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Naša trieda 2.B VO 

Všetko sa to stalo pred rokom, keď sme nastúpili do prvého ročníka na strednej škole. Poznali 

sme sa iba málokto a všetko to bolo pre nás nové. Noví spolužiaci, učitelia, predmety a ďalší 

žiaci našej školy. Sme spojená trieda s ŠP o to viac to bolo pre nás iné. Viac nových tvárí, 

ktoré sme chceli spoznávať. Na hodinách sa nás snažili všetci učitelia zblížiť o niečo viac. 

Hlavne naša skvelá pani učiteľka triedna. Predstavovali sme sa medzi sebou snáď každú 

hodinu. Neskôr sme si ku sebe našli cestu, no v našej triede vznikali skupinky ľudí, ktorí sa 

spolu kamarátili. Zo začiatku sme spolu nedokázali vychádzať ako jedna trieda. Nie je to nič 

na chválenie, ale je to tak. Dovolím si povedať, že sme sa nie všetci mali príliš v láske. 

Postupom času odišli, ale aj prišli noví žiaci, a my sme sa znova spoznávali. Neskôr sme sa 

však spolu zblížili. Či už sme chceli alebo nie. Trávili sme spolu veľmi veľa času. 

Nacvičovali sme rôzne predstavenia pre seniorov či pre deti v škôlke. V triede máme veľmi 

veľa šikovných a pracovitých dievčat. Niekedy sa nám darilo viac, niekedy trochu menej, ale 

vždy sme to spoločnými silami zvládli. Stal sa z nás dobrý kolektív. Dokážeme si navzájom 

pomáhať.  

Teraz sa spolu veľmi nestretávame, ale pomáhame si medzi sebou stále. A verím, že sa čím 

skôr dostaneme do školy, pretože sa všetci už na seba tešíme.  

 

Adela Porubčanová  

 

 

 



NOVÝ ROK 

príhovor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ako sa pre nás začal rok 2021 

Keďže náš svet už niekoľko dlhých mesiacov bojuje s pandémiou, ukázalo sa to aj na začiatku 

roka 2021. Školy sú naďalej zatvorené, a nikto z nás nemá ani najmenšie tušenie, kedy sa 

situácia zlepší, a my si budeme konečne znova môcť so spolužiakmi sadnúť za školské lavice, 

a nie za obrazovky počítačov či mobilov. 

 

S dištančnou formou vyučovania už máme skúsenosti, ale čím dlhšie trvá, tým sa zdá 

náročnejšia. Prichádzame tak o priamy kontakt s ľuďmi a aj o efektívnejšie vyučovanie. 

Neustále počúvame nové dátumy na návraty do škôl, no zatiaľ sa ešte ani jeden z nich 

neuskutočnil. Rok 2021 sme teda ako trieda začali znova doma za obrazovkami. Tento rok sa 

zdá, že bude zaujímavý, ale taktiež náročný. Nad vírusom nemáme stále vyhraté, a nevieme 

čo nás ešte čaká.  

Laura Dekrová 

 



Nový rok ( Silvester ) 

 

 Silvester 

 Silvester je mužské krstné meno. Pochádza 

z latinského slova silvestris s významom „lesný“, teda „muž z 

lesa“. Meniny na Slovensku má 31. decembra, pretože 31. 

decembra 335 zomrel pápež Silvester I. 31. decembra taktiež 

oslavuje meniny Silvia. 

 Silvestrovské oslavy 

 Silvestrovské oslavy- sú oslavy Nového roka, ktoré sa konajú v posledný deň 

roka Gregoriánskeho kalendára, 31. decembra na Silvestra. V západných krajinách sa 

Silvester oslavuje v súvislosti s príchodom Nového roka. V mnohých kultúrach sú na 

týchto oslavách populárne ohňostroje a iné formy hlučnej audiovizuálnej zábavy. 

