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    Kalendár 

    December 

 

 

 

 

 

Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa 

   1. 
Svetový deň 
boja 
proti AIDS 

2. 
Medzinárodný 
deň za 
odstránenie 
otroctva 

3. 
Medzinárodný 
deň osôb s 
postihnutím 

4. 
1969 – Narodil 
sa Jay-Z, 
americký 
raper 

5. 
Medzinárodný 
deň 
dobrovoľníkov 

6. 
deň Svätého 
Mikuláša 

7. 
1972   
Narodila 
sa Dara Rolins, 
slovenská 
speváčka 
 
 

8. 
1982 
 Zomrel Ján 
Smrek, 
slovenský 
básnik a 
prekladateľ 

9. 
1931 
Španielsko sa 
stalo 
republikou 
 

10. 
Každoročné 
udeľovanie  
Nobelovej 
ceny 

11. 
1946 
založenie 
organizácie  
UNICEF 

12. 
1989  
USA vznik 
seriálu  
Simpsonovci 

13. 
1981 
Amy Lee, 
americká 
speváčka 

14. 
1946  
Medzinárodná 
organizácia 
práce sa stala 
špecializova-
nou 
organizáciou 
OSN 

15. 
1984 
Narodil sa 
Martin Škrtel, 
slovenský 
futbalový 
obranca 

16. 
1898  
Narodil sa Ján 
Smrek, 
slovenský 
básnik a 
prekladateľ 

17. 
1903 
prvý riadený 
motorový 
let lietadla  
bratov 
Wrightovcov 

18. 
Medzinárodný 
deň 
migrantov  

19. 
1959 
 V Moskve bol
a  podpísaná 
dohoda o 
stavbe ropovo
du Družba 

20. 
1990 
JoJo, americká 
speváčka 

21. 
Deň zimného 
slnovratu 

22. 
1917  
Bola uznaná 
nezávislosť  
Fínska 

23. 
1947 
v Bellovych 
laboratóriách 
bol po 
prvýkrát 
predvedený tr
anzistor 

24. 
Štedrý deň 
 

25. 
Prvý sviatok 
vianočný  

26. 
2006 
 Zomrel 
Gerald Ford, 
38. prezident 
USA 

27. 
2001 
Spojené 
štáty nadvia-
zali obchodnú 
spoluprácu 
s Čínou 

28. 
1922 
Stan Lee, 
americký 
autor 
komiksov 

29. 
1891 
Thomas Alva 
Edison patent
oval rádio 

30. 
1922 
 vznikol  
Sovietsky zväz 
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Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedela 

Január 
 

 

 1. 
Deň 
vzniku Slovens
kej republiky 

2.  
1839  
francúzsky 
fotograf Louis 
Daguerre zho-
tovil 
v Paríži prvú 
fotografiu 
 Mesiaca 

3. 
1969 
Narodil sa 
Michael 
Schumacher,  
nemecký 
 jazdec F 1 

4. 
1493  
Krištof 
Kolumbus sa 
vrátil z Nového 
sveta, čím sa 
skončila jeho 
prvá cesta 

5. 
1933  
V San 
Franciscu sa 
začala 
stavba Golden 
Gate Bridge 

6. 
Kresťania 
slávia Zjavenie 
Pána (Traja 
králi) 

7. 
1610  
Galileo 
Galilei po 1. 
krát použil 
ďalekohľad pre 
astronomické 
pozorovanie a 
objavil 4 me-
siace Jupitera 

8. 
1324 
Zomrel Marco 
Polo, benátsky 
kupec a 
cestovateľ 

9. 
2007 
Na 
konferencii v 
San Franciscu 
predstavil 
riaditeľ 
spoločnosti Ap
ple Inc. Steve 
Jobs nový 
 iPhone 

10. 
1901 
V Texase bolo 
objavené prvé 
ložisko nafty 

11. 
1984 
Michael 
Jackson bol no
minovaný v 
rekordných 12 
kategóriach 
ocenenia  
Grammy. 

