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Nedávno sme oslávili sviatok – Všetkých svätých. V tento deň si ľudia 

uctievajú svätcov. Medzi nich patril aj František z Assisi. Sv. František z 

Assisi, vlastným menom Giovanni Francesco di Bernardone, sa narodil v roku 

1181 a zomrel 3.10.1226. Bol katolíckym diakonom, kazateľom, 

zakladateľom rádu františkánov. Je považovaný za patróna ochrancov 

prírody, zvierat, vtákov, životného prostredia a Talianska.   

A keďže sa blížia vianočné sviatky, spomínam ho v tejto súvislosti. 

...Stalo sa to v roku 1223. Taliansky šľachtic Giovanni di Velita pozval na svoje 

panstvo Františka z Assisi, aby tam strávil Vianoce. František nielen prišiel, ale 

rozhodol sa, že sviatky obohatí. Dávno chcel totiž zinscenovať výjav z Evanjelia 

podľa Lukáša, v ktorom sa podrobne opisuje, ako Ježiš prišiel na svet. Vybral si 

preň jaskyňu na vrchu kopca pri dedinke Greccio. Obišiel domy a gazdovstvá, aby 

si dohodol a mohol pripraviť všetko, čo na to potreboval a ľuďom oznámil, aby 24. 

decembra večer prišli k jaskyni. To, čo v jaskyni uvideli a zažili, im vyrazilo 

dych. V jasličkách na slame ležalo bábätko, nad ním sa skláňali muž so ženou, 

ktorí stvárňovali Jozefa a Máriu, vedľa stáli zvieratá. František z Assisi 

o necelé tri roky zomrel, ale jeho nápad – vytvoriť BETLEHEM,  sa však zachoval. 

Šírili ho najprv členovia františkánskeho rádu, neskôr aj jezuiti, až sa jasličky 

stali samozrejmou súčasťou vianočných sviatkov.   

 

 

 

 
 

 

 

 



 

ŠKOLA A UČITELIA TI MÔŽU DAŤ 

KRÍDLA, ALE LETIEŤ UŽ MUSÍŠ SÁM. 

Už dlhšiu dobu pozorujem na webovej stránke Strednej 

odbornej školy lesníckej v Bijacovciach všetky 

dosiahnuté výsledky, ako aj jej činnosť a aktivity, ktorých je tam 

požehnane. 

          Tento môj záujem o život na tejto škole pramení z toho, že 

v rokoch 1984 – 1987 som bol jej študentom, kde som strávil  tri roky. 

          Odvtedy ubehlo dlhých 28 rokov, počas ktorých som túto školu 

navštívil  niekoľkokrát a musím priznať, že sa v nej veľa zmenilo. 

Moje študentské roky boli poznačené okrem iného aj tvrdým 

komunizmom. V škole platila prísna disciplína a na prvom mieste bola 

úcta k učiteľom a zamestnancom školy. Rád spomínam na niektorých 

z nich, ako napr. na Ing. Maturkaniča, ktorý bol mojím triednym 

učiteľom, ďalej na Ing. Štofka, Ing. Korchňáka, Ing. Chudovského, 

Ing. Kucháreka, ale aj na majstrov odborného výcviku p. Imricha 

Barana, p. Tökӧlyho, p. Gondu, p. Drusu, p. Krišáka a na ďalších 

učiteľov, ktorí vtedy vyučovali.   

         Nedá sa zabudnúť na to, ako sme museli do školy chodiť 

ostrihaní a upravení. Nemohli sme mať na sebe rifle ani  tričko. Nosili 

sme tesilové nohavice, košeľu, sveter alebo lesnícku uniformu. Na 

internáte bolo cítiť život. Boli sme tam sami chlapci. Pravidelný režim 

stravovania, upratovanie na izbách, športovanie na ihriskách, ranné 

rozcvičky, povinné štúdium na izbách, po večeri povinné boxovanie 



topánok v šatniach a presná večierka nám natoľko prospeli, že z nás 

tam urobili naozajstných chlapov. Pocítil som to pri absolvovaní 

povinnej základnej vojenskej služby, kde sa ukázalo, že na rozdiel od 

iných vojakov, tieto návyky sme už mali v krvi a bez problémov sme 

to zvládali. Napriek tomu, že na internáte museli bývať všetci študenti 

bez rozdielu (aj Bijacovčania), vznikali tam naozajstné priateľstvá, 

ktoré sa stali celoživotnými. Dnes ešte aj po toľkých rokoch sa viacerí 

navzájom navštevujeme s rodinami a spomíname na krásne, niekedy 

aj náročné chvíle strávené v tomto školskom prostredí.  