 Z dávnej histórie 

 Silvestrovské oslavy sú oslavy Nového roku, konajúce sa v posledný deň roka 

Gregoriánskeho kalendára, 31. decembra na Silvestra. Historicky prvé oslavy nového 

roku zaznamenali v Mezopotámii roku 2000 pred naším letopočtom, kde ho vítali v 

polovici marca, v čase jarnej rovnodennosti a Gréci začínali písať nový kalendár v deň 

zimného slnovratu. Július Cézar v roku 46 pred naším letopočtom zaviedol nový, tzv. 

Juliánsky kalendár, v ktorom rímsky panovník ustanovil 1. január prvým dňom 

nového roka. Posledný decembrový deň je v rímskej liturgii zasvätený pamiatke 

pápeža Silvestra I. a má aj symbolický význam. Pápež Silvester I. vládol v čase, kedy 

skončil vek divokého prenasledovania kresťanov a začal sa nový vek. V stredoveku 

považovali oslavy prichádzajúceho roku za pohanský zvyk, preto oslavy 1. januára v 

roku 567 náboženskí hodnostári zrušili. Zatiaľ posledná zmena kalendára nastala v 

roku 1567. 

 Tradície a zvyky starého Silvestra, aj Nového roka 

 V tomto období väčšinou bilancujeme a hodnotíme uplynulých 365 dní, zároveň sa 

však tešíme na tradičné silvestrovské a novoročné oslavy (aj keby na chlieb nebolo), 

ktoré ešte aj dne v niektorých slovenských regiónoch kráčajú ruka v ruke s tradičnými 

zvykmi. 

 

 

 

 

 

 

 



 Silvestrovské zvyky 

 Poslednému dňu v roku sa kedysi hovorilo aj „starý rok“ alebo „babí deň. Keďže som 

vyrastala na vidieku, z detstva si ešte pamätám na Silvestra chodili po dedine tzv. 

kurine baby, teda dvaja muži prestrojení za ženy. Jeden so slameným vencom a 

zvoncom, druhý v kožuchu, na ktorom mal sukňu zo slamy prepásanú povrieslom. 

Ženy túto slamu trhali a vkladali sliepkam do kurína, aby aj v budúco roku dobre 

znášali vajcia.Na oplátku za slamu dostávali „kurine baby“ výslužku v podobe slaniny, 

klobás, chleba, koláčov či pálenky. Aj starý zvyk chodenia tzv. ometačiek sa väčšinou 

dodržiaval na dedinách, ale postupne zanikol. Ometačky boli chudobné ženy, ktoré 

chodili pred koncom roka symbolicky vymetať platne na pieckach, aby po celý rok 

dobre horeli. V minulosti sa v podvečer na Silvestra schádzali veriaci v kostole, aby sa 

na svätej omši poďakovali Bohu za uplynulý rok. Večer sa zvyčajne konala veselica. 

Táto tradícia sa začala až po 2. svetovej vojne, pretože dovtedy boli zábavy až do 

Troch kráľov zakázané. Na Silvestra sa pripravovala takmer rovnaká večera ako na 

Štedrý deň, len s tým rozdielom, že sa mohlo jesť aj mäso. Aj na stole bol rovnaký 

obrus, ale aj chlieb. Atmosféru večera posledného dňa v roku už v minulosti dotvárali 

mládenci streľbou a práskaním bičom. Obvyklé bolo tiež obradné umývanie a 

preobliekanie sa do čistých šiat. Noc, ktorá predchádzala Novému roku mala zvláštnu 

moc zásluhou rôznych veštieb. Verilo sa napr., že sa čo sa v tú noc prisnije, to sa aj 

splní. Mágia mala vplyv aj na predpovede počasia – červené zore ráno veštili víchrice, 

búrky, neúrodu a biedu, drobný hustý dážď bol zasa predzvesťou hustých plných 

obilných klasov. K zvykom patrilo aj zametanie smetí do kúta miestnosti, nie von, aby 

sa niekto „nevymietol“ z domu, teda aby nezomrel. Zakázané boli tiež niektoré práce v 

domácnosti, ako pranie a vešanie bielizne, pretože ten, kto ju vešal, mohol ťažko 

zomierať, alebo sa dokonca obesiť. V silvestrovskom období sa konali zakáľačky, 

ktoré boli sviatkom celej rodiny. Zvykli sa plánovať svadby a žilo sa už očakávaním 

príchodu fašiangov. Zimné zvyky a tradície na Silvestra a Nový rok sa líšili podľa 

regiónov a charakterizovali vtedajší život a dobu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 AKO NA NOVÝ ROK... 

