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Vianoce 
Sú kresťanským sviatkom, ktorým sa oslavuje  narodenia Ježiša Krista. V rímskej cirkvi je hlavným 

sviatkom Sviatok Narodenia Pána alebo Prvý sviatok vianočný, ktorý sa podľa gregoriánskeho 

kalendára slávi 25. decembra. Od reformácie sa Vianoce začínajú sláviť už deň vopred, na Štedrý 

večer (24. decembra). Oslava narodenia Ježiša Krista sa takto rozkladá do dlhšieho času.  
Kým protestanti sústreďujú svoju oslavu na podvečerné bohoslužby počas Štedrého dňa a na ranné 

bohoslužby na 25. decembra, tak rímski katolíci sústreďujú svoju oslavu najmä k času, keď odbije 

polnoc medzi 24. a 25. decembrom. Omša sa takto slávi priamo o polnoci a preto sa nazýva 

polnočná omša. 

V mnohých krajinách sú 24. a 25. december dňami pracovného pokoja. Niekde sa podobne 

slávi aj Druhý sviatok vianočný, ktorý pripadá na 26. decembra. Niektoré pravoslávne cirkvi slávia 

Vianoce podľa juliánskeho kalendára 7. januára. Oba tieto dátumy sú tradičné a ani jeden z nich 

nepredstavuje skutočný historický dátum narodenia Ježiša Krista. Vianoce patria spolu s Veľkou 

nocou a Turícami medzi hlavné kresťanské sviatky. Vianočné obdobie je jedným z období 

liturgického roka. Trvá od Sviatku Narodenia Pána až do nedele po Sviatku Zjavenia Pána (ľudovo 

Traja králi).Kresťania aj nekresťania slávia Vianoce vzájomným obdarovávaním. 

V katolíckych rodinách sa darčeky naopak rozdávali na sviatok sv. Mikuláša.  

Medzi ďalšie vianočné zvyky a symboly patrí ľudová dramatizácia vianočného príbehu (od 

11. storočia), stavanie jasličiek (od 13. storočia, sv. František z Assisi), adventný veniec (1839), 

vyzdobený vianočný stromček (od 19. storočia). Mnohé krajiny majú ďalšie špecifické vianočné 

zvyky. Najdôležitejšie je však to, aby celá rodina bolo pohromade .    

 

 

Laura Deáková.7.A.                                                                                                          
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Zima a jej čaro 

 

Zima je jedno z ročných období v miernom podnebnom pásme. Nasleduje po jeseni a predchádza 

jari. Má najkratšie dni a najnižšie priemerné teploty. V oblastiach, ktoré sa vzďaľujú od rovníka cez 

zimu býva sneh.  

Astronomicky začína zimným slnovratom (Na Severnej pologuli 21. decembra a na Južnej pologuli 

21. júna.) a končí jarnou rovnodennosťou (Na Severnej pologuli 21. marca a na Južnej pologuli 21. 

september.). 

Ako celé mesiace Zimy sa pokladajú: December, Január a Február - na Severnej pologuli. 

Na Južnej sú to: Jún, Júl a August.  

V Zime sú aj najkrajšie sviatky roka. Sú to Vianoce a Mikuláš. Samozrejme, že aj Silvester a hneď 

za ním prichádza nový rok! 

 

Pár pranostík o Zime: 

Ak noc chladná je pred Michalom, tuhá zima príde cvalom. 

Keď nie je zima v Január, bude v Apríli a Máji. 

Jasná a tichá novoročná noc, zvestuje nám dobrý rok. 

Na tri krále zima stále. 

 

 

Terézia Lattová 7.A 
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Zimná móda 2013 
Zima sa opäť predvádza a tak je čas naobliekať sa. O tom, 

že oblečenie do mrazivého počasia môže byť štýlové svedčí 

aj najnovšia kolekcia značiek fishbone a fischbone sister 

spoločnosti New Yorker. Jej kúsky nedajú počasiu žiadnu 

šancu pokaziť vám chuť vyraziť        za zábavou do mesta. 

 

Túto zimu letia kožušiny. Nielen v podobe klasických 

mohutných kožuchov, ale i ako doplnky športového či 

mestského oblečenia. Hebké parky a hrejivé kožušinové a 

páperové vesty zahrejú 

prinajmenšom rovnako. 

 

 

 

 

 

 

 

Pre tie, čo chcú pritiahnuť pozornosť okolia, sú v ponuke divoko 

vzorované pančuchy a krásne legíny, ktoré sa výborne hodia ku krátkym sukniam. Ak teda máte 

dokonalé dlhé nohy, ukážte ich aj keď je vonku niekoľko stupňov pod nulou. Ak nechcete v 

chladnom počasí odkrývať svoje nohy, vyberte si zo širokej ponuky úzkych džínsov. 

Muži budú trendy, ak si oblečú nestarnúce džínsy a k nim napríklad pletené vesty v retro štýle. 

