobená nášmu 

jazyku. 

 10. Vo viacerých domácnostiach nechýbajú 

na vianočnom stromčeku okrem klasických 

ozdôb i malé čokoládové figúrky zabalené v 

alobale. Práve k nim sa viaže ďalšia 

zaujímavosť, ktorá súvisí priamo s našou 

krajinou - čokoládové figúrky majú totiž 

československý pôvod. 

 

 

ČO NÁS ČAKÁ V 2022                 (mp)                        

 
 18. decembra - 9. januára - Vianočné prázdniny 

 

  1. januára – Francúzsko sa ujme predsedníctva EÚ 

 

  4. - 20. február - XXIV. zimné olympijské hry v Pekingu 

 

  13. - 29. máj- 86. majstrovstva sveta v ľadovom hokeji v 

Helsinkách a Tampere 

 

  1.júl - Česko sa ujme predsedníctva EÚ 

 

  30.december- 100 rokov od vzniku Sovietskeho zväzu  

 

  plánované odstavenie poslednej nemeckej jadrovej elektrárne 
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DOBROČINNOSŤ                                    (mš)  
 

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok? 

 

Milý žiaci, učitelia a rodičia! 

Naša škola si pri príležitosti Vianoc pripravila s opatrovateľskou 

službou RADOS PB s.r.o. potešenie pre ľudí, ktorí sú osamelí alebo 

potrebujú pomoc iných. 

 

Preto vás vyzývame aby ste sa do tejto pomoci ľuďom pripojili 

svojimi kreatívnymi nápadmi. 

 

O čo ide?: 

Ide o pomoc ľuďom v núdzi 

z Považskej Bystrici ,ktorý sú 

odkázaný na nás a pomoc druhých 

preto ich potešme aspoň nejakým 

darčekom.  

Čo dať do darčeku?: 

Každý darček môže byť podľa vašej 

fantázie, ale dáme vám tu typy čo by 

tam mohlo byť. 

Darček by sa mal skladať z krabice s darčekmi vnútri: 

 

1. Čaj- je zdravý a poteší 

2. List/želanie- prianie 

k krásnym Vianociam 

3. Rôzne sladkosti alebo 

vianočné dekorácie 

4. Šálky- už na spomínaný čaj 

alebo misky a taniere 

5. Krém na ruky- vždy sa vám 

niečo také zíde alebo mastičky... 

6. A všetko čo máme naviac a vieme, že to iných poteší  
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VIANOČNÉ HITY                              (tš, mj)  
 

Každé Vianoce potrebujú mať dobrú atmosféru a tá je najlepšia s 

vianočnými pesničkami! 

Vytvorte si s nami nezabudnuteľný  

VIANOČNÝ PLAYLIST: 

1. All I want for christmas is you 

2. Let It Snow 

3. Rockin' Around The Christmas Tree 

4. It's Beginning To Look A Lot Like Christmas 

5. Here Comes Santa Claus   

6. Have Yourself A Merry Little Christmas 

7. It Came Upon A Midnight Clear 

8. Santa Baby 

9. Oh Holy Night  

10. The Christmas Waltz 

11. It's The Most Wonderful Time of The Year 

12. Jingle Bells 

13. Sleigh Ride   

14. Feliz Navidad 

15. Santa Tell Me 
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16. Ho ho ho 

17. Snowman 

18.Winter Wonderland 

19. Somewhere In My Memory 

20. Christmas Star 

21. My Christmas Tree 

22. Run Rudolph Run 

23. So This Is Christmas 

24. Santa Claus is Commin' to Town 

25. Last Christmas 

26. Let It Snow! 

27. Jingle Bell Rock 

28. We Wish You A Merry Christmas 

 

Top 10 slovenských vianočných pesničiek: 

1. Šťastné a veselé Vianoce 

2. Vtedy sú Vianoce 

3. Vianočný čas 

4. Šťastné a veselé 

5. Rolničky, rolničky 

6. Najkrajšie Vianoce 

7. Tichá noc 

8. List Ježiškovi 

9. Vianočný hymnus 

10.     Nesiem vám noviny 
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   SME ZVEDAVÍ                                                                (mb)       

 

PANI RIADITEĽKA JANA BRIGANTOVÁ 

 
Čo máte na Vianociach najradšej? 

Na Vianociach mám najradšej čas, 

ktorý trávim doma v pohode a pokoji, 

stretnutia s blízkymi a odkedy som 

babka - vidieť radosť v očiach 

vnučiek Viktorky a Peťky pri 

všetkom, čo ku Vianociam patrí, 

vianočný stromček, svetielka, 

darčeky, ozdoby... 

