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Úvod 
JAKUBKO  PÍŠE  O VIANOCIACH 

 

ni sme sa nenazdali a zima je tu. No zima ukrýva v sebe tiež svoje �aro. 

Niekomu sa zapá�i prvý sneh, inému zasa mráz, ktorý vie nama�ova� nádherné 

obrázky na oknách. 

Toto obdobie má v sebe aj nádherné symboly života. 

V poslednú novembrovú nede�u slávime za�iatok 

adventu. Mnoho �udí si zdobí domácnos� adventným 

vencom, na ktorom sú štyri sviece. 

Prvá adventná svieca symbolizuje otvorenos�, druhá 

bdelos�, tretia smelos� a štvrtá trpezlivos�. Zapálením 

štvrtej sviece za�ínajú Vianoce. 

Sú to sviatky radosti a š�astia. V tú prekrásnu noc sa 

narodil náš Pán, ako chudobné betlehemské Die�a, 

ktoré prinieslo na svet svetlo. 

 

Sviatok Narodenia Pána je prvým viano�ným d�om. 

Pripomíname si ním narodenie Ježiša v Betleheme 

v maštali. Chudobná, prostá rodina, ktorú tvorili Jozef a Mária dostali v živote jedine�né 

poslanie. Ochra�ova� a pomáha� Ježišovi na jeho životnej ceste. Ježišovým narodením za�ala 

ve�ká zmena pre �udstvo. Hviezda na nebi ukázala pastierom a trom mudrcom cestu 

k malému Die�a�u. Mnohí mu prinášali dary. Traja mudrci mu darovali zlato, kadidlo (vonná 

zmes živíc niektorých stromov, symbol modlitby a o�istenia) a myrhu (rastlina má drevitú 

stonku a drobné úzke listy s lesklým povrchom, používa sa ako korenie, olej sa používa do 

parfumov). 

 

 

 

 

 

 

A 
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No len �o sa �udia potešili malému Ježišovi, rodina sa vydala na �alekú cestu do Egypta. 

V krajine totiž vládol krá� Herodes, ktorý chcel Die�a zabi�. 

 

Božie Die�a sa stalo darom pokoja pre �udstvo, tak sa aj my sta�me darom pre iných �udí. 

No najvä�ším darom, ktorý môžeme da� �u�om cez Vianoce je prijíma� ich s porozumením 

a súcitom. 
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�ítaj nahlas s Jakubkom 
 
HÁDAVÍ SNEHULIACI 

 

e� sa Peter s Miškom vrátili zo školy domov, vonku bolo ešte pekné slne�né 

po�asie. 

Preto sa rozhodli, že pôjdu stava� snehuliakov. 

Tak sa dali do práce. Gú�ali ve�ké snehové gule, zhá�ali uhlie na gombíky a mrkvy na nosy. 

Podve�er boli snehuliaci hotoví. Obaja boli ve�mi pekní, vydarení. 

Miško zrazu povedal Petrovi – 

- Ale môj snehuliak je aj tak krajší ako ten tvoj! 

Je vyšší a má aj krajšie gombíky. Chlapci sa pohašterili a nahnevaní sa rozišli domov. 

Po�uli to snehuliaci a za�ali sa hašteri� aj oni. 

Hašterili a hádali sa celú noc, až do rána. Na oblohe už svietilo slnie�ko a oni sa ešte stále 

hádali. 

- Sta�ilo, už sa nehádajte! Ja vám poviem, ktorý ste krajší,- prihovorilo sa im slnie�ko. 

- Musím si vás dobre poobzera� a hne� vám to poviem. 

Slnie�ko si za�alo snehuliakov obzera� sprava, z�ava, zhora. A ešte raz dookola. 

Dlho si ich obzeralo. Celé dopoludnie. 

A pri tom pozeraní svietilo tak silne, že sa milí snehuliaci za�ali roztápa�. 