Ležérne kockované košele dodávajú naopak nádych pohody 50. rokov. Aby bol vzhľad v štýle 

Jamesa Deana dokonalý, nesmie pri prechádzke mestom v žiadnom prípade chýbať kožená bunda. 

Rozhodne však na chladné dni nezabudnite ani na klasiku v podobe páperovej 

bundy.                           

Nesmieme však zabudnúť na nové kolekcie zimnej obuvi, nosíme klasiku v 

podobe vysokých čiernych a hlavne kožených čižiem, ktoré nám priliehajú na 

nohu. 

Tohto ročným hitom sú zimné čižmy so super ľahkou podošvou a kvalitným 

nepremokavým semišovým vrchom a špeciálnym odpružením. Tieto čižmy sú 

príjemné na povrch aj z vnútra, nemajú opätok, takže sa vám v nich bude 

chodiť dobre aj v zhoršených podmienkach. 

Predstavila som Vám nové trendy na zimu. Je len na Vás, ktoré si vyberiete a 

ktoré sa Vám zapáčia.         

Laura Deáková. 7.A 
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Zimné športy v novom šate 
 Je niekto, koho nepoteší biela zima? Nie je nutné si predstaviť v tomto období idylickú 

krajinku prikrytú bielou perinou, ľadové klziská šantiacich sa detí na zimných korčuliach, pretože 

všetko máme možnosť zažiť práve počas týchto zime prajných januárových dní. Nečudo, pretože 

najčastejšou aktivitou po vianočných sviatkoch, ktoré sa v našich hlavách spájajú so zimou, sú 

práve zimné športy. Okrem notoricky známeho lyžovania a korčuľovania existuje tých zimných 

športov samozrejme omnoho viac, len sa o nich dozvedáme, až na pár odvážlivcov, maximálne z 

televíznych obrazoviek počas pozerania zimných olympijských hier, prípadne iných športových 

udalostí. Poďme si teda niektoré menej tradičné zimné športy predstaviť: 

Curling  
Dnes už dostupný širším masám a do 

povedomia ľudí sa dostávajúci šport nesie názov 

Curling. Existujú už dnes aj na Slovensku 

špeciálne haly, kde sa dá tento šport zahrať. 

Keďže ide o kolektívny šport, predpokladá sa, že 

ho hrajú v tomto prípade 8 hráči, ktorí sa rozdelia 

do dvoch 4-členných mužstiev. Okrem špeciálnej 

obuvi má každý tým sadu 8 farebne odlíšených 

kameňov. Hra prebieha tak, že po danej dráhe odhadzujú členovia tímov kamene zo svojho konca 

dráhy na opačný s tým, že silu hodu zvolíme takú, aby sa kameň dostal čo najbližšie k stredu 

cieľových kruhov, ktoré sa nachádzajú v strede dráhy. Pomáhajú mu k tomu dvaja spoluhráči, ktorí 

zametajú ľadovú dráhu pred kĺžucim sa kameňom, čím podľa potreby predlžujú jazdnú dráhu 

kameňa. Pokiaľ by ste si chceli zahrať curling niekde vo vašom meste a nikde na okolí sa 

nenachádza špeciálna curlingová hala, stačí si nájsť väčšie zamrznuté jazero, žulové kamene 

s hladkým povrchom, vyznačiť dráhu a hra sa môže začať. Napodobníte tak curling s názvom 

„Roarin Game“, teda jeho predchodcu, ktorý má svoj pôvod v 16. Storočí a bol obľúbenou 

zábavkou škótskych aristokratov. 

Skeleton   
 Na chrbte, alebo na bruchu? Hlavou 

napred, alebo vzadu? V ľahu na bruchu a hlavou 

napred. Takto sa totiž jazdí na špeciálnych saniach 

a šport, o ktorom bude reč, sa nazýva skeleton. 

Rýchlosť, ktorou sa pretekár valí dolu ľadovým 

koridorom dosahuje až úctihodných 135 km/h. 

Predstavte si, že pri takejto rýchlosti musíte byť 

stále v strehu, pretože aj malá chybička môže mať za následok smrť. Pretekár by mal mať silné 

nohy, nakoľko nimi brzdí a schopnosť odolávať vysokému preťaženiu v zákrutách. Niekedy už len 

pri samotnom obdivovaní tohto športu počas pozerania sa v televízii na daného pretekára naskakuje 

husia koža pokiaľ sa na ľadovú dráhu pozeráme z profilu pretekára, ktorý má kameru namontovanú 
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vpredu. Skeleton je predsa len profesionálnejší šport, ktorý má svoje trvalé zastúpenie na Zimných 

olympijských hrách, ale ako každá disciplína, tak aj táto prešla svojim historickým vývojom. Táto 

disciplína je švajčiarskeho pôvodu a jej vznik sa vzťahuje na obdobia konca 19. storočia. Ženy 

mohli oficiálne súťažiť v tejto disciplíne až o sto rokov neskôr, od roku 1996. Koho tento šport 

nadchol, ale nemá dostatok odvahy, odporučil by som mu najprv jazdu na tradičných sánkach nadol 

z mierneho kopčeka. Opatrne ďalej zájdeš.  

