


               Noc  výskumníkov 

   Dňa 28. septembra 2012 sa celý druhý stupeň vydal na výlet do obchodného 
centra Avionu. Bolo tam asi 100 stánkov a pri každom sme si mohli vyskúšať niečo 
iné. Najčastejšie tam boli stánky zamerané na fyziku, chémiu, ale boli tam stánky 
aj zamerané napríklad na slovenský jazyk. 
   Pri niektorých stánkoch sme mohli dostať pečiatku na malý papier, ktorý keď 
sme mali plný, mohli sme vyhrať tablet.  
   Ústredným motívom tohto projektu je motto „Researchers are among us“ - 
„Vedci sú medzi nami“. Týmto mottom chcú vedci zúčastnení na tejto udalosti 
ukázať, že sú obyčajní ľudia s výnimočným povolaním a že nevedia robiť zázraky.  
   Keď sa podujatie Noc výskumníkov uskutočnilo v roku 2005 v Európe po prvý 
raz, zapojilo sa len 15 štátov, pričom na jednotlivých podujatiach sa zúčastnilo 
približne 20-tisíc ľudí. V minulom roku to už bolo 33 štátov a viac ako 750-tisíc 
účastníkov. Tento rok sa ich zúčastnilo opäť viac. 
 

Tomáš Polonec, 6.A 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-1- 



Vianočná Viedeň 

     Dňa 5. 12. 2012 (streda) sme okolo siedmej ráno odišli na výlet do Viedne. Išli 
piataci, šiestaci, siedmaci a ôsmaci, angličtinári i nemčinári. Mali sme oveľa lepší 

autobus, ako pri ostatných výletoch. Cesta trvala okolo dvoch – troch hodín.  
     Keď sme konečne prešli cez Bratislavu a cez rakúsko–slovenské hranice, mohli 
sme vidieť stovky veterných turbín. Naokolo bola krásna príroda. 

     Keď sme dorazili do Viedne, ešte chvíľku sme blúdili po uliciach našim 
autobusom. Vystúpili sme pri obchodnom centre ,kde sme mali rozchod a mohli 
sme si ponakupovať, koľko sme len vládali. Keď sme sa pozbierali, išli sme znova 

blúdiť do mesta, tentoraz pešo. Nakoniec sme dorazili do múzea „Uhrenmuseum 
museum“, ale niektorých z nás tam čakalo prekvapenie. Výstava bola veľmi 

zaujímavá, aj keď sme sa po jednotlivých poschodiach otáčali ako hodinové 
ručičky ☺. 
     Asi okolo druhej sme vyšli a zas sme začali blúdiť po Viedni, až sme došli na 

vianočné trhy. Bolo tam veľmi veľa stánkov s rôznymi tovarmi. Mohli sme si tam 
ponakupovať cukrovinky, suveníry a iné zaujímavosti od výmyslu sveta.  
    Nakoniec ešte jedna zaujímavosť, ktorá zavŕšila celý deň: hneď potom, ako 

sme telefonovali rodičom, že nás majú čakať pri škole, dostali sme defekt. 
Našťastie bola na blízku čerpacia stanica OMV. Vodič šikovne došiel k okraju 
cesty a vystúpili sme. Išli sme k čerpacej stanici. Odtiaľ sme telefonovali 

netrpezlivým rodičom, že majú prísť po nás. Už za desať minút začali prichádzať 
rodičia. O tridsať minút (okolo 20:15) nás tam už bolo pomaly len pár. Nakoniec 
opraveným asutobusom cestoval do Tomášova len pán učiteľ.  

 
Tomáš Polonec 6.A 
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Rozhovor s pani učiteľkou 
Hincovou :D 

1.Ako sa Vám páči u nás v škole? 

Je tu pekne. Sú tu oveľa lepšie deti ako v mestskej škole. 

Dedinský vzduch má svoje čaro! 

2.Máte rada zimu? 

Áno, mám. Ja som zimné – dieťa - narodila som sa v zime. 

3.Pamätáte si na darček z detstva ktorí sa Vám najviac 

páčil? 

Keď som bola malá, strašne som chcela koníka so 
záprahom, ale nikdy som ho nedostala. Neskôr som na 
tento sen zabudla. Ako siedmačka som dostala hifi 
súpravu, to bol vtedy veľký hit. Z tej som mala naozaj 
obrovskú radosť. 

4.Aký je Váš  najobľúbenejší vianočný koláč (zákusok)? 

Ja milujem sladké, takže nepohrdnem žiadnym koláčom. 
No keď si mám vybrať jeden – asi parížsky roštek. 

5.Aká je Vaša najobľúbenejšia zimná hra (sánkovanie...)? 

Určite to bude korčuľovanie (na ľade). 

(P.S. – Iné zimné športy ani len neviem.)   
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  Vtipy.... 
 
Na hodine chémie sa učiteľ pýta: 
- Kto nám povie, ako sa dá pomocou vody získať svetlo? 
- Stačí umyť okno, pán učiteľ. 

