
         ŠKOLSKÝ ČASOPIS VITA 

  

ročník: prvý šk. rok: 2021/2022 

 

Vyberáme: 

 

 Vianočný rozhovor s p. riaditeľom 

 Akcia – sadenie stromčekov 

 Imatrikulácia 

 Učíme sa recyklovať 

 Študentská kvapka krvi 

 Svetový deň chudobných 

 Vtipy, krížovka 

 Vianoce v škole 

 Vianočná inšpirácia na stôl 

 Mikuláš na škole 



2 
 

ÚVOD 

 

Milí čitatelia,  

 

práve ste obdržali prvé číslo nášho školského časopisu. V časopise  

Vita sa dočítate o školských akciách a celkovo o našej škole, čo sa 

udialo za posledné mesiace. Bude publikovaný občas, podľa množstva 

materiálu a pestrosti našich aktivít.  

 

Vzhľadom na to, že dlhší čas tu žiadny časopis neexistoval, sme si 

celkom istí, že na jeho prečítanie si nájdete niekoľko dôvodov. 

V lepšom prípade ste učiteľ a skutočne Vás zaujíma obsah časopisu. 

V tom druhom ste žiakom a čítate to len preto, že ste prišli omylom na 

prvú hodinu, ktorú ste nemali mať. A možno Vás to aj skutočne 

zaujíma. 

 

Touto cestou by sme chceli poďakovať učiteľom aj žiakom, ktorí  

prispeli do časopisu svojimi návrhmi alebo nápadmi. Očakávame, že 

náš časopis bude mať veľký úspech. Dozviete sa veľa zaujímavých 

vecí o našej škole a o možnostiach, ktoré ponúka. 
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VIANOČNÝ ROZHOVOR  

S PÁNOM RIADITEĽOM 

 

1. Ako trávite štedrý deň? 

 

Rád varím. Preto hodne pomáham pri príprave slávnostnej 

večere, no dlhé roky už nepripravujem kapra, pretože mám rád 

zvieratá. Sám mám doma psa jazvečíka, ktorý je veľmi 

prítulný, ale v lese sa mení na poľovníka. Rád mám staré 

vianočné zvyky.  

 

2. Máte živý alebo umelý stromček? 

 

Mával som živý, ale akonáhle mi deti začali vyrastať, tak  

som prešiel na umelý, lebo ma tlačili do ekológie, aby sme  

chránili prírodu a podobne, tak mám umelý už veľmi veľa  

rokov.  

 

3. Ako vyzerá Vaša štedrá večera? 

 

Kapustnica, taká silná s mäsom. Potom zemiakový šalát 

štandardne a mäso. Samozrejme aj obľúbené koláče, lebo sa 

hovorí, že som sladký. Mám rád v podstate všetky koláče. 

Dakedy dávnejšie  sme piekli koláče 

s manželkou, no v poslednej dobe už 

nie. Spolieham sa na našich 

cukrárov. Ich koláče sú naozaj veľmi 

dobre urobené a to mám potvrdené 

aj od ostatných zákazníkov. 
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4. Chodievate na polnočnú omšu? 

 

Nie, nechodievam. 

 

5. Je niečo, čo sledujete na Vianoce každý rok alebo 

počúvate? 

 

Som rád, keď mi dcéra zahrá na klavíri Tichú noc alebo iné 

vianočné skladby. Čo sa týka filmov, tak klasicky ten Mrázik 

a podobné filmové rozprávky. Vianoce sú čas oddychu a mne 

sa vtedy nechce pozerať na krutosť, vojnu a podobné násilia. 

Tiež idem rád do prírody a aj na lyže. Zasnežená príroda má 

svoje čaro, dodá vám energiu. 

 

6. Aký je rozdiel, ktorý pociťujete teraz z terajších Vianoc 

od Vianoc z detstva? 

 

V tom detstve, keď ste boli malí, ste tak čakali, aké ten Ježiško 

donesie darčeky alebo čo bude, aké prekvapenie bude. Teraz je 

to tak trošičku obrátené. Som zvedavý, ako budú reagovať tí 

druhý na darčeky a snažím sa vymyslieť taký darček, ktorý 

poteší. Darček má byť od srdca a má potešiť toho druhého. To 

je to pekné na tom. 

