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Zvoní zvonček malý 

 

Zvoní, zvoní zvonček malý. 

Vianoce sú pred dverami 

rozvoniava celý dom, 

vianočný je plný stôl. 

A keď sa sviečka slávnostne zapáli 

Nie v jedných očičkách iskrička zažiari. 

Iskrička radosti po líčku sa gúľa 

mamičkine rúčky nežne ma pritúlia. 
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Najznámejšia vianočná koleda 

Tichá noc, svätá noc 
vznikla vďaka náhode 

  

 

Pieseň vznikla v roku 1818 celkom náhodou. V kostole sv. Mikuláša v 

rakúskom mestečku Oberndorf v blízkosti Salzburgu sa stala v roku 1818 

veľká nepríjemnosť - myši prehrýzli mechy organu. Kaplán Joseph Mohr to 

zistil 23. decembra a o deň neskôr 24. decembra mala byť vianočná omša, 

ktorá sa nedala odslúžiť bez hudby. Mohr rozmýšľal, čo robiť. Napadlo mu, 

že situáciu by mohla zachrániť slávnostná pieseň, ktorá by sa dala zaspievať 

bez hudobného sprievodu. Zúfalstvo prebudilo jeho predstavivosť a Mohr 

zložil niekoľko vhodných štvorverší, melódia však chýbala. V neďalekej 

dedine  však mal priateľa, učiteľa a organistu Franza Grubera, ktorý 

vedel komponovať hudbu. Mohr sa za ním rozbehol s úpenlivou prosbou, 

aby niečo vymyslel. Gruber sa prejavil ako dobrý priateľ - napísal melódiu 

a zachránil svojho priateľa. Ukázalo sa, že hudobníka osvietil sám Duch 

svätý, pretože melódia prežila stáročia. 

Pruský kráľ Friedrich Wilhelm IV. pieseň Tichá noc, svätá noc počul na Štedrý 

deň roku 1853 a bol nadšený. Dvornému koncertmajstrovi nariadil nájsť 

autorov. Úloha to však nebola ľahká: Mohr a Gruber boli obyčajní, 

bezvýznamní ľudia. Navyše, Joseph Mohr už v roku 1848 zomrel vo veku 56 

rokov v úplnej chudobe. Skladateľa Grubera neúspešne hľadali celý rok a 

možno by ho ani nikdy nenašli. Pomohla však náhoda. 

V roku 1854 salzburský zbor pripravoval vianočný program, v ktorom 

nechýbala pieseň Tichá noc, svätá noc. Jeden z členov zboru, mladík Felix 
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Gruber, ju však spieval nie celkom tak, ako to vyžadoval zbormajster. Keď mu 

udelil pokarhanie, Felix namietal, že pieseň spieva, ako ho to naučil jeho otec a 

ten vie najlepšie, ako správne spievať piesne, ktoré sám skomponoval. Šéf zboru 

dobre poznal dvorného koncertmajstra a poznal aj príkaz Friedricha Wilhelma 

IV. 

Zvyšok života prežil Franz Gruber ako slávny človek.  

V chráme sv. Mikuláša v Oberndorfe visí plaketa s nápisom: "Učiteľ Franz 

Gruber tu 24. decembra 1818 napísal melódiu piesne Tichá noc, svätá noc a 

vikár Joseph Mohr zložil jej slová". 

Tichá noc - vianočná pieseň 
1. 

Tichá noc, svätá noc!   

Všetko spí, všetko sní, 

sám len svätý bdie dôverný pár,  

stráži Dieťatko, nebeský dar. 

Sladký Ježiško spí, sní,  

nebeský tíško spí, sní. 

2. 

Tichá noc, svätá noc!  

Anjeli zleteli, 

najprv pastierom podali zvesť,  

ktorá svetom dnes dáva sa niesť: 

Kristus Spasiteľ je tu,  

Tešiteľ sveta je tu! 

3. 

Tichá noc, svätá noc! 

Nežná tvár, lásky žiar, 

božsky rozsieva v jasličkách tam:  

bije záchranná hodina nám, 

v Tvojom zrodení Boh, Syn,  

Ježiško, Láska, Boh, Syn. 