 

"Počula som, že Váš syn študuje na univerzite. Čo z neho bude, keď skončí?" 
"Obávam sa, že dôchodca." 
 
 
Profesor sa pýta žiaka: 
"Sprechen sie deutsch?" 
Žiak odpovie: 
"Tak trochen." 

 

Učiteľka dala žiakom slohovú úlohu s témou: Keby som bol riaditeľom firmy. Všetci 
žiaci sa pustili do písania, iba Matej nie. 
"Pre čo nepíšeš?", Pýta sa učiteľka. 
"Čakám na sekretárku." 

 

Jožko píše Ježiškovi: Milý Ježiško prosím ťa na Vianoce mi pošli 1000 korún. Veľmi by 
to mne aj maminke pomohlo.  
List odnesie na poštu. Poštárky ho otvoria prečítajú si ho, a zato že Jožka majú rady 
poskladajú sa a pošlu mu 500 Sk.  
Jožko píše späť Ježiškovi: Ježiško ďakujem ti za tie peniaze, veľmi nám pomohli. A 
predstav si že tie svine na pošte mi jednu 500-vku zobrali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-4- 



Zábavné hry pre najmenších :D 

1. POMÔž SANTOVI NÁJSť SOBY A ZACHRÁň VIANOCE. 
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2.VYMAľUJ SANTU. 

 

 

 

-6- 



juniorský vianoČNÝNÝNÝNÝ    kvíz 

1. Samotným Vianociam predchádza adventné obdobie. Viete, čo znamená latinské 

adventus, podľa ktorého toto pomenovanie vzniklo? 

a)zrodenie 

b)sviatok 

c)príchod 

2.Počas štedrovečernej večere rozkrajujeme jabĺčko. Prečo? 

a)hviezdička uprostred symbolizuje zdravie 

b) hviezdička uprostred symbolizuje lásku 

c) hviezdička uprostred symbolizuje úspechu 

 3.Vianoce sú kresťanským sviatkom a oslavou narodenia Ježiša Krista. Jeho narodenie 
sa datuje na: 

a)Na Štedrý deň,24.Decembra 

b)Na 1. sviatok vianočný,25.Decembra 

c)Na 2. Sviatok vianočný,26.Decembra 

4. Čo sa dáva na stromček? 

a) ozdoba 

b)ryba a voda 

c)ryba a sviečky 

  5. Čo sa dáva na perník? 

a) džem 

b) cibuľa 

c) ryba 
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vyhodnotenie  

1.  c) príchod 

2.  c) ...úspech 

3.  b) 25.12. 

4.  a) ozdoba 

5.  a) džem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-8- 



Zaujímavosti o Vianociach 
 

Najvyšší vianočný „stromček“ na svete 

 

Najvyšší plávajúci vianočný stromček na svete sa nachádza na jazere Rodrigo de 
Freitas pri Rio de Janeiro. Zasvietili ho prvý raz v roku 1996 keď mal „strom“ 48 
metrov (dnes má už 85 metrov. Rozsvietia ho každý rok od poslednej 
novembrovej soboty (resp. prvej decembrovej soboty) až do 6. januára. Každý 
deň medzi týmito dňami vianočný stromček svieti od 19:30 do 02:00 (cez víkendy 
do 03:00). Prvý zápis brazílskeho plávajúceho vianočného stromu do Guinnessovej 
knihy rekordov urobili v roku 1999, keď mal 76 metrov. Posledný rekord 
pochádza z roku 2007, to už strom „narástol“ na 85 metrov. 
 

Najväčšia zbierka Santa Clausov 

 
Kanadský učiteľ na dôchodku si vyslúžil zápis do Guinnessovej knihy rekordov ako 
najväčší zberateľ tematicky ladených predmetov. Za svoj zberateľský cieľ si 
zvolil muža s veľkým bruchom a dlhou bielou bradou – Santa Clausa. V obývačke 
Jean-Guya Laquerrea z kanadského Quebecu ležia porozkladané postavičky 
Santu všetkých veľkostí a materiálov. V priebehu 22 rokov sa mu podarilo 
nazbierať neuveriteľných 25 189 veselých postavičiek, ktoré si doniesol z viac 
ako 33 krajín. Jeho rekordná zbierka, ktorá neustále rastie, zaberá väčšinu jeho 
domu. Ako to už býva, všetko začalo jedinou soškou, ktorá sa mu dostala do rúk 
po zosnulom príbuznom. A keďže človek je tvor, ktorý túži mať stále viac a viac, 
Jean- Guy Laquerre pokračoval v zbieraní ďalších sošiek. Jeho známi ho v 
zbierke podporujú a pravidelne mu posielajú ďalšie prírastky z antikvariátov a 
garážových výpredajov. A tak sa jeho zbierka chtiac-nechtiac stále rozrastá.  
 