 

7. Máte vianočné zvyky a tradície? 

 

Áno, v podstate tá vianočná večera, kedy sa má začať,  

postupnosť tej večere, čo sa dáva, že od stola napríklad  

môže vstať iba gazdiná a že na 1. januára sa nesmie jesť nič 

také, čo má perie, aby šťastie neuletelo. Máme aj oblátky, no 

ja osobne bez medu. 
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8. Čo nesmie chýbať na vašej výzdobe? 

 

Tak ten stromček, spolu s ním ostatná vianočná výzdoba ako 

napríklad aj ovocná misa. 

 

9. Počúvate aj vianočné pesničky? 

 

Čo sa týka tejto hudby, považujem ju ako príjemnú  

kulisu, lebo nemám čas sa jej venovať, ale ako som už vravel, 

som rád, keď mi dcéra zahrá niektoré vianočné pesničky. 

 

10. Máte nejaké novoročné prianie pre našich čitateľov? 

Určite áno. Všetkým žiakom, učiteľskému zboru, všetkým 

zamestnancom školy prajem predovšetkým hlavne hodne 

zdravia. To je v dnešnej dobe hodnota, ktorá sa nedá merať. To 

isté prajem aj ostatným ľuďom. Žiakom ešte tiež aj veľa 

úspechov v štúdiu, zdarné ukončenie štúdia a výborných 

učiteľov. A učiteľom zase výborných žiakov.   

 

Ďakujeme za rozhovor. 

redakčný tím 
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SADENIE STROMČEKOV 

 
Dňa 5. 10. 2021 bola trieda IV.A sadiť stromčeky v Hrabove s 

doprovodom pani učiteľky Mgr. Lindy Esteves Hatala a pani učiteľky 

Mgr. Veroniky Rudzíkovej. Zraz mali o 7.30 hod. ráno pred školou. 

Potom sa postupne presunuli do Hrabova na parkovisko, kde sa o 8.00 

hod. stretli s lesným inžinierom Vladom Neštepným, ktorý im dal 

inštrukcie a po nich sa presunuli k miestu sadenia.  

Sadiť začali okolo 9.00 hod. Sadenice boli buk a smrek, robotu robili 

vo dvojiciach a to tak, že chalani kopali a dievčatá sadili. Pani učiteľka 

Esteves pochválila Rebeku Moravčíkovú, ktorá sadila aj kopala. 

Odhadom zasadili cca 600 stromčekov, plán bol 1000, ale bolo sucho, 

tvrdá pôda, veľa koreňov a skál. Zalesňovali sa poľany, na ktorých 

boli stromy napadnuté lykožrútom, sadilo sa vo vysokej tráve pri 

pňoch. Robotu skončili o 13.00 hod. S akciou boli veľmi spokojní a 

vyšlo im aj počasie. 
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redakčný tím 



8 
 

RECYKLÁCIA NA NAŠEJ ŠKOLE 

 

Spojená škola s projektom „Limit našej planéty“ 

 

Cieľom tohto projektu je vyzdvihnúť 

dôležitosť a nevyhnutnosť ochrany našej 

planéty a správne aplikovanie recyklácie a 

redukcie odpadu v našej škole. Prvým 

krokom projektu je naučiť sa správne 

recyklovať a redukovať odpad. Zakúpili sa 

nové koše na triedený odpad, ktoré sú 

umiestnené na chodbách a v triedach. 

Provizórne „krabicové“ koše boli dobrým 

odrazovým mostíkom, ale od septembra 

2021 môžu všetci pristupovať k redukcii a 

recyklácii odpadu na našej škole 

zodpovednejšie, cieľavedomejšie a bez výhovoriek. Cez tento projekt 

sa chce zároveň zvýšiť environmentálne uvedomenie si vážnosti 

problému nadmerného odpadu a znečisťovania životného prostredia. 

 

redakčný tím 
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IMATRIKULÁCIA 1. ROČNÍKA 

 

Dňa 2. 9. 2021 sa uskutočnilo uvítanie prvákov v našej škole. Uvítanie 

prebiehalo v aule školy, kde si vypočuli krátky príhovor pána riaditeľa 

a pani zástupkyne. Po skončení príhovoru sa žiaci prvého ročníka 

rozdelili na skupiny po 5 a boli priradení k svojmu sprievodcovi, ktorý 

bol žiakom 3.A. 