Short Track  
 Za týmto tajuplným anglickým názvom sa 

neskrýva žiadna iná disciplína ako rýchlokorčuľovanie.  

Short Track sa od jeho obdoby Long Track odlišuje 

dĺžkou trate. Kým tá dlhšia varianta predpokladá 

súťaženie na 400 metrovom ovále, tá kratšia na 111 

metrovom ovále. Základom pre súťaženie v tejto 

disciplíne je vedieť sa korčuľovať. Ale to nie je všetko. 

Netreba sa vedieť len korčuľovať, ale aj vedieť rýchlo 

korčuľovať, teda byť dostatočne silný a vytrénovaný. 

Predpoklad pre úspech v tejto disciplíne je vedieť sa 

rýchlo rozhodovať počas predbiehania iného pretekára bez toho, aby mu bránil v jeho vlastnej 

dráhe. Jazda sa vyhráva skôr dobrou taktikou ako skorým nasadením maximálnej rýchlosti 

pretekára. Z USA, kde došlo k zrodu tejto disciplíny, sa rýchlo rozšírila do iných európskych miest 

až si napokon našla cestu aj k ZOH v roku 1992, ktoré sa konali v Albertville.  

Akrobatické 

lyžovanie  
 Kto by bol povedal o Mathiasovi 

Zdarskom, rodákovi z Moravy, že bol 

zakladateľom tohto zaujímavého, ale náročného 

športu, akým je akrobatické lyžovanie. Tento pán 

bol ochotný s ťažkými lyžami na nohách ohromiť divákov premetmi na paliciach, prípadne saltami 

vo vzduchu. Dlhé desaťročia vládol názor, že ide o nebezpečný šport a je preto nevhodný pre širokú 

verejnosť. V priebehu 20. storočia bol tento šport striedavo populárny a najväčší rozmach 

zaznamenal v 80tych rokoch, kedy sa táto disciplína objavila na ZOH v Calgary ako ukážková 

disciplína. Na Slovensku sa s disciplínou akrobatického lyžovania spája meno Tibor Králik. Tento 

pán bol Banskobystričan, ktorý trénoval na cvičnej lúke pod Urpínom pred davmi ľudí.  
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 Snowball Zorbing  
 Keď som sa prvý krát odhodlal nastúpiť do priesvitnej plastovej gule, pri pripútavaní v roli 

zorbonauta som mal zmiešané pocity strachu a narastajúceho adrenalínu. Ale tak to funguje vlastne 

stále a so všetkým a ten pocit pozná dôverne asi každý z nás. Na moje prekvapenie trvala jazda 

relatívne veľmi krátky čas a veľmi som si ju so zatvorenými očami v strnulom stoji s rozpaženými 

rukami a nohami neužil až na nárazy počas otáčania sa veľkej gule. Z vonku, z pohľadu diváka to 

vypadalo oveľa zaujímavejšie. Za iných okolností by ste sa údajne mali kochať počas kotúľania 

okolitou prírodou. Aj keď ide o športové vyžitie, asi ťažko sa budeme baviť o nejakej disciplíne. 

Neexistujú ani víťazi, ani porazení. Adrenalín vám v krvi stúpne aj vtedy, keď sa dozviete, že 

nemôžete meniť smer jazdy. Nadšenci tohto športu si prišli na svoje po prvý krát na Novom 

Zélande v roku 2000 a inšpirovali sa Da Vinciho skicou muža s rozpaženými rukami. Voda, alebo 

Sneh nie sú pre zorbonautov žiadnou prekážkou. Ten snežný práve nazývame Snowball Zorbing, 

pretože na snehu pripomína plastová guľa snehovú. Treba však pripomenúť, že aj tento šport nesie, 

ako aj každý iný, svoje riziká. Občas aj tragické, tak ako v prípade 27ročného muža, ktorý spadol 

do rokliny a následkom zranení počas prevozu do nemocnice podľahol. Pokiaľ sa niekto z vás 

rozhodol sa tejto adrenalínovej zábavky zúčastniť, tomu držím palce.     
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Zimné rekordy počasia   
      Po neobvykle teplej jeseni nás tento rok nízke zimné teploty doslova šokovali. Hoci ešte stále 

trvá kalendárna jeseň, počasie je už typické pre zimu. Zima, ktorá sa prejavuje snežením a nízkymi, 

mínusovými, teplotami sa nazýva astronomická zima. Je to obdobie oddychu prírody, zvierat, 

obdobie Vianoc. Je to však aj čas teplotných rekordov. Meteorológovia každý deň porovnávajú 

teploty s minulými rokmi a informujú nás o ich hodnotách. Denne počujeme v predpovediach 

počasia o extrémne teplej alebo studenej zime, o extrémne hustom snežení, či o extrémne bohatej 

snehovej nádielke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Ako je to teda s teplotami na Zemi? Sú skutočne tohtoročné nízke teploty takým neobvyklým 

javom? Alebo je to len naša zhýčkanosť? Je pravdou, že za posledné roky sme si od snehových 

závejov ako z Mrázika už odvykli.  