          Ak by som chcel napísať o všetkých aktivitách a zážitkoch, 

ktoré si spájam s touto školou, trvalo by mi to určite veľmi dlho, lebo 

každý deň v škole znamenal pre nás nejaký zážitok, ktorý sa hlboko 

vryl do našich pamäti. Je pravdou, že ľudia sa radi vracajú na miesta, 

kde v minulosti prežili kúsok svojho života. A to platí aj o mne. 

Takmer pravidelne sa zúčastňujem Slávností sv. Huberta 

v Bijacovciach. Tu ako aktívny poľovník  nachádzam svoje osobné 

uspokojenie najmä  v tom, že získavam nové poznatky o poľovníctve, 

kreatívne nápady pre svoje vlastné činnosti, ale aj absolvujem 

priateľské stretnutia s bývalými spolužiakmi a profesormi. 

         Je pravdou, že ľudia sa radi vracajú na miesta, kde v minulosti 

prežili kúsok svojho života. A to platí aj o mne. Takmer pravidelne sa 

zúčastňujem Slávností sv. Huberta v Bijacovciach. Tu ako aktívny 

poľovník  nachádzam svoje osobné uspokojenie najmä v tom, že 

získavam nové poznatky o poľovníctve, kreatívne nápady pre svoje 



vlastné činnosti, ale aj absolvujem priateľské stretnutia s bývalými 

spolužiakmi a profesormi.  

          Rád navštevujem pedagóga Ing. Štefana Štofka, ktorého si 

veľmi vážim a ktorému vďačím nielen za vedomosti, ktoré ma naučil 

pri vyučovaní odborných predmetov, ale ktorý ma viedol k ozajstným 

hodnotám. Pod jeho vplyvom som získal do života všeobecný rozhľad 

a morálne zásady, ktoré som dokázal využiť nielen v osobnom živote, 

ale aj v odbornej praxi. Snáď aj vďaka tomu som sa v živote  nestratil!   

          Nie som si istý, či ešte aj dnes takto vnímajú prácu učiteľa 

dnešní študenti. No viem presne, čo si práca pedagóga vyžaduje, 

nakoľko viac než 20 rokov sám pracujem ako učiteľ na základnej 

škole. Mnohí učitelia mi určite dajú za pravdu, že aj napriek tomu, že 

sa snažíme odovzdať žiakom maximum, často sa v pedagogickej praxi 

stretávame s neopodstatnenými obvineniami, nepochopením a 

s nevďačnosťou zo strany rodičov alebo žiakov.  

          Preto si myslím, že jedine dobrá spolupráca medzi školou, 

žiakom a rodičmi môže priniesť to pravé zrelé ovocie a dobré 

výsledky, nakoľko všetkým ide o spoločný záujem.  

   Chcem zdôrazniť, že toľko pozitívnych aktivít a získanie toľkých 

osvedčení neposkytuje svojim študentom hádam ani jedna stredná 

odborná škola na Slovensku. Preto by súčasní študenti mali výrazným 

spôsobom oceniť poskytovanie kvalitného vzdelávania, ktoré im táto 

škola ponúka a s hrdosťou by sa mali hlásiť k spoločnému dielu, ku 

ktorému svojou svedomitou prácou môžu počas štúdia sami prispieť.    



Zrkadlom každej vzdelávacej inštitúcie je školský časopis, ktorý 

vyjadruje ducha samotnej školy. Musím sa priznať, že najviac 

informácií som získal práve z časopisu Poddubáčik, ktorý ma na 

školskej stránke zaujal najviac. Po prečítaní  niekoľkých čísel, ktoré 

boli k dispozícii, mi neostávalo nič iné, len uznať, že ocenenie 

redakčnej rady za kreativitu pri jeho tvorbe je na mieste a bolo 

udelené skutočne za neľahkú a tvorivú prácu, ktorá v nemalej miere 

prispieva aj k šíreniu dobrého mena školy.  