 

Zaspievajte si ju a aj iné vianočné: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=azCuUwD6JoI 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0Q0iEEUYIhw 

https://www.youtube.com/watch?v=MJ4Qw490oo0 

                                              Zástupkyňa RŠ pre 2. stupeň Mgr. Viera Hyblerová 

https://www.youtube.com/watch?v=azCuUwD6JoI
https://www.youtube.com/watch?v=0Q0iEEUYIhw
https://www.youtube.com/watch?v=MJ4Qw490oo0
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Rozhovor s pani riaditeľkou 

 Mnohí sa ani nezamýšľame  nad významom Vianoc. 

Jednoducho s blížiacim sa dátumom zháňame darčeky 

a pripravujeme sa, aby sme  ich prežili v šťastí, spokojnosti 

a blahobyte. Patria do nášho života, je to prirodzené 

ukončenie roka. Majú prívlastok mieru a pokoja, ale či  sú 

pokojné, o tom by sa dalo niekedy veľa rozmýšľať. Pomaly 

zabúdame, čo tieto sviatky znamenajú a symbolizujú. 

 

        Našu školu vedie p. riaditeľka PhDr. Eva Vondráková 

Boli sme zvedaví, ako sa na nastávajúce sviatky pripravuje ona, 

a preto sme jej položili niekoľko otázok. 

Otázka: Aký máte vzťah k Vianociam? 

Odpoveď: Vnímam ich ako čas pokoja, hlavne keď sa rodina stretne 

spolu. 

Otázka: Kde a s kým ste prežili svoje detstvo? 

Odpoveď: Strávila som ho s rodičmi a s bratom v Okoličnom. 

Otázka: Čo Vás prvé napadne, keď sa povie slovo Vianoce ? 

Odpoveď: Predovšetkým sneh, pretože patrí k zime a k Vianociam. 

Otázka: Máte nejaké vianočné tradície ? 

Odpoveď: Spraviť stromček, upratať dom a napísať Ježiškovi. 

Otázka: Ako vyzerá Váš vyzdobený stromček dnes ? 

Odpoveď: Stromček mám malý umelý a je ladený do bielo fialova. 

Otázka:  Aký najkrajší vianočný darček ste dostali  ? 

Odpoveď: Najkrajší darček som dostala, keď som bola malá a bola to 

veľká bábika s kučeravými  vlasmi, ktorú mám dodnes. 
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Otázka: Čo  máte na vianočnom stole ?  

Odpoveď: Ako predjedlo máme opekance s bryndzou a škvarkami, 

potom oblátky s medom, kapustnicu s cesnakovým mäsom, šalát 

a rezne. 

Otázka: Máte tajné želanie, ktoré by sa Vám mohlo splniť práve tento 

rok na Vianoce? 

Odpoveď: Mám. Ale neprezradím ho, lebo tajné želania sú preto, lebo 

sa nesmú prezrádzať. 

Otázka: Pečiete perníky? 

Odpoveď: Perníky nepečiem lebo ich pečie moja mamina. 

Otázka: Chystáte pre nás žiakov nejaké prekvapenie na Vianoce? 

Odpoveď: Chystáme. V časopise Motýľ bude žolík, ktorý si môžete 

vytlačiť a môžete ho použiť do 15.1.2016 ako ospravedlnenie, keď ste 

si zabudli úlohu. Je ho možné použiť iba raz. 

 

  Rozhovor pripravili: J. Lešňanská 7.B     S. Barbier 5.A 

Žolík č.1 – Vianočný žolík 

Takýto  žolík Ti zachráni kožu, ak si sa z nejakého dôvodu nemohol pripraviť na ústnu odpoveď. 

Odovzdaj ho vyučujúcemu a on Ťa nebude skúšať. Platí 

od vydania čísla časopisu do 15.1.2016. 
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                  Od Kataríny do Vianoc 

Katarína - 25. november 

Do domu na Katarínu musel vkročiť prvý muž, žena by priniesla 

škody. Kde sa báli, že skôr ako chlapci s oceľou príde do domu žena, 

vyzerali domáci okoloidúcich mužov a hneď ako zbadali chlapa, volali 

ho domov. 