    Je to vplyvom javu nazývaného globálne otepľovanie. Teplota našej planéty stúpa a zimy sú 

čoraz teplejšie. Letá sú týmto vplyvom zas menej horúce. Jar a jeseň akoby sa z nášho teplotného 

pásma úplne vytrácali. 

     Pozrite si ako to vyzerá vo svete, keď udrú skutočné zimy a teplota klesne tak, že aj Rusovi treba 

rukavice! 

 

     Absolútne minimum - najnižšia nameraná teplota vzduchu – bolo zaznamenané v Antarktíde 

v meste Vostok, keď teplota klesla na mrazivých -89,2 °C. Táto hodnota bola nameraná dňa 

21.7.1983. 

 

     Absolútne minimum na severnej pologuli má hodnotu -77,8 °C a namerali ho v meste 

Ojmjakon v Jakutsku v Rusku v roku 1938. 

 

    Najnižšia priemerná ročná teplota, ktorá z Vostoku 

robí najchladnejšie miesto na svete, je menej ako -55 °C. 

 

    Najnižšia priemerná ročná teplota v Európe je len -

8,0 °C a namerali ju v meste Jungfraujoch vo 
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Švajčiarsku. Ak túžite žiť v najchladnejšom meste Európy, tak sa presťahujte práve tam. 

 

    Ešte prekvapivejšie pôsobia správy o najvyššom resp. najnižšom poklese alebo vzostupe teploty. 

Ak si myslýte, že teplotný rozdiel z prelomu tohtoročných mesiacov november a december je 

extrém, tak je to veľký omyl! 

 

    Najprudší pokles teploty vzduchu za 24 hodín je z  +7 na -49 °C. Namerali ho v Montane, USA 

dňa 24.1.1916. 

    Najprudší vzostup teploty, ktorý sa udial za kratučké 3 minúty je z -39 na +8 °C. Odmerali ho 

v Južnej Dakote, USA dňa 26.1.1933. 

 

    Aj na Slovensku máme svoje rekordy. Najchladnejšou oblasťou sú nás  vrcholy Vysokých Tatier. 

Napriek tomu najnižšia nameraná teplota vzduchu  -41,0 °C bola v dedine Vígľaš - časť Pstruša dňa 

11.2.1929. Najnižšia priemerná ročná teplota  je každoročne nameraná na Lomnickom štíte. 

Najchladnejšia zima bola v rokoch 1890/1891 v Hurbanove  s priemernou teplotou -6,7 °C. V Hurbanove 

bola rovnako aj najteplejšia zima 2006/2007 s priemernou teplotou  4,3 °C. najskorší dátum sneženia v 

nižších polohách je 21. september 1931, Radošovce, časť Vieska. 

 

Snehové vločky – 

umelecké diela 

prírody 
     Ako prvý odfotil snehovú vločku dňa 15. januára 1885 Wilson Alwyn Bentley, vermontský 

farmár. Chytal vločky na čierny zamat a fotografoval. Na hebkej tkanine sa vločky dobre udržali 

a neroztápali sa. Tmavý podklad zasa nechal vyniknúť ich štruktúru.  

    Wilson zdokumentoval stavbu vločky a spôsob, akým sa utvára – kryštalizuje. Ukázal, že ľadový 

kryštál – dendrit - má najčastejšie šesťramenný tvar. S touto teóriou prišli ako prví už osvietenský 

vedci René Descartes a Johannes Kepler, ale úplne prvýkrát bola opísaná už v roku 1611.  
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Tvorba – kryštalizácia vločiek 

 

     Jeden kryštálik, teda jednu vločku snehu, tvorí asi 

miliarda molekúl vody. Molekuly vody sú viazané 

vodíkovými väzbami. To sú slabé sily vo vnútri molekúl, 

vďaka ktorým má voda svoje vlastnosti. Keď voda zamŕza na 

ľad, tak sa molekuly zoskupujú do pravidelných tvarov, aby 

udržali celú molekulu pokope. Atómy vodíka vždy utvárajú 

šesť väzieb a tak aj vločka pri zamŕzaní vody na ľad 

nadobúda tvar šesťuholníka. Predstavte si, že na každý atóm 

vodíka sa naviaže šesť ďalších atómov. Takto sa tvoria rôzne 

variácie šesťuholníkov až pokým  sa nevytvorí celá snehová vločka. Preto sa zvykne hovoriť, že 

žiadna vločka nie je rovnaká s inou.  

 

     Tvar jednotlivých vločiek môžu ovplyvniť špina a 

prachové čiastočky, ktoré sa môžu zmiešať s vodou. 

Vločka sa potom ľahšie roztopí. Chladnejšie teploty 

vytvárajú ostrejšie hrany a vedú k vetveniu. Naopak v 

teplejších podmienkach rastú vločky pomalšie a sú 

okrúhlejšie.  

