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Milí kamaráti,
určite už počítate dni do Vianoc, pomáhate mamičkám s vianočným upratovaním a tešíte sa
na vianočné darčeky. Je to krásne obdobie, ktoré vonia medovníčkami a my dúfame, že popri
všetkých týchto milých povinnostiach si nájdete čas aj na čítanie nášho časopisu.
Príjemné chvíle pri čítaní Vám želajú tvorcovia Školáčika.

Vymaľujte a vyzdobte
vianočný stromček.
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Z tvorby našich detí
Báseň do nášho časopisu
poslala aj naša bývalá
žiačka. Veľmi nás to
potešilo.

Vianočná báseň
Vianoce už prišli k nám,
od Ježiška darček mám.
Naozaj sa tešíme
a veľkú radosť máme.
Ježiško sa narodil,
nový sviatok založil.
Preto všetci plesajme
a Vianoce prežívajme.
Viki Jurášová, 4. roč.

Zima
Biela zima, zimička,
krásna ako hviezdička.
Za okienkom padá vločka
a deťom žiaria očká.
Sánkovačka bude veľká,
guľovačka nekonečná.
Laura Kršková, 4. roč.

Zima nám je zima,
sýkorka si pýta zrna.
Keď jej troška loja dám,
hneď utekám ku saniam.

,

Začnem sa ja spúšťať zhora,
ale mama na mňa volá:
-Zahoď sánky, skončili sa
radovánky.A ja kričím: -Ešte nie!
Snehuliakov postavíme!-

Kopa snehu deti láka,
postavíme snehuliaka.
Miesto očí uhlíky,
na kabáte gombíky.
Bielučký je ako z múky,
do okien sa díva z lúky.
Paťka Kacová, 4. roč.

Potom sa už vrátime,
horúci čaj pijeme
a pri piecke sedíme.
Lívia Capuliaková

Rozhovor s p. riaditeľkou Hlbočanovou
P. učiteľka, ako prežívate Vianoce?
Prežívam ich v kruhu svojej rodiny.
Máte vo vašej rodine nejaké špeciálne zvyky?
Nemáme žiadne špeciálne zvyky, dodržiavame bežné vianočné tradície.
Čo by Vás najviac potešilo pod vianočným stromčekom?
Poteší ma čokoľvek, ale najdôležitejšie je to, že sme všetci zdraví.
Ďakujeme za rozhovor.
Simonka Hladká, Aďka Huráková
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Židia trávia 24. Decembra doma s rodinou. Tento čas využívajú na prechádzky v prírode,
oddych alebo záľuby. Židovským rodinným sviatkom je Chanuka. Oslavuje sa 8 dní
v decembri alebo koncom novembra. Presný dátum sa každý rok mení. Ide o sviatok svetla.
Každý deň sa zapaľuje jedna sviečka. Niektorí rodičia zvyknú dávať deťom aj nejaký darček.
Deťom tak Vianoce nechýbajú. Sú to väčšinou sladkosti alebo oblečenie.
Paťko Bodorík, 4. roč.

Vianoce v Japonsku nepredstavujú kresťanský sviatok, ale skôr zábavnú oslavu. Na tržniciach
sa vianočné stromčeky predávajú už v novembri, všade hrá vianočná hudba a predáva sa
vianočné pečivo. V Japonsku sú Vianoce tiež časom na romantickú večeru s partnerom, alebo
na párty s priateľmi. Všetci sa sviatočne oblečú a dávajú si darčeky. Je zaujímavé, že hneď
25.12. všetky vianočné ozdoby ľudia odstránia a nahradia ich tradičnými japonskými
novoročnými ozdobami.
Viki Jurášová, 4. roč.

Arabi slávia všetky sviatky veľmi veselo. Majú veľa sviatkov- štátne, náboženské. Vyberať si
môžu z moslimských, kresťanských... Spoločným menovateľom všetkých je uvedomenie si
duchovnej podstaty života a sveta a navodenie príjemnej atmosféry.
Laura Kršková, 4.roč.
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Prvý vianočný stromček sa objavil na rakúskom cisárskom dvore
v roku 1816.
Vianočný stromček môže byť akýkoľvek ihličnatý strom. V minulosti si ľudia stromčeky
zdobili ovocím, drevenými a slamenými ozdobami. Dnes sa výzdobe stromčekov medze
nekladú. Dokonca každá krajina má inú tradíciu vyzdobovania.
Japonsko – stromčeky zdobia papierovými origamami
Mexiko – žiari všetkými farbami, nesmie na ňom chýbať reťaz z čili papričiek.
Ninka Cengelová, 4. roč.

Približne od obeda sa začína variť štedrovečerná večera. Popri tom sa chystajú dobroty
– očká, chlebíky, koláče a pripravuje sa stôl. Večerať začínami o 17.00 hod. Pred
jedením sa najprv pomodlíme a poďakujeme za stôl plný dobrôt. Po večeri rozbaľujeme
darčeky, pozeráme televíziu alebo ideme na prechádzku.
Paťka Kacová, 4. roč.

Štyri týždne pred Vianocami začína advent. V prvú adventnú nedeľu v kostole p. farár
posvätí adventné vence a potom na nich ľudia každú nedeľu zapália jednu sviecu. Pri
adventnom venci sa schádza celá rodina pri modlitbe.
Cez advent bývajú rorátne sväté omše – ráno o 6.30 hod. – bez svetiel, ľudia si prinesú
lampáše a sviečky. Posledná rorátna omša je 24. decembra ráno.
Katka Ďaďová, 4. roč.
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