 

Čím sú pre Vás výnimočné Vianoce? 

Vianoce sú pre mňa výnimočné tým, že sú to sviatky radosti a 

pokoja, a času stráveného s najbližšími. Je s nimi spojené určité 

kúzlo, vieme sa vrátiť do detstva prostredníctvom spomienok, 

rozprávok, kde sa vždy všetko skončí dobre a zlo je potrestané. 

Ľudia sú k sebe lepší, milší a pozornejší, aj keď by to tak malo 

byť stále :-) 

 

Aká je Vaša obľúbená vianočná rozprávka? 

Nemám obľúbenú rozprávku, mám rada všetky rozprávky. 

Klasické staršie, ale aj tie nové . Mám rada tie, ktoré sú 

natočené v prostredí hradov, zámkov, na zaujímavých miestach. 

 

Čo sa podľa Vás musí nachádzať na štedrovečernom stole a 

aké jedlo nesmie chýbať? 

Na štedrovečernom stole nesmú chýbať veci a pokrmy, ktoré si 

pamätám z detstva, že ich pripravovala moja mamina a babka. 

Oblátky, med, orechy, ovocie, koláče s orechmi, makom, 

tvarohom, kapustnica so zemiakovým posúchom, chlieb, ryba a 
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zemiakový šalát. Prestieranie s bielym obrusom, sviečka a pod 

obrusom peniaze, šupiny z ryby, klasy obilia. 

 

Preferujete živý alebo umelý stromček? (a prečo) 

Moje Vianoce doteraz vždy boli len so živým stromčekom, lebo je 

pre mňa symbolom Vianoc, dotvára atmosféru svojou vôňou. Po 

Vianociach ho vždy využijeme v záhrade na prekrytie rastlín, 

kvetov. 

 

Ako by podľa vás mali vyzerať perfektné Vianoce? 

Perfektné Vianoce by mali byť doma, v kruhu rodiny a vonku by 

mal byť napadnutý sneh, malo by byť krásne bielo. 

 

Aká je vaša obľúbená vianočná pesnička? 

Nemám obľúbenú vianočnú pesničku. Tie typické vianočné, v 

decembri sa na nás valiace odvšadiaľ mi skôr vadia. Hudbu 

počúvam podľa nálady, a keď mám náladu, vypočujem si aj v čase 

Vianoc niečo úplne netypické, napríklad rokové :-) 

 

Akej farby máte stromček tento rok? 

Nezdobím vianočný stromček účelovo podľa farby, nepodlieham 

módnym trendom. Mám rada tradičnú 

ozdobu, napríklad zo slamy. 

 

Používate staršie ozdoby na stromček či 

skôr moderné? 

V posledných rokoch zdobím stromček 

ozdobami, ktoré si kupujem na našej 

školskej vianočnej burze, výrobkami detí. 

Môj stromček je jedinečný cez každú 

jednu ozdobu na ňom, ako sú aj deti, 

ktoré ju vyrobili. 

 

Ako by ste opísali piatimi slovami slovíčko Vianoce? 

Pokojné, radostné, rodinné, šťastné, biele. 
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Keby ste si mohli vybrať jeden sviatok a mať ho každý deň 

aký by to bol? 

Vybrala by som si Nový rok, ako symbol niečoho nového, 

začiatku, druhej šance...  

 

Ďakujeme pani riaditeľke za rozhovor! Krásne sviatky všetkým!!! 

 

 

 

VYROBTE SI OZDOBY                                  (vo)  
 

 

Hviezdička s notami 

 

Z kartónu si vystrihnite hviezdičku. Ako 

šablóna vám môže poslúžiť formička na 

vykrajovanie. V druhom kroku si nájdite na 

internete nejaké noty a vytlačte si ich na 

kancelársky papier. Pomocou menšej 

hviezdičky si vystrihnite hviezdu s notami, 

ktorú prilepíte na kartónovú hviezdičku. 

Do kartónu urobte dierku na zavesenie a 

na ozdobnú mašličku. 

 

 

 

Šiška ako ozdoba na stromček 

 

Úplne jednoduchá a veľmi pekná a efektná 

ozdoba na vianočný stromček. Na šišku si 

uviažte špagátik a naň uviažte hrubú 

vianočnú mašľu. 
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PRANOSTIKY                                  (mj, mš)  
 

Pranostiky pomenúvajú prírodné javy, počasie ,ktoré zaznamenali 

naši predkovia tieto pranostiky sa týkajú Nového roku. 