Touto cestou chcem poďakovať redaktorke časopisu 

Poddubáčik, že som mohol vyjadriť v ňom svoj názor a 

svoje myšlienky týkajúce sa školy. Hoci je pravda, že už do nej akosi 

nepatrím, ale srdcom zostávam stále jej priaznivcom. Veď táto škola 

mi dala krídla a nasmerovala na let životom!  

Na záver chcem zaželať SOŠ lesníckej v Bijacovciach veľa nových 

usilovných a cieľavedomých žiakov. Všetkým zamestnancom a 

pedagógom  želám veľa síl a pozitívnej energie do ďalšej tvorivej 

práce, aby spoločnými silami vychovávali  generácie zodpovedných 

ľudí. 

Prajem Vám, nech sa k Vám bývalí študenti vracajú tak radi, ako 

sa pri mojej skromnosti  aj ja rád k Vám vraciam! 

 Všetko dobré!  Autor článku:  Mgr. Štefan Perát, absolvent SOU - lesníckeho 

v Bijacovciach, dnes učiteľ na Cirkevnej základnej škole sv. Petra a Pavla v Stropkove  

 



Tatranský durič 

      Slovenský čuvač, československý  vlčiak,  

slovenský  kopov, slovenský hrubosrstý stavač sú štyri 

slovenské plemená.  

      V poradí piatym slovenským  plemenom je tatran- 

ský durič. 

      Toto nové plemeno vzniklo krížením hladkosrstého 

jazvečíka, slovenského kopova  

a bavorského farbiara. Krížením spomínaných plemien 

sa podľa kynológov podarilo dosiahnuť výnimočné 

vlastnosti poľovníckeho psa.    

 

Ako by mal vyzerať správny tatranský durič?  

Ide o ľahší typ psa s poľovným vzhľadom, pevnou a pružnou 

kostrou, s kohútikovou výškou 34 až 42 centimetrov, s jemne 

pretiahnutou ušľachtilou hlavou a pomerne dlhými ušnicami, 

ktoré však nepresiahnu nos. Ušnice majú pôsobiť elegantne, 

ale zároveň sú dôležité pri práci s čuchom. Osrstenie je 

čierne s pálením a sú prípustné tiež biele odznaky na hrudi 



a končatinách, ktoré mal v minulosti slovenský kopov. Srsť 

však môže byť tiež jednofarebná, od svetlohnedej 

po gaštanovohnedú.  

 

Aj psík má svoje povahové vlastnosti. Aké by mal mať 

vlastnosti správny tatranský durič? 

1.  veľmi inteligentný, temperamentný plemeno s dobrou 

ovládateľnosťou, dobrým kontaktom na majiteľa, 

s vyrovnanou povahou bez známok agresivity voči okoliu, 

bez známok bojazlivosti,  

2. pri práci vytrvalý, samostatne pracujúci s hľadaním (pri 

durení) na kratšiu až strednú vzdialenosť (cca 300 – 

400 m) s vynikajúcim čuchom a orientáciou v teréne,  

3.  hlasitý (voľný hlas) na teplej stope a pri kontakte so 

zverou – tzv. hlásič, 

4.  mimoriadna odvaha pri kontakte so zverou (najmä 

diviačia a škodná zver).   

 

 



Deň Sv. Huberta 

V areáli našej školy sa v sobotu 12. 09. 2015 uskutočnil už v poradí 15. ročník 

svätohubertovských osláv. Tento bol výnimočný aj v tom, že po prvýkrát sa 

konal zvod plemena tatranský durič. Ide o nové plemeno poľovného psa, 

o ktoré sa pričinili slovenskí kynológovia, hlavne pán Ing. Jaroslav Jevčák, ktorý 

na zvode plemeno predstavil, psíkov hodnotil a riaditeľovi školy pánovi Ing. 

Pavlovi Sedlákovi na pódiu odovzdal šesťmesačné šteňa tatranského duriča – 

Kiru. Bol to dar pre školu. Chovateľom sučky Kiry je samotný pán Ing. Jevčák 

a jej majiteľom bol pán Martin Lukáč z okresu Trebišov, ktorý ju k nám v ten 

deň aj priviezol.  