 

Program bol nasledovný: sprievodcovia mali za úlohu previesť našich 

nových žiakov po halách a triedach školy, kde boli stanovištia. Na 

každom poschodí boli 1-2 triedy s úlohami, ktoré mali naši noví žiaci 

robiť. 

Bolo tam zhruba 10 takýchto stanovísk, kde cieľom bolo poskladať z 

tajných kartičiek ako puzzle obrázok. 

 

Po úspešnom dokončení sa žiaci vrátili späť do auly, kde mali čakať 

na ostatných. 

Po nasledovnom dni mali žiaci 1. ročníka ešte týždeň  na spoznávanie 

učiteľov a svojej novej školy. 

 

Po ukončení adaptačného týždňa sa žiaci začali učiť podľa rozvrhu. 
 

 

 

 

 

redakčný tím 
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OBROVSKÁ ŠKORICOVÁ  

         ROLÁDA S JABLKAMI 
 

 

 

Karamel: 100 g cukru, 170 g masla, 5 

jabĺk 

Cukor upálime na karamel. Do 

rozpusteného karamelu pridáme maslo a jablká pokrájané na štvrťky, 

necháme vychladnúť.  

 

 

Cesto kysnuté: 250 ml teplého mlieka, 1 PL kryštálového cukru, 2 čl 

droždia,  2 žĺtka, 500 g múka, ½ čl soli, 84 g roztopeného masla. 

Z mlieka cukru a droždia pripravíme kvások. Do vykysnutého kvásku 

pridáme múku a roztopené maslo.  

 

Na potretie: 125 g masla 

Na posypanie: škorica, hnedý cukor 

Vychladnuté jablká poukladáme na dno tortovej formy. Cesto po 

vykysnutí rozvaľkáme, potrieme zmäknutým maslom a posypeme 
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zmesou cukru a škorice. Rozkrájame na pásy a stočíme mega slimáka, 

ktorého položíme na jablká. Necháme 30 minút podkysnúť. Pečieme 

45 minút pri teplote 180°C. 

 

 

 

DOBRÚ CHUŤ! 

 

Mgr. Gabriela Maceková 
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ŠTUDENTSKÁ KVAPKA KRVI 

 

Žiacka školská rada povzbudila žiakov našej školy, 

aby aj tento rok urobili dobrý skutok. Dňa 11. 11. 

2021 sa žiaci zapojili do Študentskej kvapky krvi 

a darovali krv na Klinike hematológie 

a transfuziológie ÚVN SNP  v Ružomberku.  

Nesmierne si vážime, že aj v tejto ťažkej dobe 

prejavili záujem o možnosť pomôcť druhým. Aj 

malá kvapka krvi môže zachrániť život. 

 

PaedDr. Ľubomíra Pečková 
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iBOBOR 

 

 

Už tradične sa uskutočnila súťaž iBobor v dňoch 09. 11. 2021 – 

kategória Senior a 11. 11. 2021 kategória Junior. Celkove sa súťaže 

zúčastnilo 15 žiakov. 

 

Výsledková listina súťaže iBOBOR 

 

Kategória Junior 

1. Hanesová Lenka II.B 

2. Korčušková Vanessa II.A 

3. Mikola Griešová II.B 

Kategória Senior 

1. Erika Macková  I.H 

2. Viktória Kormančíková III.D 

3. Adriána Jacková  III.D 

 

Ďakujeme všetkým účastníkom a gratulujeme tým najlepším! 

 

Ing. Zuzana Jarabová 
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VIANOČNÁ MANDALA 

  

Natália Buvalová, I.A 
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SVETOVÝ DEŇ CHUDOBNÝCH 

 

Svätý otec František vyhlásil v novembri ,,Svetový deň chudobných“. 

Tento deň pripadol na 14. 11. 2021. Pri tejto príležitosti sa Žiacka 

školská rada zapojila do pomoci chudobným aj konkrétnym dobrým 

skutkom, a to dobrovoľnou nepeňažnou zbierkou pre ľudí bez domova 

v Ružomberku. Informovali sa v mestskom útulku pre bezdomovcov, 

čo konkrétne by im pomohlo v každodennom živote. S veľkým 

nadšením sa žiaci aj učitelia našej školy zapojili do tejto zbierky a 

priniesli hygienické potreby, rukavice, šále, čiapky, ponožky a iné 

potrebné veci. Žiacka školská rada odniesla vyzbierané veci do útulku 

pre bezdomovcov. Všetkým darcom zo srdca ďakujeme a veríme, že 

vyzbierané vecí ľudí bez domova potešili. 