 

Podobnosť snehových vločiek 

     Množstvo ľudí tvrdí, že na svete nenájdete dve 

rovnaké vločky. Z praktického hľadiska je to naozaj 

nepravdepodobné. Skúste si na matematike spočítať, 

koľko rôznych podôb môžu vločky vytvárať. Ale za 

vhodných podmienok sa rovnaké snehové vločky vytvoriť 

môžu. Takéto super podmienky sa ale pravdepodobne 

dajú dosiahnuť iba v laboratóriu! 

 

Prečo sú snehové vločky biele? 

    Odpoveď je prostá. Snehové vločky majú veľa svetloodrážajúcich povrchov. Naše oko to 

zaznamená ako bielu farbu.  
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Sánkovačka 
       Mnohí z nás sa radi sánkujú a bobujú. Aj tí, ktorí nevedia lyžovať sa môžu posadiť na sánky 

a spúšťať sa dolu kopcom. Nie je v tom nič, čo by sme nedokázali alebo nevedeli. Jedinou zásadou 

je bezpečnosť. 

     Práve na bezpečnosť musíme hľadieť, ak nechceme, aby sa zábava otočila opačným smerom. 

Hoci nie každý má možnosť vyjsť na kopec hneď za domom, ktorý nie je príliš strmý alebo plochý, 

nerastú na ňom stromy alebo popodeň nevedie cesta, môžeme si urobiť výlet na niektorú 

z profesionálnych sánkarských dráh alebo si požičať rôzne druhy saní. Či už profesionálne 

športového charakteru alebo romantické velikánske sane ako z rozprávky o Mrázikovi. 

     Jedna z možností, kde si môžeme vybrať z množstva druhov saní a bobov, či iného športového 

náradia na zimné svahy a horské cestičky, sa nám naskytáva vo Vysokých Tatrách. Tu si môžete 

požičať sane už za 4 eurá na deň. V ponuke sú veľké sane, malé športové sánky na rýchlu jazdu 

alebo tzv. snowbike. Je to bicykel na lyžiach, ktorý ovládame ako 

každý iný bicykel, riadidlami, je opatrený klaksónom a brzdami. 

Jemu podobný je tzv. snowscoot, ktorý sa líši len v tom, že na 

bicykli nesedíte na klasickom sedadle, ale kľačíte. Je na to špeciálne 

prispôsobený v zadnej časti. 

Vyskúšať si môžeme aj 

snowtubing. To je spúšťanie sa 

dolu miernym svahom na obrovkej gumenej nafúknutej obruči. 

Pre tých, ktorí sa neboja pretlaku adrenalínu, je tu tzv. skifox. 

To je malá lyža so sedačkou, na ktorej sa sedí podobne ako na 

sánkach. Udržať rovnováhu sa jazdec snaží len prenášaním 

svojej váhy. 

     Pre všetky atrakcie, pri ktorých môžete prísť k úrazu je tu možnosť požičať si prilbu! 
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     Požičať si môžete aj snežnice, ktoré sa zvyknú 

nazývať aj mačky. Sú to vlastne návleky na topánky, 

ktoré rozložia váhu vášho tela na väčšiu plochu a tak 

sa nezabárate do snehu. Používali ich pôvodne Inuiti 

v Laponsku, ale postupne sa rozšírili do celého sveta.  

 

 

     Na túru po tatranských chodníčkoch si vždy, 

a platí to hlavne v zime, zoberte so sebou skúseného a certifikovaného horského vodcu. Väčšinou 

sa cena ich sprievodu pohybuje od 40 eur za jednu túru, čo za bezpečné prežitie krásneho výletu 

nie je vôbec veľa! 

     Pre zaľúbených je tu nočná sánkovačka. Na kopec sa vyveziete lanovkou a dolu idete na 

spoločných sánkach. Pád do mäkkého snehu a prípadné ofúkanie modrín je bonusom, ktorý si 

neplatíte.  

     Pre tých, ktorí by hľadali niečo bližšie sú tu Donovaly. 

Je na nich možnosť skúsiť sánkarsku dráhu. Tiež sa 

môžete vyviesť lanovkou na vrch Hoľa/Zvolen, zalyžovať si 

na svahoch rôznej obtiažnosti alebo sa poprechádzať 

zimnou krajinou. 
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Zimní spáči 
         Medzi našich najznámejších zimných spáčov 

patrí jež, veverička, svišť, škrečok, plch a medveď. Okrem 

nich sa na zimný spánok ukladajú aj ryby, plazy a hmyz.  

     Plazy a hmyz sú živočíchy, ktoré sa nazývajú 

studenokrvné. Ich telesná teplota je ovplyvnená teplotou 

okolia, vody alebo vzduchu. Vždy keď klesne teplota ich 

prostredia zmeravejú a ich telo si zachováva len tie telesné 

funkie, ktoré sú potrebné na prežitie. A tak je to aj cez 

zimu. Preberú sa, keď sa oteplí. Potom sa znova správajú ako aktívne tvory. 