        

 

 

 

 

 

 

O Kiru sa svedomito stará Ing. Jaroslav Bučák. Kira má však kamarátov aj 

z radov našich študentov, čoho dôkazom je aj jeden z obrázkov (Patrik Hoza z I. 

OLT). Pán učiteľ Bučák do práce s Kirou zapojil aj niektorých zapálených pre 

poľovníctvo a prírodu, o čom sme sa mohli presvedčiť na prechádzke, na ktorú 

sme sa vybrali v rámci predmetu etická výchova.    

 

 



Milí žiaci,  

keďže má nedávno oslovilo zopár žiakov, že by si chceli vybaviť ISIC 

kartu a nevedia,  ako na to, rada by som Vás upozornila, že ako  

študenti máte možnosť   požiadať o vydanie  
 

Preukazu žiaka ISIC/EURO<26 

 

 

 

 

Preukaz žiaka ISIC/EURO<26 je: 

1. identifikačným preukazom žiaka školy, 

2. čipovou kartou na MHD, SAD a železniciach, 

3. medzinárodným identifikačným preukazom študenta ISIC, 

4. európskou kartou mládeže EURO<26, 

5. čipovou kartou, ktorá nahrádza papierové stravné lístky, 

6. elektronickou vstupenkou na kultúrne a športové podujatia, 

7. elektronickou peňaženkou, 

8. preukazom pre vedecké a univerzitné knižnice, 

9. platný vždy na jeden školský rok.   

 

 

 

http://www.studentskypreukaz.sk/
http://sosbijac.edupage.sk/isic/?#1
http://sosbijac.edupage.sk/isic/?#2
http://sosbijac.edupage.sk/isic/?#3
http://sosbijac.edupage.sk/isic/?#4
http://sosbijac.edupage.sk/isic/?#5
http://sosbijac.edupage.sk/isic/?#6
http://sosbijac.edupage.sk/isic/?#7
http://sosbijac.edupage.sk/isic/?#8
http://sosbijac.edupage.sk/isic/?#9


ČO TI KARTA PONÚKA 

 viac ako 50 000 zliav a benefitov na Slovensku a v Európe, 

 výhodné ceny na nákup tovarov a služieb, zľavy a výhody pri vzdelávaní, 

cestovaní, ubytovaní, stravovaní, športovaní či trávení voľného času... 

 Informačného sprievodcu, v ktorom nájdeš výber zliav a výhod na 

Slovensku, 

 možnosť získať celoročné cestovné poistenie do celého sveta len za 12 € 

od Union poisťovne. 

Subjekty, ktoré poskytujú zľavu, identifikuješ podľa nálepky s logom Karty 

EURO<26.  

KOMU JE KARTA URČENÁ 

Všetkým mladým ľuďom od 6 do 26 rokov vrátane. 

 

KARTA EURO 26 je platná 

vždy 1 rok od dátumu vystavenia, maximálne však do dňa pred dovŕšením 27-

ich narodenín. 

Napríklad karta vystavená 15.5.2015 je platná do 31.5.2016. 

Ak však 10.3.2016 dovŕšiš dvadsaťsedem rokov, karta ti bude platná len do 

9.3.2016. 

 

KOĽKO STOJÍ A ČO POTREBUJEŠ NA JEJ VYSTAVENIE U 

PREDAJCOV 

Členský poplatok za vystavenie karty je 10 €, pričom karta bude platná 1 rok od 

dátumu vystavenia.  

Na vystavenie preukazu potrebuješ: 

 jednu fotografiu 30x18 mm 

 občiansky preukaz, pas alebo kartu poistenca 

ČO MUSÍM UROBIŤ, ABY SOM KARTU ZÍSKAL??? 

Vytlačiť si potvrdenie o návšteve školy 

http://isic.sk/wpcontent/uploads/2015/08/potvrdenie_isic.pdf, 

Dáš si ho potvrdiť  v škole. 

Keď ho budeš mať potvrdené   – preskenuješ si ho a zároveň si preskenuješ aj 

občiansky preukaz (budeš to potrebovať pri registrácií  priložiť) a potom sa už 

iba zaregistruješ na https://online.syts.sk/ipredaj/registracia-klienta/       

                                                                                          Ing. Agáta Kamenická 

http://www.euro26.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=9&Itemid=17
http://isic.sk/wpcontent/uploads/2015/08/potvrdenie_isic.pdf


 

 

Finále    SOŠ Bijacovce – Gymnázium Sv. FA   1:9 

Začiatok dobrý, 1:1, chlapci premotivovaní, veľmi otvorená hra, 

debakel. Súper bol lepší, blahoželám. 

