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Úvodník
Tohtoročný december odštartovalo veľa žiakov našej školy za počítačmi.

Druhý stupeň prešiel na online vyučovanie, 
ktoré je náročné ako pre žiakov, tak i pre učiteľov. 

Chceli by sme týmto vyjadriť úprimný obdiv každému, kto sa snaží
spestriť  školu cez internet‘ všetkými svojimi silami – 

učiteľom aj ich kreatívnym žiakom. 
Všetkým držíme palce a želáme, 

aby to do prázdnin vydržali v pevnom zdraví!
Našťastie tu máme aj omnoho príjemnejšie témy, akými sú napríklad

blížiace sa Vianoce, prebiehajúci advent alebo to, že už konečne začalo
snežiť. Ja osobne som snehové vločky očakávala už od novembra a veľmi

ma potešilo, keď sa za oknom počas dejepisu objavili prvé biele
chumáčiky. Ešte si natiahnuť teplé a huňaté ponožky, zababušiť sa do

deky, pripraviť si nejaký ten vianočný čajík, pustiť si All I Want For
Christmas od Mariah Carrey a zavládne pravá vianočná nálada. 

Už aby bol Štedrý deň!
 

Eva Töröková, šéfredaktorka



Marokánkové košíčky
Čas prípravy: 15 min.

Suroviny: 
25 g maslo
30 ml mlieko
50 g mandle
50 g vlašské orechy
100 g práškový cukor
2 lyžičky polohrubá múka
100 g kandizované ovocie
podľa chuti čokoládová poleva

Postup prípravy:
Ak sú mandle v šupke, je potrebné spariť ich horúcou vodou a očistiť.
Spolu s vlašskými orieškami ich nasekáme na drobné kúsky.
V menšom hrnci zmiešame mlieko, cukor, maslo izbovej teploty a múku. Uvaríme na miernom ohni
(cca 2-3 minúty).
Potom odstavíme, pridáme mandle a vlašské orechy, kandizované ovocie a premiešame.
Túto hmotu lyžicou vrstvíme do košíčkov a polejeme čokoládovou polevou. Necháme stuhnúť a
podávame.

1.
2.
3.

4.
5.

Burizonové guľôčky
Čas prípravy: 40 min. Čas varenia: 15 min.

Suroviny:
250 g karamelky

80 g burizóny

130 gmaslo

Postup prípravy:
 Vo vodnom kúpeli rozpustíme maslo, karamelky, premiešame, prisypeme burizóny a všetko spolu
premiešame.

1.

   2. Vytvorí sa kompaktná hmota, z ktorej tvoríme guličky.

   3. Guličky ukladáme do papierových košíčkov.

Vianočné recepty



Najkrajšie vianočné stromčeky v Európe v roku 2020
 

PRAHA, Česko

Varšava, PoľskoFrankfurt, Nemecko
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Na Vianoce okolo nás,
býva veľký studený mráz.
Blížia sa nám Vianoce

a všetko sa ligoce.
Ozdobíme stromček,
bude krásny domček.

Upečieme koláče
dorobíme pagáče.
Dostaneme super darček

Zavesíme pekný venček.

Ty náš svätý Mikuláš
všeličo nám prinášaš.

 
Táňa Rybárová, Katarína Kubániová, 2.A

Zimná básnička



PULITZEROVA
CENA

ŠKOLSKÁ

Podmienky získania: Každý redaktor, externý
spolupracovník, ktorý prispeje do školského časopisu sa
automaticky uchádza o získanie školskej Pulitzerovej ceny.
Kvalitu jeho príspevkov posúdia kvalifikovaní pedagógovia.

Vyhodnotenie sa uskutoční počas odovzdávania
vysvedčení na konci školského roka.

Odmena: Redaktor, alebo externý spolupracovník získa
okrem Školskej Pulitzerovej ceny aj hodnotný darček.
 

Joseph Pulitzer

Želáme veľa kreatívnych nápadov!

Základná škola, Ďumbierska 17,974 11 B. Bystrica 

Školská 
Pulitzerova cena

 

Príspevky posielajte na:
krskovar@gmail.com



Knock, knock,...
Who´s there?
Mary.
Mary who?
Mary Christmas!

Zasmejme sa

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

"Ale samozrejme, čo ťa to napadlo?"
"Nooo, že celý deň stojí nejaký chlapík 

pri domových dverách a chce tretiu splátku."

O Vianociach hovorí mamička Jožkovi: "Jožko, zapáľ vianočný stromček."
Za chvíľu príde Jožko a hovorí: "Aj sviečky?"

Na Vianoce kričí malý Jožko cez celý byt na mamičku pri sporáku: 
"Mami, mami, stromček horí!"

"Hovorí sa, svieti, a nie horí," poučí ho matka.
Chlapček za chvíľu zase začne kričať: "Mami, mami, záclony už tiež svietia!"

- Prežil som Vianoce v bielom.
- Ty si bol na horách?
- Nie, v sadre.



Zima 
na chodbách našej školy
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Najpočúvanejšie vianočné piesne

Last Christmas – originálne od skupiny
The Wham!, ale prespievaná bola i
mnohými inými interpretmi, napríklad
Arianou Grande

Jingle Bell Rock od Bobbyho
Helmsa, staršia pesnička, čo sa často
objavuje v rôznych amerických
filmoch a spoznáte ju už po pár
sekundách.

All I Want For Christmas Is You od Mariah Carrey

Let It Snow, originál od S. Cahna a
prespievaná mnohými inými
interpretmi

Driving Home For Christmas – Chris Rea

Eva Töröková, 6. A
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Zaujímavé vianočné pesničky, ktoré ste možno ešte nepočuli

Ska-pra šupina – Roľničky – Tento slovenský cover na známu
pieseň Jingle Bells disponuje riadnou dávkou trochu uleteného
humoru, dôkazom je napríklad text „...medveď ľadový má štyri nohy
a tú piatu má medzi nohami...“

Jackson 5 – Up on the Housetop - Táto veselá funk pesnička sa
vám stopercentne vpáli do hlavy a chytľavého „...here comes Santa
Claus, here comes Santa Claus...“ sa už nebudete vedieť zbaviť.

Coldplay – Christmas Lights - Trochu melancholická a pomalšia melódia z
Christmas Lights robia perfektnú pesničku na večerné pozeranie von z okna a
rozmýšľanie o zmysle života.

Bob Dylan – Must Be Santa - Ak by vám chýbala trochu svižnejšia
melódia, Bobova pieseň Must be Santa to vyrieši.

Eva Töröková, 6. A



Krásne Vianoce 
prežité v zdraví

a 
šťastný nový rok

2022
 

želá redakcia

 