 Podľa našich predkov mali novoročné obrady a rituály odhaľovať budúcnosť, chrániť 

od pohrôm, prispieť k blahobytu a priniesť šťastie. Na Slovensku sa doteraz udržiava 

stará povera, že šťastie prináša prasiatko, a preto sa na novoročnom stole nesmie 

objaviť ani hus či bažant, teda hydina, ktorá lieta, pretože v novom roku by sa rozletel 

aj všetok majetok. Zato nesmie chýbať bravčové mäso, alebo pre istotu pečené malé 

prasiatko. Podávala sa aj šošovica a jedlá s makom, pretože symbolizovali peniaze. Na 

Nový rok, 1. januára sa v minulosti tradovalo, aby si ľudia zabezpečili bohatstvo, 

prosperitu a úrodu, platil zákaz vstupu ženy ako prvej do domu. Nič dobrého neveštil 

ani príchod starého chlapa oblečeného v kožuchu. V každom dome však boli vítaní 

malí chlapci – vinšovníci. Ak do domu prišil niekto cudzí, nesmel mať prázdne ruky a 

priniesť aspoň koláče, resp i peniaze, čo znamenalo, že prináša hojnosť a nie škodu. 

Navyše musel zaželať: „Vinšujem vám šťastlivý nový rok, že ním dal Boh starý prežiť 

a nového dožiť!“ Na nový rok musel v celej domácnosti vládnuť čistota a poriadok, 

aby tak bolo po celý rok.  

 Ženy chodili do kostola v bielom odeve, aby si zabezpečili úrodu pekného a vysokého 

ľanu. Niekde zasa v tento deň varili halušky, aby malo obilie veľké klasy. Smeti sa 

von nevynášali z obavy, aby v rodine nikto nezomrel, ale aj preto, aby sa z domu 

šťastie nevynieslo.  

 Novoročný vinš 

 Všetko krásne v Novom roku a dobrých ľudí po boku. Veľa šťastia, veľa zdravia, nech 

sa všetky plány daria. Do Nového roku vám teda prajem 12 mesiacov bez nemoci, 53 

týždňov šťastia, 365 dní bez starostí, 8 760 hodín lásky, 525 600 minút pohody a 31 

536 000 sekúnd jedinečných okamihov. 

 

Vanesa Svetkovičová – zdroj: internet 



Interview s pani učiteľkou Klenovou 

Do tohto čísla časopisu som si pripravila rozhovor s pani učiteľkou Danou Klenovou, ktorá 

učí nemecký jazyk, hudobnú výchovu, ale aj geografiu. Aké má pani učiteľka záľuby? Prečo 

si vybrala nemecký jazyk? Aj toto sa môžete dočítať. Ďakujem pani učiteľke za spoluprácu.  

1, Ako ste sa prišli ku hre na akordeón a čo Vás ďalej motivovalo ho učiť na ZUŠ Karla 

Pádivého v Trenčíne?  

- Na akordeón som hrala od svojich šiestich rokov vtedy ešte v Ľudovej škole umenia, 

dnes už je to Základná umelecká škola. Keďže mi to išlo, bola prirodzená cesta, že 

budem pokračovať v štúdiu na konzervatóriu. V tej dobe boli konzervatóriá na 

Slovensku tri – Bratislava, Žilina a Košice. S mojimi rodičmi sme zvolili Žilinu, ale 

prirodzene, znamenalo to v 15 rokoch odísť na internát a zvykať si na úplne iný 

spôsob života ako bolo doposiaľ. Štúdium na konzervatóriu trvá 6 rokov, takže to bolo 

dosť náročné. To bolo vtedy moje povolanie, preto som po absolutóriu začala učiť na 

ZUŠ Karola Pádivého. 

2,Čím ste chceli byť ako dieťa? Bolo to učiteľstvo alebo úplne niečo iné?  