Nevadí, striebro máme a nikto nám ho nevezme,  a aj krásny pohár. 

Som hrdý na svojich žiakov nie len čo sa týka hry, ale aj správania, 

dodržiavania pravidiel fair play a celkového dojmu. Na tomto úspechu 

máte podiel všetci zamestnanci našej školy. Ďakujem Vám. 

Futsalu a športu zdar.                                                                                        

Ing. Ján Mulík 

                                                                                                                   

 

Družstvo našej školy:  

Vlado Dorko – II. A 

Peter Džurňák – I. A 

René Fic – I. A 

Kristián Hrebeňár – I.A 

Dominik Hudec – II. A 

 Jakub Orlovský – IV. A 

Mário Richtarčík – I. A 

Ján Tulej – II.A 

Roman Vadel – III. A 

Dávid Vajda – II. A 



Základy pre prežitie v lese 

 

Takmer všade vytvára príroda základné podmienky umožňujúce 

prežitie. Na niektorých miestach sú zdroje bohaté, na iných však 

veľmi skromné a využitie dostupných možností tu vyžaduje zdravý 

rozum, znalosti a vynaliezavosť. Muži a ženy  dokázali, že sú schopní 

prežiť v najnepriaznivejších  situáciách, ale dosiahli to hlavne vďaka 

svojmu odhodlaniu. Prežitie predstavuje umenie ostať nažive. Musíte 

vedieť, ako získať z prírody všetko, čo je možné a plne to využiť . 

Musíte byť schopní udržať vlastnú morálku a morálku  všetkých, ktorí 

vašu situáciu zdieľajú. Všetci sme zvyknutí prežívať v našom bežnom 

prostredí, aj keď takto asi o svojich životoch neuvažujeme. Každý 

mladý s ľubovoľným spoločenským postavením, sa môže  ocitnúť 

v krajnej situácii.    

                                                                                          Lukáš Lenárt, I. OLT                                

Pokračovanie v budúcom čísle. 

 

 

 

 

 

 

 



Kompostovisko 

Jeseň : Ideálny čas pre založenie kompostu 

Takmer všetko čo na jeseň z trávnikov a záhonov pozberáme, môžeme 

skompostovať. Bioodpad vhodný na kompostovanie tvorí až 30 – 45 

% z celkového množstva komunálneho odpadu. Kompostovaním tohto 

odpadu získame kompost  – kvalitné humusové hnojivo pre naše 

zeleninové a  kvetinové záhony  a sady. 

Poznáme mnoho typov kompostovania, od prírodných jám, cez 

drevené a murované kompostéry, až po plastové kompostovacie 

nádoby. Najjednoduchšie je kompostovať v kope – hrobli. Tento 

spôsob je vhodný, kde je dostatok priestoru. Takto je tomu aj u nás na 

škole, respektíve v našom parku. Táto kompostová kopa bola 

prehádzaná a zároveň premiestnená na jar tohto roku pod vedením 

pána majstra Štefana Koperdáka a za pomoci stroja MANITOU, ktorý 

prišiel na pomoc z neďalekého roľníckeho družstva. 

 

Niekoľko zásad: 

 Kompostovisko musí mať kontakt so zemou, kvôli prístupu 

mikroorganizmov, dážďoviek... 

 Vhodný je spevnený podklad. 

 Dobre slúži polotieň stromov, aby sa nevysúšal. 

 Na spodok sú vhodné posekané konáre pre cirkuláciu vzduchu. 

 Vhodné je premiešať hnoj, trus, trávu s pilinami, a lístím.  

 Kompost nesmie byť ani suchý, ani mokrý. 

 Snažíme sa ho prehadzovať, čím urýchlime jeho rozklad.  



Hotový kompost je hnedej až tmavohnedej farby, dobrej štruktúry, 

nezapácha, vonia po humuse.  

 

 

 

 

Prečo kompost?  