 

DECEMBER 

 Ak začne zima až s adventom, potrvá desať týždňov. 

 Keď v advente je na stromoch inoväť, bude veľa ovocia. 

 V advente, keď vietor fúka a stromy sa nakláňajú k sebe, bude 

hojnosť ovocia. 

 Mrazy, ktoré v decembri rýchlo opadnú, znamenajú miernu zimu. 

 Mierny december, mierna celá zima. 

 Ak december leje, január potom zaveje. 

 Blatnatý december, blatnatý celý rok. 

 Na suchý december nasleduje suchá jar. 

 Aký je december, taký je jún. 

 V studenom decembri zem snehom prikrytá dáva budúceho roku 

veľa  žita. 

 Aké veľké sú cencúle v decembri, také dlhé budú rúrky z 

kukurice. 

 Keď je december studený, je vždy s úrodným rokom spojený. 

 Keď v decembri mrzne, sneží, úrodný rok za tým beží. 

 Ak je studený a mrazivý december, bude aj celá zima tuhá. 

 Keď zima dobre drží v decembri a v januári, bude pekný rok. 

 Studený december, skorá jar. 

 Mrazy, čo december zaseje, až január a február zožne. 

 Keď december bystrí, január a február iskrí. 

 Zelené Vianoce - biela Veľká noc. 

 Aká zima v decembri, také teplo v júni. 

 Ak bol celý rok samá voda, blato - na Silvestra nenapadne zlato. 

 

ŠTEDRÝ DEŇ 

 Na Vianoce - po gágorče, na Veľkú noc - moc, na Ducha - do pol 

brucha, na Trojicu - len za lyžicu. 
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 Od Vianoc do Ducha nepúšťaj sa kožucha, a po svätom duchu 

zas dobre v kožuchu. 

 Koľko sa ukáže prvý sneh pred Vianocami, toľko bude trvať po 

Vianociach. 

 Keď na Narodenie Krista pršať začne, za štyri týždne počasie 

bude mračné. 

 Štedrý večer jasný každému je milý, dá vraj pánboh vína, 

požehná v obilí. 

 Lahodný a teplý čas na Vianoce je znamením, že zima bude dlho 

trvať. 

 Biele Vianoce, zelená Veľká noc - čierne Vianoce, biela Veľká 

noc. 

 Keď je večer na Štedrý deň plný hviezd, bude mnoho zemiakov. 

 Keď je hus na Vianoce na blate, na Jozefa bude na ľade. 

 Aký je čas na Adama a Evy, také budú nasledujúce dni. 

 Keď je hus na Vianoce na blate, na Jozefa bude na ľade. 

 Keď je na Štedrý večer hmla, bude plané počasie. 

 Na Vianoce blato, na Veľkú noc sneh. 

 Lepšie Vianoce treskúce než tekúce. 

 Jasné Vianoce, mnoho vína a ovocie. 

 Biele Vianoce, zelená Veľká noc! 

 Do Vianoc - hoj, od Vianoc - joj!   

 

SILVESTER 

 Keď na Silvestra ráno slní a v noci prudký vietor zaveje, nie sú 

na víno veľké nádeje. 

 Keď je na Silvestra v noci vietor a ráno jasno, bude dobrého 

vína poriedko. 

 Keď je na starý rok jasno, bude v maštaliach prázdno.                                                                 

                                                                               

NOVÝ ROK 

 Ak pripadne Nový rok na pondelok, veští to ostrú zimu. 

 Ak pripadne Nový rok na stredu, bude to priaznivý rok, mnoho 

vína, ale žiadny med. 

 Ak Nový rok pripadne na nedeľu, bude mierna zima. 
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 Svätý Hilarius – vyber sane, schovaj voz. 

 Ak pripadne Nový rok na stredu, bude to priaznivý rok, mnoho 

vína, ale žiadny med. 

 Na nový rok blato, na veľkú noc sneh. 

 Na nový rok o slepačí krok. 

 Ak Nový rok pripadne na nedeľu, bude mierna zima, ak pripadne 

na pondelok, veští to ostrú zimu. 

 Ako na nový rok, tak po celý rok. 

 Na Tri krále zima stále. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ako slávili v minulosti Nový rok? 