Ke� sa popoludní chlapci vrátili zo školy domov a opä� chceli ís� pozera�, ktorý snehuliak je 

krajší, našli na dvore iba dva uhlíky, dve mrkvy, dva kamienky a jeden ve�ký deravý hrniec 

s kopami roztopeného snehu. 

 

 

 

Milé žia�ky a milí žiaci. 

Porozmýš�ajte, pre�o sa snehuliaci roztopili. 

 

 

Váš Jakubko 

 

K 
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Recituj nahlas s Jakubkom 
 

NA SNEHU JE VESELO 

 

Padaj sniežik, padaj,                                                  Martin sadol na sane, 

pod lyže aj sánky,                                                      kam sa s nimi dostane? 

nech si užijeme zimné radovánky. 

 

Padaj, sniežik, padaj,                                                Spýtajte sa, povie vám, 

nech �a máme ve�a,                                                  - dole na nich fi�ím sám, 

nech sa pretekáme s vetrom ani strela.                     do kopcov a na hôrky 

�ahám ja tie potvorky. 

 

 

 

KE� JE SNEHU.... 

 

Ke� je snehu, vietor k tomu, 

nemôžeme vyliez� z domu. 

Prídu stroje, zbrázdia cestu, 

pomôžu tak nášmu mestu, 

nášmu mestu, aj tým druhým, 

pridajú sa k tomu pluhy. 

 

Ke� sú cesty �isté, 

dá sa chodi� iste. 

 

 

 

 

ZDROJ- výber z detských �asopisov 
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Deti píšu Jakubkovi o viano�ných sviatkoch 
 

a Vianoce oslavujeme Ježiškove narodeniny. Vtedy máme v škole prázdniny a preto 

sa ve�a sánkujeme a gu�ujeme. 

V televízii rád pozerám rozprávky. S otcom idem pre viano�ný strom�ek. Na strom�ek 

dávame salónky, gule, hviezdu a srdie�kové kolá�iky. 

Mama nám kupuje dar�eky. 

Na viano�nú ve�eru jeme vají�kový šalát, rezne 

a ryby. Na Vianoce chodíme vinšova�. Aj spievame. 

Na Vianoce som ve�mi š�astný a hlavne, ke� otváram 

dar�eky. Toho roku by som chcel bicykel. 

 

Peter �erve�ák- 6.C 

 

a Vianoce sa nám narodil Ježiško. Preto oslavujeme jeho narodeniny. Ideme s otcom 

do lesa pre viano�ný strom�ek. Potom ke� je už strom�ek doma ho mama a otec 

ozdobujú. 

Dávajú na strom�ek salónky, gule a hviezdu. 

Toho roku by som chcela pod strom�ek bábiku Karolínku. 

Ke� mi Ježiško tú bábiku daruje, budem mu spieva�. Pri strom�eku sme všetci š�astní, lebo 

sme dostali dar�eky. Ve�er si sadneme k stolu na ve�eru. 

Ve�er jeme ryby, rezne, šalát, fašírky. 

Na záver jeme tortu. Tešíme sa , že Ježiško je pri nás. 

Na druhý de�, ke� je vonku sneh sa chodíme sánkova� a gu�ova�. 

 

Klára Holubová – 6.C 

 

a Vianoce sa narodil Ježiško Mám ve�mi rada Vianoce. Dostanem dar�eky. Drevo 

z lesa nosí môj brat. 

Na Vianoce je aj diskotéka. Chodíme aj vinšova�. Mame pomáham umýva� riad. 

Pomáham aj ozdobova� strom�ek .Dávame tam cukríky, prstienky. Rada oslavujem Vianoce. 

Mám rada svoju mamu i otca, lebo sú ku mne dobrí. Pripíjame si šampanským a staviame 

snehuliakov. 

N 

N 

N 
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Beáta Jurková- 6.A 

a Vianoce máme strom�ek umelý. Podobá sa na borovicu. Strom�ek zdobia mama 

a otec. Dávajú salónky a kolekcie. Na ve�eru máme šalát, rezne, tortu a malinovky. 