Ondrej - 30. november 

Ďalší strídží deň. Podľa pranostík sa v tento deň podľa množstva 

snehu dalo predpovedať počasie na celú zimu. Tento deň dievky 

využívali na veštby o vydaji. Varili halušky, v ktorých boli zabalené 

lístočky s mužskými menami a prázdny papierik. Prvá haluška, ktorá 

vyplávala na povrch zvestovala, ako sa bude volať ženích čarujúcej 

dievčiny. Na zistenie povolania budúceho muža slúžilo zas liatie 

roztaveného olova cez ucho kľúča do hrnčeka so studenou vodou. 

Podľa tvaru predpovedali povolanie budúceho muža. 

Barbora - 4. decembra 

Dievčatá dávali do vázy s vodou 

čerešňovú halúzku. Ak do 

štedrého dňa rozkvitla, znamenalo 

to, že sa tento rok vydajú.  

Známa bola pranostika  

Svätá Barbora ťahá sane do 

dvora. 

Mikuláš - 6. decembra 

Typické boli obchôdzky v maskách sv. Mikuláša, anjela a čerta. Tento 

zvyk je dodnes určený hlavne deťom, ktoré Mikulášovi priznávajú 

svoje dobré i zlé skutky a on ich podľa zásluh obdaruje. Mrcha deťom 

niesol korbáče, dobrým orechy a koláče. 
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Lucia – 13. decembra 

Dni od Lucie do Vianoc sa považovali za 

strigônske. Ľudia sa pred strigami chránili 

jedením cesnaku a kreslením krížov 

posvätenou kriedou na dvere. K Lucii sa 

viažu aj všetky zvyky, ktorými si dievčatá 

predpovedali budúceho manžela. Na 

lístočky si napísali 12 mužských mien 

a uložili pod tanier. Každý deň jeden lístoček spálili, bez toho, aby 

videli meno na lístočku. Posledný otvorili na Štedrý deň, meno na 

ňom malo byť meno nastávajúceho. Podľa dní od Lucie do Vianoc sa 

ešte i dnes predpovedá počasie mesiacov nasledujúceho roka.  

 

Vianoce - Štedrý deň – 24. decembra 

Ráno otec priniesol vianočný stromček, ktorý ozdobili. Mama sa 

starala o prípravu štedrovečerného jedla. Od rána sa chodilo vinšovať 

susedom. Na stole nesmeli chýbať sviečky, krížik a vianočné oblátky 

s medom, orechy, cesnak, chlieb, ovocie, mak a šošovica. Večera sa 

skladala z vianočnej kapustnice 

a opekancov, lebo bol pôst. 

Z každého jedla  odkladali po lyžici 

pre dobytok a hydinu. Aby celá 

rodina držala po kope, babka nohy 

stola uviazala reťazou. Počas 

večere nikto nesmel odísť od stola, 

lebo by priniesol nešťastie. Po 

večeri si všetci pozreli darčeky, 

a potom chodili koledníci a spievali 

koledy. Mnohé z vinšov sa 

zachovávajú až dodnes. 
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Štefan – 26. decembra 

Na Štefana chodili po domoch, kde mali Štefana, popriali všetko 

dobré a večer sa stretli na Štefanskej zábave. 

Nový rok 

Noc predchádzajúca Novému roku a aj samotný deň mali mať 

zvláštnu moc priaznivú pre rôzne veštby. 

Ako na nový rok tak po celý rok. 

Na Nový rok musela byť všade čistota a poriadok. Smeti von 

nevynášali z obrany, aby nevymietli niekoho z domu, teda aby niekto 

cez rok nezomrel. Niektoré práce boli zakázané – prať, šiť. Magickú 

funkciu mala na Nový rok i strava. Na jedálnom lístku nemalo chýbať 

bravčové mäso – symbol blahobytu. Na druhej strane ľudia nejedli 

hydinu ani zajace z obavy, že uletí alebo utečie šťastie. Obedovali 

všetci spolu a jedla malo byť toľko, aby sa každý najedol dosýta. 

Traja králi – 6. januára 

V tento deň sa požehnávali domy, nad dvere obydlí i stajní sa 

trojkráľovou kriedou písali počiatočné písmená mien troch mudrcov, 

ktorí sa podľa legendy prišli pokloniť novonarodenému Ježiškovi – 

 G (ašpar) + M (elichar) + B (altazár). Kruh nakreslený posvätenou 

trojkráľovou kriedou predstavoval miesto, kde nemali prístup zlé sily. 