 

Dnes si už asi celkom nevieme predstaviť taký „babí deň“ ako 

Silvester nazývali v Uhrovskej doline. Mládenci na čele s 

mládeneckým richtárom chodili po domoch dievčat babenovať. 

Predniesli vinš, tancovali s dievčatami a spievali. Naturálie, ktoré 

dostali za odmenu, predali a usporiadali zábavu na Tri krále. 

Vo viacerých regiónoch Slovenska chodili mládenci spievať o polnoci 

na kostolnú vežu, deti zasa večer pod okná. V mestskom prostredí 

ľudia spoločne oslavovali Nový rok na báloch, robením hluku, 

vinšovaním na Silvestra. 

Na Nový rok sa prenášajú všetky zvyky z prvého dňa zimného 

slnovratu. Nielen pranostiky, povery, drobné úkony, ale aj vinše 

sú tie isté ako na Božie narodenie. 
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PEČIEME BEZLEPKOVO                    (vo)  
 

LINECKÉ KOLIESKA 

 

Suroviny: 

150 g Cake mix Liana ● 50 g práškový cukor ● 1-2 ks Vanilínový cukor 

Liana ● 1 ks vajce (veľkosť L) ● 20 g zmäknutý až roztopený 

rastlinný tuk alebo maslo 

 

Postup:  

Z  uvedených surovín dôkladne vypracujeme cesto, ktoré zabalíme do 

potravinovej fólie a na cca 1 hodinu dáme do chladničky stuhnúť.   

Suroviny spracúvame rukami približne 5-10 minút, dokiaľ sa maslo 

dobre neroztopí miesením a spojí sa s ostatnými surovinami. 

Chladenie v chladničke môžeme aj vynechať. 

Následne cesto na pomúčenej podložke rozvaľkáme na hrúbku 3 mm. 

Vykrajujeme rôzne vzory, pečieme na plechu pri teplote 180°C  

približne 5-7 minút. 

Vychladnuté naplníme džemom, spojíme a nakoniec posypeme 

práškovým cukrom. Koláčiky zmäknú naplnením džemom, z ktorého 

nasajú vlhkosť. 

 

Dobrý tip: 

1. Pre ešte lepšiu chuť do cesta pridáme 1 lyžičku Citrónovej polevy 

Liana. 

2. Ak sa chcete vyhnúť dlhému mieseniu, odporúčame pridať 1-2 

lyžice kyslej smotany alebo hustého jogurtu, prípadne zriediť inou 

tekutinou. 
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MEDOVNÍČKY 

 

Suroviny: 

bezlepková múka Schär Patisserie 350 gr ● práškový cukor 150 gr ● 

2 vajcia ● bezlaktózové maslo 60 gr ● med 1-2 PL ● sóda bikarbóna 5 

gr ● 1 ČL korenie do medovníkov ● 1 PL kakao Liana  

 

Postup:  

Všetky suroviny na bezlepkové medovníky zmiešame v hnetači (ak 

nemáte zvládnete to aj ručne) do hladkej hmoty. Cesto na medovníky 

je potrebné premiešavať asi 10 minút, aby bolo naozaj vláčne. Cesto 

vyberieme z hnetača a upravíme do hladkého bochníka. Položíme na 

tanier a prikryjeme fóliou alebo zabalíme rovno do fólie a necháme 

odpočívať v chladničke min. 2 hodiny. Ideálne ak si cesto pripravíte 

večer a ráno s ním pracujete. 

Cesto rozdeľte na dve rovnaké časti. Každú po jednom vyvaľkajte na 

3-4 mm pás a vykrajujte formičkami na medovníčky. Hotové 

medovníčky dajte na vymastený alebo papierom na pečenie vyložený 

plech a potrite rozšľahaným vajíčkom. Dávajte pozor, aby vajíčko 

nebolo v príliš hrubej vrstve, pretože to bude na medovníčkoch 

vidieť. Pečieme vo vyhriatej rúre na 180 stupňov asi 20 minút. Tu 

prosím rešpektujte skúsenosti s vlastnou rúrou, ten čas pečenia môže 

byť naozaj rozdielny. 

 

Kto toleruje a je šikovný v zdobení (čo ja určite nie som :)), môže 

hotové a vychladnuté medovníčky ozdobiť bielkovou polevou 

vyšľahanou s práškovým cukrom, ale keďže k lepšej chuti to 

neprispeje (sú len krajšie, ale nie 

chutnejšie :)) nie je to 

podmienka. 