 

     Napríklad ryby sa počas spánku ukladajú do blata, skryjú sa medzi 

morské riasy alebo ležia skryté pod okruhliakmi na dne.  

 

     V dažďových pralesoch žijú lemury, ktoré spia v lete, keďže tam 

zima nie je. Strieda sa iba obdobie dažďov s obdobím sucha. V období 

sucha, keď si nemôžu nájsť potravu dokážu prespať až 7 mesiacov. 

     Strehúň škvrnitý – Lycosa signoriensis k nám prišiel z teplých 

stepí Ruska, maďarskej pusty a pohoria Kaukaz. Vyhľadáva vyschnuté 

brehy riek a suché trávnaté plochy.V tomto prostredí si buduje príbytok 

Strehúň je najväčší európsky pavúk. Najväčšie kusy mali rozpätie nôh   

6 až 7cm. Je chlpatý a telo má škvrnité dlhé 2 – 3 cm. Ak sa bráni alebo 

útočí, tak sa stavia na zadné nohy a prvý pár predných nôh zdvihne do 

vzduchu, odhalí hryzadlá a dokonca vraj syčí. Práve tieto jeho vlastnosti ho pasovali za tzv. malú 

tarantulu. S týmto druhom je v skutočnosti iba vzdialený príbuzný! 

    Strehúň je predátor a loví hmyz, žabky i iné pavúky.  Poľovný revír 

strehúňa je okolie nory, ktorú opúšťa v noci. Loví skokom, na ktorý 

slúžia silné nohy a až tri rady nad sebou postavených očí. Cez deň sa 

ukrýva pod zemou v chodbičkách vystlaných pavučinou. Pavučiny teda 

využíva len ako výstelky nory, nie ako siete na korisť. 

     Strehúne sa narodia na jar a koncom leta sú už dospelé. Prezimujú podobne ako iní zimní spáči! 

Hoci to znie zvláštne u nás žijú hlavne dvojročné druhy pavúkov a tie sa na zimu zahrabávajú pod 

zem do svojich nôr a tam spia. Na jar nakladú vajíčka. Sú zabalené v obale z pavučiny, ktorý sa 

nazýva kokón. Je v ňom 200 – 300 vajíčok.  

     Hoci sa môže zdať, že sa so strehúňom nemôžete stretnúť, nie je to celkom tak! Je to skôr 

výnimočné, ale môžete. Na jeseň sa sterhúne sťahujú do tepla a ak sa nenájde vhodné miesto pre 

vybudovanie nory v prírodnom prostredí, tak sa nasťahujú do budov. Zväčša sú to továrenské haly 

alebo iné veľké budovy, kde je množstvo miest, kam ľudia nechodia alebo sa tam poctivo 

nevysáva, neutiera prach a nekutrá poza skrine. Takéto miesta sú aj v školách. Strehúňa pred časom 

našiel žiak základnej školy v Leviciach. Preto si dobre rozmyslite, či sa budete zašívať po tvavých 
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kútoch našej školy pred dozorkonajúcimi učiteľmi! Zabudnutý chumáč prachu, ktorý vám pristane 

na hlave, môže byť aj vyrušený strehúň, pripravený útočiť... 

 

 

 

 

 

Človek a zimný spánok 

     Na zimu sa pripravuje aj telo človeka. Náš metabolizmus je v zime pomalší a preto niektorí 

priberú jedno až dve kilá. Ak však priberiete viac, je to znak zmeny životosprávy a nie príchodu 

chladnejších dní. Naša pokožka sa skôr vysuší a treba ju krémovať viac a mastnejšími krémami. Aj 

naše dýchanie je spomalené, aby sa vzduch prichádzajúci do pľúc ohrial. Ak máte pocit, že ste 

v zime skôr unavení a ospalí, tak je to spôsobené menším množstvom slnečného žiarenia. Deň je 

nielen kratší, ale aj slnko svieti menej intenzívne, častejšie býva zamračené počasie. Našej nálade 

nepomáha ak strávime deň v budove a bez aktívneho pohybu. Krv v tele treba rozprúdiť, aby sa tzv. 

hormóny šťastia endorfíny rozliali do celého tela. 

      

 

 

      

 

 

     Aby sme stavy únavy trochu zmiernili a povzbudili imunitu, môžeme sa otužovať a zvýšiť 

príjem vitamínov. Častejšie vetráme a zbytočne neprehrievame vnútorné priestory. Obliekame si 

viac vrstiev oblečenia, aby sme sa mohli vyzliecť alebo obliecť počas dňa. Konzumujeme veľa 

zeleniny a ovocia, najmä mrazená zelenina je lepšia ako umelo vypestovaná, akože čerstvá, 

z obchodu. Pohyb a najmä ten na čerstvom vzduchu je dobrým spôsobom ako si prekrviť telo 

a dostať tak výživné látky aj do končatín. 
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Najprdivejšie živočíchy 

 
    Poznáte to! Rozpaky, ktoré nastanú v miestnosti plnej ľudí, keď sa priestorom začne šíriť zápach 

a každý sa snaží tváriť nenápadko. Ak sa ozvete ako prvý, že ste niečo zacítili, tak ste hneď 

podozrivý. Ale tváriť sa, že zavoňali konvalinky, to je skoro ako pichať sa špendlíkom pod nechty 

a usmievať sa. Na hanbu však nie je dôvod, prdia aj zvieratá! Pozrime sa na desať najprdivejších 

zvierat. 