Tento deň bol aj posledným dňom obchôdzok a kolied. 

Zdroj – Internet                                                            vydavateľ S. C. 
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Vianočné perníky 
Potrebujeme: 

500g hladkej múky 

190g práš. cukru 

3 lyžice medu 

2 celé vajíčka 

1 lyžička sódy 

bikarbóny 

130g margarínu 

½  bal. prášku do 

pečiva 

 

 

 

 

 

 

 

Všetky suroviny zmiešame a vypracujeme z nich hladké cesto, ktoré 

rozvaľkáme na hrúbku 0,5 cm. Vykrajujeme perníky a pečieme ich 

na 180 °C    cca. 10 min. 

Hotové perníky môžeme rôzne ozdobiť polevou, cukrovinkami alebo 

ich nechať čisté.  

        Recept napísala J. Lešňanská 
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Zvyky v krajinách Európy a sveta 

Taliansko 

Iba niekoľko rokov nosí v noci (24.-25. decembra) deťom darčeky do 

postele Mikuláš, predtým boli Vianoce sviatkom, keď sa schádzali 

rodiny. Obdarovávanie k tomu nepatrilo. Deti až v januári obdarovala 

striga Befana. 

Španielsko 

Najdôležitejším vianočným rituálom je ťahanie šťastných čísiel 

vianočnej lotérie. Lotéria de navidad je najstaršou a najväčšiou 

lotériou sveta. Miliardové sumy sa 22. decembra rozdelia do 

množstva menších výhier. 

Grécko 

Mnohí Gréci majú namiesto vianočného stromčeka loďku ozdobenú 

svietiacimi reťazami, ktorú vyložia do okna alebo do záhrady. Darčeky 

zvyčajne na Vianoce nie sú, namiesto toho si ich deti nájdu pod 

posteľou v noci z 31. decembra na 1. januára. Darčeky prináša Svätý 

Bazil. 

Rusko 

Dedo Mráz prinesie deťom darčeky na Silvestra. Rodina sa zíde pri 

vianočnom stromčeku a spoločnom jedle. Pravoslávne vianočné 

sviatky v Rusku sa podľa juliánskeho kalendára oslavujú o 13 dní 

neskoršie než vo väčšine Európy. 

Česko  

Tradíciou je po slávnostnej večeri priečne rozrezať jablko – 

predpovedá sa tak budúcnosť. Ak jadierka vytvárajú hviezdu, 

znamená to šťastie a zdravie, obraz kríža nosí nešťastie. 

Spojené štáty americké 
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Vianočné zvyky USA sú zmesou tradícií prisťahovalcov, okorenené 

poriadnou dávkou americkej komercie. V noci 24. a 25. decembra letí 

nad krajinou Santa Claus na saniach a cez komíny prichádza do 

domov. Tam vkladá darčeky do vianočných ponožiek, čo je zvyk 

prinesený z Británie. 

India 

Väčšina zo zhruba dvoch percent indických katolíkov žije na juhu 

krajiny. Pieseň Tichá noc spievajú v hindštine, niekde sa podáva ryba 

na korení karí s ryžou. Kresťania v juhoindickom štáte Kérala ohlasujú 

príchod Vianoc obrovskými farebnými hviezdami z papiera, ktoré 

umiestnia nad domové dvere. 

 

Moja zimná pesnička  

                                      

Už sa teším na zimičku,    

Ucho to už počúva. 

Lúka, kvety tu už nie sú, 

Krása zimy začúva. 

 

Zima je tu za chvíľočku, 

Už nám klope na dvere, 

chodím von a snažím sa 

počuť, ako ten tón vyzneje. 

 

Počítač už nechám bokom, 

Chodím von a športujem,  

šantím rýchlo dolu kopcom,  

sánky, boby milujem. 
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Sluch mám dobrý, zaspievam si, 

učím sa aj pesničku, 

o Vianociach, 

Novom roku, prázdninách, 

medovníčku. 