12. 
2010 
Haiti zasiahlo 
zemetrasenie 
so silou 7.0 
Richterovej 
stupnice a 
zdevastovalo 
hlavné 
mesto Port-au-
Prince 

13. 
1978 
NASA vybrala 
prvú skupinu 
astronautiek 

14. 
1943 
Franklin 
Roosevelt sa 
stal prvým 
americkým 
prezidentom, 
ktorý počas 
svojho 
úradovania 
letel lietadlom 

15. 
2001 
 Wikipédia,  
Wiki encyklo-
pédia so 
slobodným 
obsahom, 
spustila 
prevádzku 

16. 
2009  
posledný deň 
platnosti 
slovenskej 
koruny 

17. 
1942 
Narodil sa 
Muhammad 
Ali, americký 
boxer 

18. 
2000  
Zomrel Július 
Lenko, 
slovenský 
básnik a 
prekladateľ 

19. 
1993 
 Slovensko 
 prijali 
do OSN a pred 
budovou OSN 
v New 
Yorku vztýčili 
slovenskú 
vlajku 

20. 
2009 
Barack 
Obama je 
inaugurovaný 
ako 
44. prezident 
USA 

 

21. 
1899  
Automobilka  
Opel vyrobila 
svoj prvý 
automobil 

22. 
1951 
Narodil 
sa Ondrej 
Nepela, 
slovenský 
krasokorčuliar 

23.  
1989  
Bol objavený 
ďalší mesiac 
planéty Urán, 
ktorý bol 
neskôr 
pomenovaný  
Bianca 

24. 
Sviatok sv. 
Františka 
Saleského, 
patróna 
spisovateľov, 
novinárov a 
tlače 

25. 
1980 
Narodil sa Xavi, 
španielsky 
futbalista 

26. 
1990  
Narodil sa 
Peter Sagan, 
slovenský 
cyklista 

27. 
Medzinárodný 
deň pamiatky 
obetí 
holokaustu 

28. 
Deň ochrany 
osobných 
údajov 

29. 
1595  
Pravdepodob-
ne bola po 
prvý raz 
uvedená 
hra Williama 
Shakespeara  
Rómeo a Júlia 

30. 
1847  
Mesto Yerba 
Buena v  
Kalifornii bolo 
premenované 
na San 
Francisco 

31. 
1961 
 šimpanz Ham 
sa stal prvým 
živým tvorom, 
ktorý bol 
Američanmi 
dopravený do 
vesmíru 
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FEBRUÁR 
 

Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa 
 1.  

1919  
v meste New 
York korunovali 
prvú Miss 
America 

2. 
Svetový deň 
mokradí 

3. 
1966 
na Mesiaci  
pristála 
sonda Luna 9 

4. 
Medzinárodný 
deň boja proti 
nezamestnanos
ti 

5. 
13936 
do kín bol 
uvedený vôbec 
posledný nemý 
film Modern 
Times od Charli
eho Chaplina 

6. 
1956 
najväčšia 
tragédia v 
dejinách futba-
lu – letecká 
havária 
hráčov Manche
ster United FC 

7. 
1971   
vo Švajčiarsku  
získali ženy 
volebné právo 

8. 
1993  
do platnosti 
vstúpila nová 
slovenská 
mena –
 slovenská 
koruna 

9. 
1895   
William G. 
Morgan vytvoril
 volejbal 

10. 
2006  
začali sa Zimné 
olympijské hry 
2006 v taliansk
om Turíne 

11. 
Svetový deň 
chorých 
(vyhlásený v 
roku 1993 
pápežom 
Jánom Pavlom 
II.) 
 

12. 
1973  
vo Vietname  
boli prepustení 
prví americkí 
vojnoví zajatci 

13. 
1992 
 v Česko-
Slovensku bol 
oficiálne 
spustený 
 internet  

14. 
Deň svätého 
Valentína 
 

15. 
1972 
 Narodil sa 
Jaromír Jágr, 
český hokejista 

16. 
1918  
Litva vyhlásila 
nezávislosť 
od Ruska a Nem
ecka 

17. 
1932  
Britský fyzik  
James 
Chadwick  
oznámil 
objav neutrónu, 
čím začala éra 
modernej 
 jadrovej fyziky 

18. 
1546  
Zomrel Martin 
Luther, 
nemecký 
teológ, kazateľ 
a reformátor, 
zakladateľ prot
estantizmu 