 Zadržiava vlahu,  

 prevzdušňuje pôdu,  

 obsahuje veľa živín, kvalitné hnojivo pre záhradku,  

 ušetrenie peňazí za odvoz odpadov a kúpu hnojiva,  

 zlepšenie lokálneho životného prostredia.  

Čo do kompostu patrí? 

 Záhradný odpad - pokosená tráva, zvyšky zeleniny, zvädnuté 

rastliny, nadrobno nasekané konáre, zemina, opadané lístie 

(lístie z orecha a pagaštanu konského nie sú najvhodnejšie – 

pomaly sa rozkladajú). 

 Kuchynský odpad - zvyšky z očistenej zeleniny a ovocia, čaj, 

kávový výluh, lepenkový papier, zvyšky jedál, škrupiny 

z vajec, zvyšky starého chleba. 

 Organický odpad - piliny, popol z deva, hnoj, mačacie a psie 

exkrementy zmiešané s vodou, papierové obrúsky, servítky, 

vreckovky.  

 



Čo do kompostu nepatrí? 

 Rastliny napadnuté chorobami, chemické látky (farby, 

lieky, oleje, batérie, monočlánky), odpad z vysávača, kosti, 

mäso, mliečne výrobky, kovy, plasty, sklo a textil, novinový 

papier,, časopisy.   

 Všetkého veľa škodí, aj kompost vie byť agresívny. Dôkazom 

toho sú aj čerešne v školskom parku, z ktorých jedna na jar 

nezakvitla a pod zásypom kompostu pravdepodobne uhynula. 

Pán majster Koperdák ju musel zoťať. 

   

 

 

 

 

 

 

 

Text a foto: Ing Jaroslav Bučák  

 

 

 

 

 



STÁŽ V ČESKU OČAMI LUKÁŠA ONDERČINA  

      Dňa 3. – 17. októbra 2015 sme sa zúčastnili na odbornej stáži v Českej 

republike. Zúčastnilo sa na nej 12 žiakov. Štvrtáci boli piati, tretiaci  siedmi. 

Ubytovaní sme boli v hoteli Dejmon, ktorý sa nachádza v Čeladnej. V hoteli 

bolo celkom fajn. 

      Boli sme rozdelení do štyroch skupín. Dostali sme denníky, ktoré sme 

museli každý deň vypísať – akú činnosť sme vykonávali. Každá skupina 

vykonávala niečo iné. Poobede, keď sme skončili, stretli sme sa na jednom 

mieste, kde nás pán majster Zavadský vyzdvihol. Každý deň sme využili 

voľný čas na niečo, napr. sme spoznávali kultúrne pamiatky, blízke okolie 

a boli sme aj v múzeu TATRA.  

      So stážou bol každý veľmi spokojný, dalo nám to veľa, spoznali sme nové 

veci. Všetci sme sa vrátili domov živí a zdraví.  

 

Erasmus +  - program EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu sa 

zameriava na zlepšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy v 

celej Európe, poskytovanie príležitostí pre študentov a zamestnancov 

OVP absolvovať stáž v zahraničí. 

V dňoch  3.10. - 17.10.2015 sa žiaci 3. OLT a 4. OLT zúčastnili na 

odbornej  stáži v rámci tohto programu pod názvom  Lesáci v Česku.  

V spolupráci  s firmou Ing. Miroslav Zavadil, Frýdlant nad Ostravicí 

sa zúčastňovali na odbornom výcviku. Žiaci, ktorí sa na stáži 

zúčastnili: D.Galiniak, D.Kollár, M.Maxim, E.Petruška, M.Suchý, 

P.Široký, R.Tomala, D.Čarák, L.Onderčin, J.Orlovský,  D. Sokolský, 

T.Tomala.    

 

Toto je len pár informácií o zahraničnej stáži našich žiakov. Viac sa 

dozviete v nasledujúcom čísle Poddubáčika. Zážitky a dojmy nám 

priblížia žiaci tretieho ročníka – Dávid Galiniak a Dávid Kollár. 

A určite sa aj zasmejete . A pribudne aj nejaké foto.  

 

 



* Vianoce* 
Vianoce sú predo dvermi. Mnohí už chystajú 

darčeky pre svojich najbližších, aby nepodľahli 

predvianočným stresom.  