- Ako dieťa som mala úplne iné predstavy. Samozrejme, ako asi každé dievča, chcela 

som byť herečka a chcela som hrať v SĽUKu. Ale život to zariadil ináč, ako to už býva. 

3, Máte nejaké záľuby? Ak áno, aké?  

- Záľuby určite mám. Veľmi rada štrikujem, skúšam zložité vzorky na pulóvre. Keď som 

bola mladšia, nosila som veľa vlastnoručne upletených pulóvrov. Ale dnes už žiaľ nie 

je na to čas a oči už neslúžia. 

4, Akou ste boli žiačkou na ZŠ, SŠ a VŠ?   

- Nie že by som sa chcela chváliť, ale učila som sa rada. Avšak nemala som rada fyziku 

a chémiu, no našťastie tieto predmety sme na konzervatóriu nemali. Na VŠ, ktorú som 

absolvovala v Prešove, som študovala germanistiku a myslím, že som obstála, keďže 

som sa na prvýkrát dostala k promóciám. 

5, Vieme, že učíte nemecký jazyk, prečo práve ten? Bývali ste niekedy v Nemecku? 

- Nemčina ma vždy veľmi bavila. Tento jazyk má systém a logiku, stačí ju len pochopiť. 

V Nemecku som bola niekoľkokrát v lete na brigádach, bolo to veľmi poučné 

a zaujímavé, napríklad Rostocku na severe Nemecka pri mori. 

6, Čo máte najradšej a naopak, čo nemáte radi na svojich žiakoch ?  

- Najradšej na žiakoch mám, keď komunikujú, i keď nepovedia správnu odpoveď, ale 

snažia sa. Mnohokrát sa zasmejeme, ale dostaneme sa k správnemu riešeniu. Nemám 

rada, keď sú žiaci  na vyučovaní pasívni a ako sa hovorí, musím z nich ťahať odpoveď 

ako z chlpatej deky. 

7, Máte nejakú vtipnú príhodu so žiakmi?  

- Vtipných príhod je veľa. Ťažko vybrať jednu. Ja mám žiakov rada a teším sa do školy. 

Pripravila si žiačka z 2.B VO  



Futbal ako moje hobby 

História 

Už dávno v praveku bol boj medzi mužmi a ženami. Najprv boli rody odvodzované od  ženy, 

no o niekoľko stoviek rokov sa situácia otočila a mužov začali považovať za hlavu rodiny. 

Ženy začali čím ďalej tým hlasnejšie bojovať za svoje práva a zrovnoprávnenie s mužmi. 

Tento boj sa nevyhol ani futbalu... 

  

Ženský futbal vznikol pravdepodobne zarovno s mužským. Prvý zaznamenaný zápas 

ženského futbalu sa odohral v roku 1985 a to v Anglicku. Obľúbenosť ženského futbalu 

postupne rástla. Ženy hrali futbal z charitatívnych dôvodov alebo len pre zábavu. 

Najdôležitejšou osobnosťou ženského futbalu je dodnes Nettie Honeyball, pretože práve ona 

bola tá, ktorá založila prvý európsky futbalový klub. 

Futbal a ja 

Už ako malá som milovala šport a vedela som, že sa nejakému chcem venovať .Veľmi ma 

bavila gymnastika, no cítila som, že to nie je šport pre mňa .Často som chodila hrávať futbal s 

kamarátmi, čo ma veľmi bavilo. V 12.r som začala hrávať v Krásnej Vsi. Začiatky neboli 

veľmi ľahké, keďže kolektív bol chlapčenský. No rýchlo som si zvykla, a bolo to super, na 

každý tréning som chodila s nadšením, že sa niečo nové naučím.Prežili sme spolu veľmi veľa 

pekných chvíľ,výhier  aj prehier, no tie ma posunuli ďalej. Pretože ako sa vraví: „Z chýb sa 

človek učí.“ V 15.r som začala hrávať za Bánovce. Bolo to super, ako splnený sen hrať za 

klub, ktorý hrá prvú ligu. No ani tu začiatky neboli ľahké. Vďaka skvelému trénerovi sme to 

zvládli a teraz patríme k top  štvorke. Začala korona a všetky plány boli preč. A ja som si až 

teraz uvedomila, čo pre mňa futbal vlastne znamená . Neskutočne ma napĺňa a život bez neho 

si neviem ani len predstaviť. Pretože futbal pre mňa nie je len hra, je to môj život .A tak 

dúfam,že sa táto situácia čim skôr zlepší a ja budem môcť opäť robiť to, čo ma baví . 