19. 
Svetový deň 
sprievodcov 

20. 
1872  
v New 
Yorku otvorili  
Metropolitan 
Museum of Art 

21. 
Medzinárodný 
deň 
materinského 
jazyka 

22. 
2009 
v Los 
Angeles boli 
udelené Acade
my Awards 

23. 
1455  
Johannes 
Gutenberg za-
hájil hromadné 
tlačenie tzv. 
Gutenbergovej 
Biblie, 
prvej Biblie 

24. 
1984  
Narodil sa Filip 
Šebo, slovenský 
futbalový 
reprezentant 

25. 
2006  
svetová 
populácia sa 
vyšplhala na 6,5 
miliardy ľudí 

26. 
1815  
Napoleon 
Bonaparte ušiel 
z vyhnanstva na 
ostrove Elba 

27. 
2004  
rozhlasová 
stanica Hlas 
Ameriky 
ukončila svoju 
činnosť 

28. 
1914 
začala sa 
prevádzka 
električiek 
poháňaných 
elektrickým 
prúdom 
v Košiciach 

29. 
Medzinárodný 
týždeň 
priateľstva 

30. 
Medzinárodný 
týždeň 
priateľstva 

31. 
Medzinárodný 
týždeň 
priateľstva 
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Vianoce na Slovensku alebo slovenské Vianoce 

 

                        

 
Väčšina obyvateľov Slovenska sú kresťania a dodržiavajú kresťanské tradície. Oslavujú Vianoce ako narodenie 
Ježiša Krista. Na Vianoce sa pripravujú 4 týždne dopredu, počas obdobia nazývaného Advent. Chodia do kostola, 
zdobia domy s vianočnými stromčekmi a dekoráciami , kupujú vianočné darčeky pre rodinných príslušníkov 
a priateľov. 
Vianoce sa začínajú 24. decembrom, keď sa celá rodina stretáva pri vianočnej večeri. Ľudia si vytvárajú 
sviatočnú atmosféru a trávia najkrajšiu časť v roku s ľuďmi, ktorých milujú. 

Tradičnú vianočnú večeru tvorí kapustnica s hubami a ryba so zemiakovým šalátom. Menu sa môže líšiť podľa 
zvykov a tradícií v rôznych regiónoch  Slovenska.  Kedysi  rodina po večeri sedela spolu v obývačke, jedli koláče, 
pili víno, rozprávali sa, spievali vianočné koledy a vybaľovali vianočné darčeky. Dnes  okrem vybaľovania 
darčekov hlavne pozerajú televíziu. O polnoci sa však mnoho ľudí zúčastní polnočnej omše, aby oslávili 
narodenie Ježiša. 25. decembra a 26. decembra rodiny často zostávajú spolu, idú do kostola alebo navštívia 
svojich príbuzných a priateľov. 

Zaujímavé sú predvianočne zvyky, o ktorých v mestách skôr hovoríme ako ich dodržiavame. Tieto zvyky sú 
globálne (zachovali sa v rôznych krajinách) aj špecifické. Keď som listoval Čabiansky kalendár u svojich starých 
rodičov, som zistil, že Slováci, ktorí odišli na Dolnú zem kedysi v 18. Storočí, zobrali so sebou aj predvianočné 
zvyky. Na slovenskej základnej škole v Sarvaši (Maďarsko) naši rovesníci počas Adventu obľubujú popoludňajšie 
a večerné posedenie,  na ktorých sa žiaci školy oboznamujú s tradičnými zvykmi od Kataríny do Vianoc.  

          Od Lucii do Vianoc každá noc má svoju moc. 

   
 
 

Toto obdobie sa nazýva Stridžie dni. Tieto 
súviseli  s predlžujúcimi sa nocami v čase pred 
Vianocami. Lucia bola najväčšia bosorka - striga. 
Kto chcel poznať bosorky, začal si robiť „lucijný 
stolček“. Robili ho do Vianoc, každý deň niečo, 
bol drevený, nesmel mať klince a mal tri nohy. 
Otvorom v ňom autor na Štedrý deň, vraj, 
uvidel bosorky tancovať. 
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Ozrutánske sane svištia vzduchom. Ťahá ich sobí štvorzáprah – je na ceste k ľuďom. V batožine má veľa 

pestrých hračiek pre deti, ktoré na ne túžobne čakajú. Sane vedie vysoký muž v červenom odeve s dlhou 
bielou bradou. 