 

Veľa zdravia, veľa šťastia, 

pohody a radosti, vinšujem 

vám všetko dobré a už 

žiadne starosti. 

                         Ema Berníková 6.B 

 

Vianoce 

 
Zvoní zvonček zvoní, 

v diaľke počuť uchom jeho tón. 

Vianoce sú za dverami, 

už prichádza Vianoc čas. 

 

A tam v lese na čistinke,  

na tej krásnej lúčke, 

rastie krásna jedlička, 

krásna ako kvet. 

 

 

Cingi-lingi bom, bom, bom, 

bom,  čo nájdeme pod 

stromom. 

Nájdeme tam: knižky, hračky, 

počítač či darček krásny. 

Kto chce počuť zvonček 

zvoniť, ten musí mať dobrý 

sluch. 

A musí sa oň pekne snažiť, 

aby našiel darček krásny. 

 

Učením sa každý snaží, 

podporiť  ten krásny čas, 

Vianoce sú za dverami, 

už prichádza Vianočný čas.   

                                                                                  Patrik Serek 6.B 
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                                                    Vianoce 

Na zelenej lúke rastie biely kvietok, 

Vianoce vítajú ten náš zimný príchod. 

Perinbaba práši svoje perinôčky, 

vločky nám padajú rovno do 

dedinôčky. 

V lese už počujem pekné zimné tóny, 

pretože Vianoce sú už za dverami. 

Snehuliaka staviam, stromček obvešávam, 

pesničky sladučké na tých si pochutnávam. 

Nina Miertušová 6.B 

 

Vianočný kvíz 

1. Ako sa volá obdobie 4 týždňov pred Vianocami? 

a) advent 

b) vianočka 

c) pôst 

2. Čo dostanú neposlušné deti do čižmy od Mikuláša? 

a) slamu 

b) uhlie 

c) kapustu 

3. Aká polievka je u nás najčastejšie na vianočnom stole? 

a) slepačí vývar 

b) rybacia polievka 
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c) kapustnica 

4. Štedrák je 

a) tradičný koláč, ktorý sa pečie na Vianoce 

b) vianočný veniec z vetvičiek 

c) prezdobený stromček 

5. Čo sú to koledy? 

a) vianočné piesne 

b) ozdoby zo slamy 

c) vianočné koláče    

6. Kedysi sa dával vianočný stromček 

a) pred dvere domu 

b) zavesil sa na strop 

c) nebýval stromček 

 

7. Čo sa dáva v období Vianoc nad dvere pre šťastie? 

a) drevené srdiečko 

b) imelo 

c) sob 

 

8. Ktorý zvyk nie je typický pre Vianoce 

a) pečenie medovníkov 

b) liatie olova do vody 

c) oblievanie sa vodou 
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9. Akú poštovú adresu má Ježisko? 

a) 999 99 Ježisko 

b) Ježisko, Nebíčko 

c) Severný pól 

 

Odpovede 

1-A, 2-B, 3-C, 4-A, 5-A, 6-B, 7-B, 8-C, 9-A 
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1. 

    

 
2. 

    

 
3. 

       

4. 
       

 
5. 

    

6. 
        

 

1. Chladné ročné obdobie 

2. Chlapčenské meno  súvisiace s Vianocami 

3. Sviatok, ktorý je 24.12. 

4. Na Vianoce dostaneme ... 

5.  V zime padá ... 

6. Na Vianoce zdobíme ... 

 

 

stromček, sneh, 

advent, sob, santa, 

sane, gule, zima, 

mňau, keks, dom, 

basa,snedý,orie 

 

                                                                                                                                     Laura Stanislavová 6.A 

S T R O M Č E K 

   N V A D V E N T 

E S I S A N E G 

H A K A M Ň A U 

S N E D Ý N M I 

O T K O O R I E 

B A S A C M Z E 
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Do nového roku veľa šťastia, lebo je 

krásne, 

veľa zdravia, lebo je vzácne, 

veľa lásky, lebo jej je málo 

a veľa všetkého, čo by za to stálo 

 

želá redakcia časopisu Motýľ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vianočné číslo pripravili: 

Mgr. Soňa Cisárová, Mgr. Iveta Spilá, Marek Kotian 9.B 
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