O pár týždňov bude všade rozvoniavať vôňa 

medovníčkov a kapustnice, zaznejú vianočné 

koledy, snehová prikrývka zakryje všetko vôkol 

nás, deti sa budú tešiť na prázdniny a na darčeky, mestá ožijú 

vianočnými trhmi s tradičným vianočným punčom i medovinou. 

Sviatočnou atmosférou nasiakne každý z nás aj vďaka rozprávkam, 

bez ktorých si Vianoce nevie predstaviť nejeden z nás. Rodiny 

zasadnú za jeden stôl, na ktorom nesmú chýbať tradičné jedlá. Avšak 

tradície nie sú rovnaké na celom svete.   

 

Napríklad Talianom nenosí darčeky Ježiško, ale striga Befana, 

ktorá každému pridelí darček podľa zásluh. December jej však 

nevonia, a preto zavíta do domov až 5. januára.  

 

Španieli si zas nevedia predstaviť tieto sviatky bez vianočnej 

lotérie. Ťahanie šťastných čísel, ich najdôležitejší vianočný rituál, je 

najstaršou a najväčšou lotériou sveta.  

 

Holanďanom nosí darčeky Sinterklaas už 5. decembra  

a cez komín ich spúšťa deťom. Tie mu musia zaspievať pesničku 

a nechať v topánke niečo (jablko alebo mrkvu) pre Sinterklaasovho  

koňa, ktorý sa volá Amerika.   

 

Grékom prináša darčeky svätý Bazil. Nie však na štedrý večer, 

ale až v noci z 31. decembra na 1. januára. Uloží ich pod posteľ. 



Vianočný stromček by sme totiž u nich márne hľadali. Namiesto neho 

si do záhrad alebo na okná položia loďku ozdobenú svetelnými 

reťazami.    

 

Podľa juliánskeho kalendára nosí ruský Dedo Mráz darčeky o 13 

dní neskôr než v ostatnej Európe. Rodina sa na Silvestra zíde pri 

jednom stole a vzájomne sa obdaruje.  

Jedna poľská legenda hovorí, že zvieratá vraj dokážu v noci 

z 24. na 25. decembra rozprávať ľudskou rečou. Niektorých z nás by 

možno zaujímalo, čo by v tú noc o Vianociach povedal nejeden poľský 

kapor . 

 

Typickou rumunskou adventnou tradíciou je vianočná zabíjačka. 

Deti spievajúce vianočné koledy chodia od domu k domu a zbierajú 

peniaze a sladkosti. Tento zvyk je veľmi podobný Halloweenu. 

 

Vianoce v Amerike v sebe nesú mix rôznych zvykov a tradícií aj 

vďaka početným prisťahovalcom. Je to jeden z najkomerčnejších 

sviatkov vôbec. Santa Claus preletí nad krajinou na Štedrý večer na 

saniach so sobím záprahom, cez komín vojde do vysvietených domov 

a darčeky nechá vo vianočných ponožkách. Deti mu nachystajú 

mlieko a sušienky. Napriek všetkej komerčnosti je pre nich večera 

s rodinou kľúčovým momentom. Tradičným jedlom je pečený moriak 

so špargľovou omáčkou, ako dezert podávajú ovocný puding poliaty 

brandy a na záver vaječný likér. 

 

Vianoce vo Veľkej Británii sú veľmi podobné tým americkým. 

Rodina sa stretne pri obede alebo skorej večeri. Darčeky tam však 

nosí tzv. Father Christmas. 

 



Austrálska štedrá večera sa odohráva pod holým nebom formou 

pikniku. Všade sú rozvešané farebné balóniky a na sviatočný stôl sa 

podávajú studené obložené misy, ovocie a pijú sa osviežujúce nápoje. 

 

        Africké vianočné stromčeky v sebe nesú punc exotiky. Palmy 

ovešané rôznymi sviatočnými zvončekmi zdobia nielen príbytky, ale aj 

pláže. Vianočný ohňostroj však nesmie chýbať.  

 

        Ázijčania si nad domové dvere umiestnia obrovské farebné 

hviezdy z papiera. Pre kresťanov sú tam Vianoce mimoriadne dlhé. 