Vianoce v iných krajinách 

 

V Anglicku a V Amerike sa volá Santa Claus, a v Anglicku aj 
niekedy Father Chrismas - Vianočný otec. Lieta ponad strechy 
a darčeky, čo priniesol deťom, spúšťa cez komíny alebo aj sám 
vlezie dnu komínom. Na druhý deň ráno, na prvý vianočný 
sviatok, nájdu deti to, čo im nadelil. Potom sa oslavuje. K 
slávnostnej tabuli pozývajú aj príbuzných. V Anglicku zvyknú 
jest moriaka a známy slivkový puding. Nechýbajú ani vetvičky 
imela a cezmíny, ktoré vešajú nad dvere, Sú to dávne symboly 
mieru a priateľstva. Kto sa pod nimi s niekým stretne, môže 
dostať bozk. 

Anglicko a Amerika 

 

V Taliansku sa na Vianoce želá Boun Notale, teda „dobre 
narodenie Pána“. Tak ako vo Francúzsku, stavajú sa v izbách 
jedličky. Sú stredobodom sviatkov a rodiny sa pretekajú, kto 
bude mať najkrajšie jasličky. Veľká slávnostná večera býva na 
Štedrý deň často až pred polnočnou omšou a ešte raz na druhý 
deň. Nikdy však nesmie chýbať Panettone, talianský vianočný 
koláč. Na darčeky si musia deti ešte trochu počkať, pretože 
dňom obdarovania je tradične 6. január. V noci predtým lieta v 
povetrí na metle trojkráľová bosorka La Befana na metle a 
spúšťa darčeky cez komín. Hovorí sa, že deťom, ktoré boli zlé, 
zhadzuje len kúsky uhlia. 

Taliansko 

 

Vo Švédsku je výnimočný sviatok už 13. december. Sú to meniny svätej Lucie, nositeľky svetla. V rodine sa 
zavčas rána prezlečie niektoré dievča na Luciu. Oblečie si dlhé biele rúcho a nasadí si korunu so sviečkami. 
Takto vyzdobená prinesie ostatnej rodine rozvoniavajúcu kávu a chlebíčky alebo pečivo do postele. 

Švédsko 

 

V Škandinávii sa Vianoce volajú „Julfest“. Na Štedrý večer je veselo. Celá rodina spieva a tancuje okolo 
vianočného stromčeka, potom dedo Mráz prinesie darček. V niektorých oblastiach sa na Vianoce dáva pred 
dvere mištička s kašou pre vianočných škriatkov. Pomáhajú ľudom v domácnosti  a pri gazdovstve a sú im 
všeobecne naklonený, ale môžu stvárať aj huncútstvá. Mištička s kašou ich má priaznivo naladiť. 

Škandinávia 
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Zvláštny zákusok  mávajú na Vianoce v Dánsku. Sladký ryžový nákyp, v ktorom je skrytá mandľa. Kto ju nájde, 
dostane darček. 

Dánsko 

V Holandsku túžobne očakávaným dátumom už 6.december, deň svätého Mikuláša. Vtedy Sinterklaas, 
holandský Mikuláš, prináša deťom na svojej lodi – Zwarte Piet, Čierny Peter. Všetci ho slávnostne vítajú. V 
noci 5. decembra lietajú Sinterklaas a Zwerte Piet nepozorovane nad strechami a spúšťajú darčeky cez 
komíny. Na druhý deň si ich deti nájdu v topánkach. 

Holandsko 

 

V Rusku a na Balkáne čakajú deti na deda Mráza, ktorý im 
prinesie darčeky. V týchto krajinách je veľa rozličných 
vianočných zvykov a obradov, no deda Mráza poznajú 
všetky deti – aj tie v Rumunsku, Bulharsku, a Poľku i na 
Slovensku ( zvlášť z minulého režimu ). 

Rusko a Balkán 

 

 
 

 

V Poľsku majú pri slávnostnej vianočnej večeri zvláštny zvyk. 
Štedrovečerná večera začína tým, že sa dokola podáva 
oblátka - Oplatek. Na nej je vytlačený obraz Márie, Jozefa a 
Jezuliatka a všetci si z nej kúsok odlomia. 