1. Termity: 

Hmyz, žijúci v termitiskách. Vytvorené sú z hliny, 

kúskov rastlín sú zlepené slinami obyvateľov 

kolónie. Maličké no o to smradľavejšie zvieratká 

produkujú vo svojich telíčkach viac metánu ako 

niekoľkostokilové kravy! Metán produkujú pri 

spracovávaní potravy a uvoľňuje sa pri ich 

vylučovaní, podobne ako pri iných organizmoch. 

 

2. Ťavy: 

Prežúvavce, ktoré konzumujú výhradne rastlinnú 

potravu majú pomalý metabolizmus. Je to pre ne 

výhoda, pretože ako je známe robia si zásoby živín 

a vody. Aj plyny uvoľňujú ťavy pomaly, ale skoro 

sústavne. Priebežne ako si potravu trávia a ukladajú 

potrebné látky do zásob. 

 

 

3. Zebry: 

Podobajú sa dávnym druhom koní a sú pre 

ne typické čierno-biele pruhy. Kresba sa 

u rôznych poddruhov líši. Od koní, ktoré 

poznáme z našich končín sa odlišujú 

kratšími nohami. Sú vytrvalejšími 

bežeckými šampiónmi ako kone. Vyzerajú 

elegantne, ale zebry si vedia poriadne 

prdnúť. 
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4. Ovce: 

Isto už každý z vás aspoň raz navštívil salaš. Možno niektorí 

chováte ovce doma alebo ich chovajú vaši starí rodičia na 

dedine. Je známe, že nevoňajú a dôvodom sú plyny, ktoré 

uvoľňujú pri trávení rastlinnej potravy. Ako ostatné 

prežúvavce potravu najprv dôkladne zožujú a potom im putuje 

po žalúdkoch a črevách až sa úplne spracuje. A tento dlhý 

proces je sprevádzaný neustálym poprdkávaním. 

 

 

 

5. Kravy: 

Sú veľké párnokopytníky. Vážia 750 – 900 kg 

a tak nečudo, že toho aj hojne zožerú. Pri 

trávení ide potrava štyrmi žalúdkami a utvorí sa 

riadny oblak metánu. Kravy sú pokojné 

a pomerne pasívne zvieratá a okrem spánku 

a pastvy toho veľa nerobia, tak si aspoň dosýta 

poprdkajú. 

 

 

6. Slony: 

Sú najväčšími suchozemskými cicavcami, a preto 

aj uvoľňujú obrovské metánové nálože. Mláďatá 

po narodení vážia okolo 100 kg a dospelé jedince 

až 12 ton. Ich typickým znakom je chobot, čo je 

paradoxom, keďže v tomto rebríčku majú pomerne 

vysoké umiestnenie! 

 

 

7. Labradory a retrievery:  

Sú jedny z najobľúbenejších psích plemien. Veľmi dobre 

vychádzajú s deťmi a sú inteligentné, teda sa ľahko vycvičia. 

Ale sú aj hravé, preto vyžadujú 

veľký výbeh, ten sa hodí ak si 

váš havko náhodou prdne... 

 

8. Vegeteriáni: 

Aj ľudia majú svoje želiezka v ohni! Sú to ľudskí 

bylinožravci. Podobne ako u zvierat aj u ľudí rastlinná strava 
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spôsobuje nafukovanie a plyny treba z tela vyfúknuť. A ústami to nejde! 

 

9. Nevegeteriáni: 

Ľudia, ktorí jedia aj mäso sú 

na tom s prdením o trochu 

lepšie, ale možno je to len tlak 

väčšiny, keďže vegeteriánov 

je v spoločnosti menej. Majú 

aj svoje združenie, ako inak 

v USA. Každopádne nejaký 

ten metán uvoľníme všetci. 

 

 

10. Pieskomil: 

Víťazom o najmenej smradľavého tvora je tento 

hlodavec. Mnohí ho majú ako domáceho miláčika a je 

namieste ho, aspoň z tohto hľadiska, odporučiť. 

 

 

 

     Suma-sumárum, je jasné koho alebo čo si zadovážiť za domáceho miláčika. Ktorému zvieraťu sa 

postaviť radšej tvárou v tvár. Kamarátiť sa radšej s Lady Gaga ako s Pycom, bez urážky! 
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Voňavý nápoj 
Len málo vecí je takých upokojujúcich ako teplý, korenistý 

nápoj v sychravý zimný deň. Pri poklese teploty väčšinou 

túžime po niečom teplom, čo nás z vnútra zahreje. Či už 

sledujete futbal z tribúny, ste na vianočných nákupoch, 

dochádzanie do práce alebo jednoducho doma v pohodlí. 