 

Tieto bezlepkové medovníky sú 

mäkké hneď od začiatku a nie je 

potrebné čakať kým zmäknú.  
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TIP NA VIANOČNÝ DARČEK                              (vo)  
 

Vybrať vianočný darček pre dieťa je hračka. Synček či dcérka 

napíšu list Ježiškovi a mamička s ockom mu už len trochu pomôžu. No 

vybrať darček pre rodičov, to už je iná káva.   

 

 

Aký vianočný darček vymyslieť  pre babku, 

ktorá už všetko má?  

 

Čo dáme pod stromček dedkovi?    

 

Juj, nesmieme zabudnúť na švagrovcov.  

 

A čo ich skoro dospelé deti, aký vianočný 

darček by potešil  teenagera? 

 

 

Presne také isté otázky sme si položili aj my. Najskôr sme usilovne 

premýšľali, potom sme vzali do rúk pestrofarebné látky, ihly, nite a 

pustili sme sa usilovne do roboty. A vznikli tieto nápady na 

netradičné, originálne a navyše ručne šité vianočné darčeky z 

Prvosienky: 
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NAŠA TVORBA  - ANIČKIN PRÍBEH         (mj)                                                                   
 

Bola raz jedna 13-ročná Anička, ktorá pochádzala z chudobnej 

rodiny. No aj tak bola veľmi šikovná. V dedine nepoznali lepšie a 

šikovnejšie dievča.  Jej ocko pracoval veľmi ťažko celé dni až do 

večera a maminka jej zomrela, keď mala 2 roky. A tak jej 

nezostávalo nič iné, len robiť všetky domáce  práce. To ráno vstala o 

piatej ako vždy, aby stihla urobiť raňajky. Urobila poriadok a bežala 

do školy. Cesta jej pešo trvala hodinu, lebo nemala peniaze na 

autobus. Keď prišla do školy, videla sedieť v lavici nové dievča. 

Vyzerala tiež biedne. Sedela v lavici sama, a tak si k nej Anička sadla. 

Volala sa Zuzka. Zistili, že sú si 

dosť podobné, hlavne preto, 

že Zuzka nemá ocka. 

Skamarátili sa. Jedného dňa 

prišla Anička do školy a Zuzka 

nikde. Pani učiteľka jej 

povedala, že je v nemocnici. 

Hneď po škole tam teda 

bežala. Zuzka jej povedala, 

že je to asi posledný raz v 

živote, čo sa vidia, lebo je 

veľmi chorá a rodičia nemajú 

peniaze na operáciu. A tak 

sa rozlúčili a Anička išla s plačom domov. Cestou veľmi fučalo a skoro 

ju odfúklo. Už bola pred domom, ale zrazu ju upútal farebný papierik 

na zemi. Bol to stierací žreb. Zobrala ho a šla domov. Doma si všimla 

že nie je zotretý. Zotrela ho a neverila vlastným očiam. Vyhrala. 

Hneď vedela, čo urobí. Keď prišiel tatko domov, povedala mu to. Išiel 

po peniaze a odišli spolu do nemocnice zaplatiť Zuzke operáciu. Zo 

zvyšných peňazí sa presťahovali do lepšieho domu. Za mesiac prišla 

Zuzka do školy a veľmi jej ďakovala. Keď sa stretli ich rodičia, hneď 

si padli do oka a za dva roky bola svadba. A tak sa stali Anička a 

Zuzka nevlastnými sestrami, čo nedokázali bez tej druhej vydržať 

ani hodinu.  
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  TAJNIČKA                            (eš)                                                                   
 

Skráťte si prázdninové chvíle a vylúštite tajničky!  

 

 

Za správnu odpoveď zo žltých polí tajničky, ktorú zašlete p. uč. 

Ivane Mičuchovej na Edupage, budete zaradení do žrebovania o 

neskúšanky či vecné ceny. Žrebuje sa v pondelok 10. 1. 2022.  
 

 

1 - mužské meno 11.11. 

2 - literárny druh na "E"  

3 - opak noci 

4 - prvé písmeno v abecede 

5 - visí na stene 

6 - súrodenec  

7 - miesto, kde kupuješ lieky 

8 - Kainov brat 

9 - aké číslo nasleduje po "dvojke"? 

10 - aplikácia/nástroj, ktorý ti môže pomôcť pri počítaní 

11 - "áno" v angličtine 

 

1 

          
2 

          
3 

          
4 

          
5 

          
6 

          
7 

          
8 

          
9 

          
10 

          
11 
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