PaedDr. Ľubomíra Pečková 
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PaedDr. Ľubomíra Pečková 
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ČO SÚ TO VIANOCE? 

 

 

Vianoce, to sú sviatky pokoja a radosti  

a to je vtedy, keď zabúdaš na všetky 

starosti. Keď naše vyhasnuté duše 

pocítia pokoj,  

mier, nehu a ty máš chuť skočiť do toho ligotavého snehu.  

Keď vôňa medovníkov rozvoniava celý dom,  

nie je nič krajšie, ako s rodinou zdobiť vianočný strom.  

Byť v kruhu rodiny a prežívať tie krásne 

hostiny.  

Majte pokoj, lásku v hojnosti a dní si užite 

v radosti. 

 

Vianoce sú o tom, keď trávime čas spolu  

a naša rodina si sadá k veľkému stolu. 

Na stole vianočná ruža už vyvoniava dom  

a tichučko v izbe hrá hudba.  

Dúfam, že sa vám splní aj najtajnejšia túžba.  

Zdravie, šťastie, lásku a tvoj vianočný sen, 

verím, že toto všetko sa ti splní v Štedrý deň!  

Zahoďte všetky tie trápenia a starosti,  

užívajte si vianočné sviatky v pokoji a radosti. 
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VIANOČNÉ VTIPY 

 

"Pán riaditeľ, môžete mi dať zajtra voľno?" pýta sa v práci pán 

Novák. "Manželka chce, aby som jej pomohol s vianočným 

upratovaním." 

"Z takého dôvodu vám predsa nebudem dávať voľno!" rezolútne to 

odmietne riaditeľ. 

"Ďakujem," vydýchne si zamestnanec. "Vedel som, že je na vás 

spoľahnutie." 

 

 

 

"Žiadne darčeky k Vianociam mi kupovať nemusíš," oznamuje žene 

na začiatku decembra pán Novák. "Stačí, keď ma budeš milovať a 

budeš mi verná." 

"Neskoro," povzdychla si ženuška, "už som ti kúpila kravatu." 

 

 

 

 

"Oci, naozaj mi ten iPad priniesol Ježiško?" Pýta sa Jožko otca. 

"Ale samozrejme, čo ti to napadlo?" 

"No, že celý deň stojí nejaký chlapík pri domových dverách a chce 

tretiu splátku." 

 

 

 

"Dal som manželke pod stromček psa." 

"A prečo psa?" 

"Už sa teším, ako ma s ním bude posielať večer von!" 
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Počas Vianoc hovorí mamička Jožkovi: "Jožko, zapáľ vianočný 

stromček." 

O chvíľu príde Jožko a hovorí: "Aj sviečky?" 

 

 

 

 

Jožko sa pýta na Štedrý deň rodičov: 

"Určite mi toto všetko priniesol Ježiško?" 

Mamička na to: "Áno, a kto iný?" 

Jožko sa zamračí: "A čo ste mi teda priniesli vy?" 

 

 

 

 

Jožko píše Ježiškovi. Ježiško, keď mi donesieš motorku, budem celý 

týždeň dobrý. Jožko sa zamyslí a povie si, ale ja nevydržím byť 

dobrý celý týždeň, roztrhá list a píše nový.  

 

Milý Ježiško, keď mi donesieš motorku, budem celý deň dobrý. Zase 

sa zamyslí a roztrhá list. Potom sa pozrie na obraz Panny Márie a 

zamkne ho do skrine.  

 

Začne písať nový list: Milý Ježiško, zajal som tvoju matku, výkupné 

je motorka! 
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VIANOČNÁ OSEMSMEROVKA 

 

Čo nemôže chýbať pri vianočnej večeri?  Odpoveď nájdete 

v osemsmerovke. 
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VIANOCE NA NAŠEJ ŠKOLE 
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INŠPIRÁCIA NA VIANOČNÝ STÔL 

Čas Vianoc je bohatý nielen na zvyky a obyčaje našich predkov, ale aj 

z pohľadu stravovania a tradičnej slovenskej kuchyne. Predchádzalo 

mu pôstne obdobie – advent, počas ktorého sa varili strukoviny, múčne 

jedlá, jedlá zo zemiakov a kapusty.  