Najdôležitejšie prísady do zimných nápojov: 

- koreniny, škorica, mandle, granátové jablko 

Ozdoby v pohároch: 

Dlhé škoricové tyčinky – pôsobia elegantne, sú praktické 

napr. pri premiešaní drinku a na viac rozvoniavajú 

Guľôčka čokolády na drevenej paličke – dlhú drevenú paličku obalíme z roztopenej čokoláde. 

Viackrát ju obalíme v čokoládovom kúpeli a zakaždým necháme stuhnúť. Nakoniec ju obalíme v 

škorici alebo škoricovom cukre. 

Šľahačka – v zime sa dávajú najmä na punče, kávy či 

čokolády. Navrch môžete posypať kakaom, škoricou, ši 

nadrobno rozdrvenými sušienkami. V špecializovaných 

predajňach nájdete šablóny  pre rôzne motívy. Môžete si ich 

však aj sami postrihať z kartónu. V zime sú obľúbené najmä 

škoricové či čokoládové vločky snehu. 

Najmä čaj, kava a horúca čokoláda patria medzi typické zimné 

nápoje. Na inšpirovanie vám ponúkame pár receptov na zimné 

nápoje. 

Horúca malinová čokoláda 

o 200g tmavej (horkej) čokolády s vysokým podielom kakaa 
o 250ml plnotučného mlieka 
o malinový sirup 
o maliny 

Polámanú čokoládu dáme do hrnca, pridáme už vopred zohriate mlieko. Za stáleho miešania povaríme 

kým nie je čokoláda rozpustená v mlieku. Nakoniec pridáme malinový sirup podľa chuti nalejeme do 

pohárov, kde vrch ozdobíme malinami. 
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Otestuj svoje vedomosti: 
1. Kedy presne začala astronomická zima, 

pomôckou je, že tento rok to bol skutočne 

zvláštny dátum i čas:  

A  12. 12. 2012 o 21:12hod. 

B 21. 12. 2012 o 12:21hod. 

C 21. 12. 2012 o 12:12hod. 

 

2. Koľko športov bude na najbližších Zimných 

Olympijských hrách v roku 2014 v ruskom meste Soči: 

A 14 

B 15 

C 16 

 

3. Ako sa volá nový český prezident: 

A  Miloš Zeman 

B Karel Schwarzenberg 

C Arnold Schwarzeneger 

 

 

4. Kde sa nachádza najdlhší cestný most na 

svete, tzv. Bangnajská magistrála: 

A  Čína 

B India 

C Thajsko 

 

 

 

 

 

5. Ktorý je najdlhšie a nepretržite fungujúci podnik 

na Slovensku: 

A Harmanecké papierne 

B Slovnaft 

C Kremnická mincovňa 
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Správne odpovede:  

 
 

 

 

 

1. Správna odpoveď je C. Je to zvláštna zhoda náhod, že v dátume aj v čase sú samé    1 a 2 

a jedna 0. Okrem toho aj Majovia tento dátum označili za začiatok nového veku, tak sa 

snažme, aby ním, v dobrom samozrejme, aj bol! 

2. Správna odpoveď je B. Vruskom  Soči sa bude súťažiť v 15 športoch a v 68 

disciplínach. 

3. Správna odpoveď je A. Miloš Zeman bol za prezidenta Českej republiky zvolený ako 

prvý v tzv. priamej voľbe prezidenta. 

4. Správna odpoveď je C. Tento most je dlhý 54 km. Od neho je dlších už len niekoľko 

železničných mostov, ktoré sú väščinou rovnako v Ázijských krajinách. 

5. Správna odpoveď je C. Kremnica s tradíciou razenia mincí začala v roku 1328! Odvtedy 

sa v nej mince razia bez prerušenia. Je to aj jeden z najstarších nepretržite fungujúcich 

podnikov v Európe! 
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Imunita 
 

Samo bol hrať futbal. Bolo veľmi horúco, slnko 

pražilo na jeho bujnú hrivu a on sa spotil. Vyzliekol 

si prepotené tričko a všetky staršie tetke skríkli, 

„Jáááj, čí je to ťen chlapec?!“ 

A čo sa to zrazu stalo. Kvap kvap. Zrazu sa spustil 

strašný lejak. Samo otvoril ústa a studené kvapky 

dažďa mu padali rovno do úst. 

Na druhý deň, keď už bol Samo doma, začal 

pokašliavať. „(kašeľ)“. Mama to začula a hneď 

skríkla. „Samino, čože sa ti to len stalkalo? Nebodaj máš slabú imunitku!“ 

Po tomto maminom prehlásení zostal Samo doma. Mama ho nalievala čajom a napchávala ovocím, 

vitamínmi ... nie žiadne sstudené jogurtíky alebo mliečko! 

A čo s toho nakoniec vyplíva?  

Nepodceňujte svoje zdravie, žite zdravo a „nejedzte“ dážď.   

 

 