 

 

Juliana Beňová 



Moje hobby DHZ 

Na začiatok chcem povedať ako som sa dostala k DHZ (dobrovoľný 

hasičský zbor ). 

 Už  od roku 1920 existuje v našej obci dobrovoľný hasičský zbor. Od 

začiatku bolo založené, len  mužské družstvo, no postupom času sa 

založilo aj ženské družstvo, ktoré sa po čase rozpadlo.  

No a ako to bolo so mnou? 

Vedela som, že taký šport existuje, ale moc ma to nelákalo, predsa je to skôr chalanský šport. 

Bolo to asi pred 3 rokmi, keď sa baby rozprávali o založení nového družstva. Zavolali mi, či 

by som nechcela chodiť na hasičský, že sa snažia o založenie nového tímu. Povedala som si, 

prečo nie. Však skúsim niečo nové. Uvidím, aké to bude a či ma to bude baviť. Na prvom 

tréningu sme sa dohodli, kto bude na akej pozícií. Ja som začala behávať  pravý prúd. Každý 

týždeň sme trénovali a trénovali.  Zistila som, že ma to baví a chcem sa tomu venovať. Cez 

víkendy chodievame skoro pravidelne na  hasičské súťaže. Kde súťažíme v dvoch 

kategóriách.  V kategórii šport a klasika. Rozdiel medzi nimi je, že  v kategórii šport máš 

užšie hadice, čiže rýchlejšie ti ide voda a musíš to zabehnúť, čo najrýchlejšie. A v kategórii 

klasika máš zase širšie, ťažšie hadice. Tiež sa zúčastňujeme aj nočných súťaží. Vtedy je to 

najlepšie. Samozrejme niekedy sa nám naše útoky nepodaria podľa predstáv, ako chceme, ale 

nikdy sa nevzdávame a ideme ďalej. Každá prehra nás vždy posunulo o krok dopredu.  

Snažíme sa na všetkých súťažiach podať  čo najlepší výkon. Myslím si, že každým jedným 

tréningom sa stále zdokonaľujeme.  Najlepšie na tomto športe je to, že spoznávam  neustále 

nových ľudí a mám zo súťaží tie najlepšie zážitky. 😊 Minulý rok sa nám nepodarilo súťažiť 

kvôli korone. Všetky súťaže boli zrušené. No, ale dúfam, že čo najskôr začne nová sezóna a 

začneme trénovať. 

           

 

Lenka Rajníčková 

 

 

 



MOJE HOBBY – KOLKY 

 

Mnohí ľudia si kolky pletú s bowlingom. Málokto vie, že kolky a bowling sú dva športy, 

založené na podobnom princípe. V bowlingu sa hráč snaží zhodiť 10 koliek pomocou gule, v 

ktorej sú tri diery na umiestnenie prstov. Keď hovoríme kolkách, hráči hrajú na 9 koliek. Čo 

sa týka gule, je menšia a ľahšia ako bowlingová, aby sa dala dobre chytiť, pretože nemá 

žiadne diery. Váži necelé 3 kilá. V štatistikách je kolkársky šport vedený ako individuálny, 

hoci vo veľa súťažiach hráči hrajú ako družstvo. 

K tomuto neobvyklému športu ma priviedol môj ujo a moja sestra. Prvýkrát som sa tréningu 

zúčastnila keď som mala 12 rokov. Spočiatku podmienky na trénovanie neboli jednoduché, 

pretože jedinú kolkáreň v Trenčíne nám museli zbúrať, vzhľadom na stavbu železničného 

mosta a my sme každý týždeň museli dochádzať do Piešťan. Boli sme trochu znevýhodnení 

oproti ostatným v počte tréningov. Od roku 2018 sme mali možnosť trénovať už na našej 

novopostavenej kolkárni. Moja sestra sa v roku 2017 na majstrovstvách sveta umiestnila na 2. 

mieste spolu s jedným chlapcom. Zatiaľ pokračujem v jej stopách a aktuálne som v 

reprezentácii na majstrovstvá sveta družstiev, no aktuálne sú prípravy pozastavené vzhľadom 

na situáciu vo svete. 