 

Tradičné jedlá našich predkov ani dnes nechýbajú na sviatočne 

prestretých stoloch. Sú to sviatky rodiny, šťastia a hojnosti. Nechýba 

chlieb – Boží dar, ryba, vianočné oblátky s medom, cesnak, orechy. 

Z polievok je to kapustnica, rybacia polievka, kyslá hubová polievka, 

šošovicová so sušenými slivkami.  
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Hlavný chod je tradičný zemiakový šalát s vyprážaným kaprom alebo 

inou rybou. Nakoniec nechýbajú koláče – opekance – bobaľky 

s medom, vianočka, štedrák, kysnuté záviny s orechovou, makovou 

a tvarohovou plnkou, vianočné pečivo, sušené ovocie a jabĺčka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aj tradičná kuchyňa sa vyvíja a naše stoly sú bohatšie ako kedysi. 

Môžeme si kúpiť mnoho hotových výrobkov. Nič však nenahradí 

spoločne prežité chvíle, ktoré strávime pri príprave sviatočných jedál  

v kruhu svojich najdrahších. O to lepšie chutia navarené a napečené 

s láskou.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KRÁSNE CHVÍLE PLNÉ VÔNÍ  

A CHUTÍ V KUCHYNIACH NAŠICH DOMOVOV  

PRAJÚ VAŠI KUCHÁRI. 



24 
 

OPEKANCE 

 

Kysnuté cesto 

 ½ kg hladká múka 

 10 dkg cukor 

 10 dkg tuku (olej alebo 

maslo) 

 2 žĺtky 

 3dkg droždia 

 ½  kávovej lyžičky soli 

 250 ml mlieka 

Droždie a trocha cukru s 2 lyžicami vlažného mlieka zamiešame na 

riedku kašičku – kvások. Keď kvások vzíde, pridáme k nemu do misy 

cukor, múku, rozpustený tuk a mlieko, do ktorého sme vmiešali soľ 

a vajce. Vareškou vypracujeme cesto a necháme ho vykysnúť. 

Použijeme ho na opekance podľa postupu prípravy. 

Zamiesime kysnuté cesto. Keď je dopoly vykysnuté, rozložíme ho na 

drevenú dosku a z cesta šúľame a krájame asi pol palca veľké kúsky, 

ktoré kladieme na vymastený plech. Na plechu necháme dokysnúť 

a potom upečieme.  

  

Pred konzumovaním dáme pečivo do vriacej  vody a miešame, aby sa 

rovnomerne rozmočilo. Ocedené vsypeme do hlbokej misy, polejeme 

roztopeným maslom a posypeme mletým makom. Nakoniec uvaríme 

med s trochou vody, penu zoberieme a čistý vylejeme na opekance.  

 

                                          DOBRÚ CHUŤ! 

 

 
Bc. Danuša Mažgutová 
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MIKULÁŠ U KOZMETIČIEK 

 

S príchodom ,,Mikuláša“ prichádza aj Vianočná nálada, ktorú sme si 

spríjemňovali aj so študentkami odboru KOZMETIK 2.B a 4.A triedy. 

Na odbornom výcviku to od rána žilo atmosférou Vianoc. Dievčatá 

pracovali na extravagantnom líčení s tématikou Anjel, Mikuláš, Čert 

a všetko spojené so zimou a Vianocami. Využívali svoju kreativitu a 

skúsenosti získané na odbornom výcviku. Prevládala zelená a červená 

farba, trblietky, kamienky a líčenie doplnili dievčatá vhodným 

oblečením a rekvizitami, ktoré dotvorili celkový ich outfit. 

Prácu nám spríjemňoval krásne padajúci sniežik a vianočné pesničky. 
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MIKULAŠ NA ŠKOLE (FOTOREPORTÁŽ) 

Dňa 7.12.2021 na našej škole vládla skvelá predvianočná atmosféra 

o ktorú sa postarala žiacka školská rada. Žiakov aj učiteľov navštívil 

Mikuláš so svojou družinou a obdaroval ich sladkou dobrotou.  

 

Anjeli aj zaspievali vianočné pesničky a tí odvážnejší zarecitovali aj 

básničku. Všetci sme si užili tento deň a sme radi, že sme vyčarili 

úsmev celej škole.  
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