Najväčšia vianočná sušienka 
 

Vyrobili ju milujúci rodičia pre svoje deti v britskom Buckinghamshire. Sušienka 
mala priemer štyri metre a dĺžku 63 m. Rekord z roku 2001 zatiaľ nikto 
neprekonal. 
 

Tomáš Polonec, 6.A 
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Recepty na super dobroty 

Receptík na vianočný medovník 

Potrebné suroviny 

600 g hladkej múky, 200g práškového cukru, 150g masla, 3 vajíčka, 6 
PL medu, 1 ČL sóda bikarbóny, 1ČL mletej škorice, 1 ČL perníkového 
korenia, 2 PL kakaa. Maslo na vymastenie plechu a 1 vajíčko na 
potretie perníčkov. Na zdobenie môžeme použiť orechy, mandle, alebo 
sneh z bielkov. 

Postup prípravy 

Všetko spolu spracujeme (nezľaknite sa, keď sa Vám budú aj "uši" lepiť, to 

bude OK:-) ). Vyvaľkáme cesto na hrúbku 3 mm a môžeme vykrajovať 

perníčky. Poukladáme ich na vymastený plech a pečieme v rúre 4-5 minút pri 

teplote 200°C. Keď perníčky vyberieme z rúry, ešte horúce ich treba potrieť 

rozšľahaným vajíčkom. Budú pekne lesklé. Po vychladnutí zdobíme 

vyšľahaným bielkom (bielok + cukru + pár kvapiek citrónu pre lesk). 

Tieto perníky sú hneď od začiatku mäkučké. Kakao urobí perníčky tmavšie a 

vynikne na nich zdobenie bielkom. 

TIP: ja ich dávam do plechovej dózy a dávam medzi ne jabĺčko, ktoré po 

týždni vymením. Úžasná chuť perníkov i jabĺčka. Pekné vianočné sviatky. 
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Receptík na skvelý detský vianočný punč 

Potrebné suroviny 

0,5 l ovocného čaju, 0,5 l jablkového džúsu, šťavu z jedného citróna 3 
čajové lyžičky medu. 

Postup prípravy 

Postup je jednoduchý a zvládnete spolu s deťmi: čaj necháte minút 
vylúhovať, prilejete do neho jablkový džús a pridáte citrónovú šťavu. 
Čaj osladíte medom. Takýto punč môžete pre  obmenu pripraviť 
štipkou škorice, alebo použite vždy iný ovocný čaj. Podávajte ho – ako 
inak – vo vianočných šálkach a popíjajte napríklad pri hraní 
spoločenských hier. 
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Vianočná kapusnica 

 

Ingrediencie 

- 3 kg kyslej kapusty (kvalitné „zelé“ z trhoviska, len žiadna „sáčková“ kapusta z 

hypermarketu!) 

- pre prichuťovanie šťava z kyslej kapusty 

- 1 až 1,5 kg bravčového pliecka 

- pre chuť sa môže pridať aj kúsok údeného mäsa 

- 3 až 4 údené klobásky 

- 3 hrste sušených dubákov 

- 2 veľké cibule 

- 2 strúčiky cesnaku 

- mletá červená paprika 

- mleté korenie 

- mletá rasca 

- vegeta 

- soľ 

- bravčová masť (alt. olej 

- 2 lyžice polohrubej múky 

- 2 väčšie zemiaky 

Postup 
1. V hrnci pripravíme mäsový základ. Bravčová masť alt. olej, pridáme pokrájanú cibuľu, 
popražíme. Odstavíme nabok (aby nám to nezhorklo!), a pridáme 1-2 zarovnané polievkové 
lyžice mletej červenej papriky (podľa toho, koľko dáme klobásy), 1 kávovú lyžičku korenia, 
mletej rasce, soli. Premiešame a pridáme na kocky pokrájané mäso. 
Hrniec vrátime späť na oheň. Pridáme 2 dcl teplej (!) vody. Občas miešame a uvaríme do 
mäkka (cca 60 až 80 min). 

2. Pripravíme si druhý (10-litrový) hrniec. Kapustu, ak je veľmi kyslá, umyjeme a pokrájame. 
V hrnci ju zalejeme primerane vodou a uvaríme v nej klobásu a sušené hríby. Keď sa uvarí 
klobása, znamená to, že je už uvarená aj kapusta. Klobásu vyberieme (a pokrájame) a spojíme 
kapustu s mäsovým základom. Podľa potreby dolejeme vodu a ak je málo kyslá, dolejeme 
kyslú kapustovú vodu (šťavu).  

3. Urobíme si zápražku – 3 lyžice oleja, 2 lyžice polohrubej múky, roztlačené 1 až 2 strúčiky 
cesnaku. Popražíme a zalejeme studenou vodou. Vlejeme do kapustnice a dobre premiešame. 
Ak je kapustnica riedka, postrúhame ešte do nej dva väčšie zemiaky. Podľa potreby 
dochutíme vegetou, kapustnou vodou, soľou… 
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