Od 16. do 24. decembra sú v kostoloch ranné omše. Tento zvyk 

zaručuje každému, kto ide denne do kostola, že sa mu splní jedno 

želanie.  

 

Prajem Vám všetkým príjemne strávené vianočné sviatky, nech 

radosť zavíta do Vašich sŕdc a nech sa aj tie najtajnejšie želania stanú 

skutočnosťou.  

*Šťastné a veselé!* 

 

Mgr. Eva Jacková  

 

 

 

 

  

 



Dnes vyspovedáme našu novú 

kolegyňu, ktorá u nás vyučuje 

anglický jazyk,  

slečnu Mgr. Evu Jackovú.  

Hallo Evi! Welcome in our 

group. How are you? 

Thak you. I am fine. 

Nie, nebojte sa , pokračovať budeme v slovenčine! Odkiaľ 

si? 

Som zo Spišského Podhradia, tu aj bývam. 

Budeš učiť ANJ, kde si študovala ANJ ty? 

V Trnave, na Univerzite Svätého Cyrila a Metoda , na 

Filozofickej fakulte. 

Prečo si sa rozhodla pre štúdium ANJ? 

Od detstva som k tomu mala blízko, študoval to aj môj brat 

a mne to tiež celkom išlo, tak som v tom pokračovala na 

strednej a potom aj na vysokej škole. 

Využila si v živote cudzí jazyk, teda okrem toho, že 

vďaka nemu si našla miesto učiteľky na našej škole? 

Bola som na brigádach v Rakúsku a tiež v Škótsku, kde som 

pracovala ako telefonistka pre banku. Na Slovensku som 



pracovala v infocentre v Spišskom Podhradí a v múzeu 

v Levoči. Všade tam som ANJ využívala, dokonca znalosť 

ANJ bola všade podmienkou na prijatie do zamestnania.  

 To by mohlo byť pre našich žiakov motivujúce? 

Myslím, že áno! Nedávno som dokonca stretla bývalého žiaka 

tejto školy Mareka K., pôsobí vo Fínsku, kde ANJ využíva, 

nakoľko severania angličtinu ovládajú dosť dobre. Je to 

svetový jazyk. A učiť sa po fínsky by bolo asi trochu 

zložitejšie! 

Ako sa ti páči tu u nás? 

Veľmi sa mi páči prostredie, kolegovia sú fajn, žiaci by sa 

mohli viac učiť a menej vyrušovať! 

Tvoje obľúbené jedlo? 

Kuracie mäso na zelenine, ryža. Nemám rada ostatné druhy 

mäsa. 

Obľúbený spevák, skupina? 

Bruno Mars, IMT Smile. 

Počul som, že máš rada psov? 

Áno! Mám jedného Dalmatínca a dvoch krížencov Nemeckého 

špica. 

 



Ako relaxuješ? 

Hrou na klavíri. 

Klavír? 

Áno! Podľa nôt viem zahrať hocičo. 

Ak zoženieme klavír, zahráš nám? 

......................  

 

V úvode som ťa oslovil slečna, ale vraj už dlho nebudeš? 

V máji chystám svadbu, budem teda pani, ale priezvisko 

neprezradím. 

Budeš teda ,,kuchtiť´´ pre budúceho manžela? 

Na začiatok niečo upečiem, napríklad muffiny.  

Nech sa páči, tu je recept: 

Čokoládové muffinky 

 

* 250 g hladkej múky      

* 2 čajové lyžičky prášku do pečiva 

* ½ čajovej lyžičky soli 

* 175 g cukru 

* 2 polievkové lyžice kakaa 

* 250 ml mlieka 

* 90 ml oleja 

* 1 vajce 

* 1 vanilkový cukor 

* sušené ovocie a kúsky čokolády 



 

Postup je veľmi jednoduchý a rýchly. V jednej mise si 

vymiešame všetky suché prísady a v druhej všetky mokré. 

Tekuté prísady vylejeme do suchých a zľahka premiešame. 

Nemiešame však dlho. Nakoniec pridáme do cesta sušené 

ovocie podľa vlastného výberu a čokoládu. 

Z jednej dávky vieme pripraviť približne 24 kúskov. 

Pečieme cca 20 minút na 180°C v teplovzdušnej a na 200°C 

v klasickej rúre. 

 

Dobrú chuť!  
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