Dostávame krásne dar�eky. Ja dostanem topánky. 

Vianoce mám rád, lebo sa narodil Ježiško. 

 

Cyril Mirga – 7.B 

 

o strom�ek chodím ja s otcom. Otec a mama ozdobuje strom�ek. Pri strom�eku 

ve�eriame šalát, rezne a kolá�e. 

Dar�eky dostávame pekné. Dostal som najlepší dar�ek – varhany. 

Vianoce mám rád, preto, lebo dostávam dar�eky. 

 

Adam Horvát- 7.B 

 

oje Vianoce by som chcela také, aké máme doma každý rok. Je to tiež pekné, ale 

nie je to také, ako by som chcela ma� aj moji kamaráti. 

Každý nie�o chce na Vianoce, aby sa mu to splnilo. Každý ma svoj sen a každý chce, aby ten 

sen sa mu splnil. Mojim snom je to, aby sa �udia mali radi, aby proste neexistovalo zlo medzi 

�u�mi. Pretože mne a možno aj iným �u�om sa to nepá�i. Mám rada dobro. Mojim snom je, 

aby sa �udia medzi sebou rešpektovali a pomáhali si. Ur�ite by to potešilo aj Ježiška. 

Želám si aj to, že ke� budem ve�ká a nie�o v živote dokážem, pomôžem tým svojej rodine. 

Chcela by som, aby sa mali lepšie ako im je teraz. 

Viem, že to môže dokáza� každý z nás, len musí ve�mi chcie�. 

�udia si neuvedomujú, aké hriechy robia a potom sa im ich želania nesplnia. Aj v našej osade 

sú takí �udia. 

Ke� raz budem ve�ká, ur�ite odtia�to odídem. Chcem ži� inak, ako žijú �udia u nás. 

To by bol pre m�a najkrajší dar�ek pod strom�ek. 

 

Beáta Horvátová- 9.A 

 

 

 

 

N 

P 

M 
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y slávime Vianoce preto, že sa Ježiško narodil. Máme také zvyky, že upe�ieme 

kolá�e, urobíme šalát, spievame koledy. 

Viano�ný  strom�ek ozdobíme salónkami, viano�nými gu�ami, ven�ekmi, �okoládovými 

autí�kami a �okoládovým Mikulášom. 

Dar�eky darujem mame, ockovi, sestre, bratovi. Ve�mi sa mi pá�ia tieto sviatky, hlavne 

Ježiška mám rada a prajem mu ve�a zdravia a š�astia. 

 

Darina Horvátová – 6.B 

 

ianoce oslávime preto, že sa narodil Ježiško. Na Vianoce pe�ieme kolá�e. Viano�ný 

strom�ek ozdobujeme a dávame na neho salónky. Spievame aj koledy. 

Dar�eky mám ve�mi rada, dávame ich pod strom�ek. Mne sa tieto sviatky ve�mi pá�ia 

a radujem sa, lebo mám narodeniny. 

 

Iveta Jaslová – 6.B 

 

M 

V 
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Varíme s Jakubkom 
 

V I A N O � N Á  D O L N O Z E M S K Á  K A P U S T N I C A 

 

�o budeš potrebova� 

 

1 kg kyslej kapusty 

sušené huby 

2 klobásky 

cestovinu 

kyslú smotanu 

 

 

Ako budeš postupova� 

 

Kapustu dáš do vä�šieho hrnca zaleješ po okraj studenou vodou. 

Huby namo�íš do studenej vody. Klobásku narežeš na malé kolieska a dáš vari� spolu 

s kapustou. 

Ke� huby zmäknú, pridáme ich do kapusty. 

Kapustnicu ochutíme so�ou a korením. 

Ke� je polievka hotová pridáme smotanu na zjemnenie chuti. 

 

 

 

 

Želám vám dobrú chu�. 

 

Jakubko 
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Prílohy 
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