 

 

 

Erika Hupčíková 

 

 

 

 

 

 

 



Pravoslávne Vianoce 

sviatok v januári 

Štedrý deň podľa Juliánskeho kalendára vychádza na pondelok 6. januára, čo je o 13 dní 

neskôr, ako v Gregoriánskom kalendári. Pravoslávne Vianoce, trvajúce od 6. do 9. januára, 

oslavuje aj okolo 80-tisíc veriacich na Slovensku, ktorí Nový rok privítajú až 14. 

januára.Sviatku Narodenia (Roždestva), ktorý po Svätom vzkriesení (Pasche), považujú 

pravoslávni kresťania za druhý najväčší sviatok cirkevného roka, predchádza dlhý 40-dňový 

pôst."Začína sa oslavovať tento sviatok už z večera, kedy pravoslávni veriaci po západe slnka 

prichádzajú do chrámov a v nich sa slúži takzvané Veľké povečerie s utreňou. Toto vlastne 

nás ako keby pripravovalo na ten vrchol celého sviatku - liturgiu, ktorá sa bude konať ráno 

na druhý deň," hovorí protodiakon Ján Husár z Katedrálneho chrámu sv. kniežaťa Alexandra 

Nevského v Prešove. 

Ide o Svätú archijerejskú liturgiu Narodenia Isusa Christa. 8. januára nasleduje sviatok 

Presvätej Bohorodičky a 9. januára počas bohoslužieb budú veriaci spomínať na 

prvomučeníka sv. Štefana.Peter Sorok, duchovný správca Pravoslávnej cirkvi v obciach 

Osadné a Hostovice nemá rád, keď niekto povie, že ja som pravoslávny, ja oslavujem 

Vianoce dvakrát. Ako tvrdí: „Buď oslavujem jedni Vianoce alebo druhé. Oslavovanie 

dvakrát, to je taká rozpoltenosť."K slávnostne prestretému stolu pravoslávni si veriaci 

zasadnú ešte pred Veľkým povečerím, ich pôst sa však končí až na Sviatok narodenia. Podľa 

zaužívaných zvykov sa pred večerou všetci členovia rodiny umývajú vodou a k jedlu si sadajú 

až po spoločnej modlitbe. 

„Počas tejto svätej večere sa podávajú len pôstne jedlá. Medzi týmito pôstnymi jedlami tak 

najčastejšie býva nejaká kapustová polievka s hubami, bez mäsa, sú tam zemiaky, potom je 

tam med, chlieb, cesnak, bývajú potom takzvané bobaľky, no a posledné roky často 

nachádzame aj rybu,“ konštatuje hovorca Metropolitnej rady Pravoslávnej cirkvi Milan 

Gerka.Jedálny lístok na štedrovečernom stole sa odlišuje aj podľa regiónov, hovorí opäť Ján 

Husár: „Či už sú to pirohy, máčanka alebo prepasírovaná fazuľa so zemiakmi.Pravoslávni 

veriaci na Slovensku oslavujú vianočné sviatky podobne ako napríklad pravoslávna cirkev v 

Jeruzaleme, Rusku, na Ukrajine, v Poľsku, Srbsku, Gruzínsku a iných krajinách. 

 

Viktória Dohňanská – zdroj: internet 



 

Vyplňte tajničku 

 
         

      

           

        

      

          

 

 

1. Vystúpenia sme nacvičovali pre deti a…… 

2. Sväté vzkriesenie inak 

3. Akou formou sa väčšina z nás teraz vzdeláva? 

4. Dobrovoľný……….. zbor 

5. Aké je Erikine hobby? 

6. Akému športu sa venovala Julka pred futbalom? 

 