Poľsko 
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VIANOCE VO FRANCÚZSKU  
Na darčekoch, jedle a pití rozhodne nešetria. Deťom ukladá 
na krb hromadu darčekov dobrý, vianočný duch pére Noel. 
Slávnostné menu ponúka plnenú morku alebo hus a 
kačaciu pečienku. Po minimálne štvorhodinovej večeri sa 
podáva jediný tradičný dezert , ktorým je čokoládová 
roláda.                       

 

ČOKOLÁDOVÁ ROLÁDA 

5 vajec, 120 g cukor hnedý, 120 g múka hladká,30 g 
naozajstné maslo, pomarančová kôra,  4 PL kakao 

Plnka:  4 PL cukor práškový, 2 PL káva instantná, 200 g 
džem pomarančový, 500 g mascarpone 

Postup: Rúru predhrejeme na 170 C (teplovzdušnú). 
Vajcia, cukor vymiešame do peny, pridáme múku a 
ručným mixérom vymiešame. Primiešame roztopené 
maslo, pomarančovú kôru a nakoniec kakao. Plech 
vyložíme papierom na pečenie (najlepší je z DM) a rozotrieme naň cesto. Pečieme v rúre asi 15 
minút, potom plech vyberieme a upečený plát vyklopíme na cukrom (hnedý) posypaný papier na 
pečenie alebo utierku, zvinieme aj s papierom a necháme trochu vychladnúť. Pozor plát bude 
jemný, opatrne s ním narábať. Používam klasickú veľkosť plechu, cesto však nedám na celú plochu, 
zdá sa mi toho málo. Marcarpone vymiešame s práškovým cukrom (dávam iba 2,5 PL, plnka je dosť 
sladká) a instantnou kávou. Džem trochu zohrejeme, ak nemáme pomarančový môžeme použiť 
marhuľový. Vychladnutý plát znova rozvinieme a potrieme džemom. Potom naň v pásikoch dáme 
syrovú hmotu a rovnomerne rozotrieme. Potom znovu zvinieme pomocou papiera alebo utierky. 
Asi na hodinu ju odložíme na chladné miesto, potom ľubovoľne ozdobíme. Skúšala som na vrch 
potrieť zostatok plnky a posypať kakao cez sitko. Aj takto to bolo vynikajúce. Alebo poliať bielou 
čokoládou do kríža. 

 

 

 

 

http://varecha.pravda.sk/recepty/suroviny/cukor-hnedy/�
http://varecha.pravda.sk/recepty/suroviny/maslo/�
http://varecha.pravda.sk/recepty/suroviny/pomarancova-kora/�
http://varecha.pravda.sk/recepty/suroviny/kakao/�
http://varecha.pravda.sk/recepty/suroviny/cukor-praskovy/�
http://varecha.pravda.sk/recepty/suroviny/kava-instantna/�
http://varecha.pravda.sk/recepty/suroviny/dzem-pomarancovy/�
http://varecha.pravda.sk/recepty/suroviny/mascarpone/�
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Anglický vianočný puding 
Angličania si bez tradičného vianočného pudingu nevedia predstaviť Vianoce, ale majú slabosť aj pre iné 
pudingy. Všetky sú veľmi bizarné a na tie naše sa ani náhodou nepodobajú. 

Tradičné anglické pudingy sa od našich líšia nielen chuťou, ale aj vzhľadom. Sú veľmi sýte a dávajú sa do nich 
pre nás zvláštne ingrediencie a kombinácie potravín. Na Britských ostrovoch je totiž pudding prakticky 
všetko, čo má charakteristický tvar formy, do ktorej sa leje cesto, čiže každý kopček, pripomínajúci bábovku. 
Zvláštnymi anglickými pudingmi sú napríklad aj tradičný slivkový puding, ryžový či škvrnitý puding s ríbezľami 
a hrozienkami, alebo syllabub, starodávny pokrm zo smotany, bieleho vína a citrónovej šťavy 

Tradície spojené s vianočným pudingom 

Podľa anglickej tradície by sa mal vianočný puding variť až mesiac pred 
Vianocami, aby suroviny stihli dobre nasiaknuť, odležať a mali intenzívnejšiu 
chuť. Poslednou príležitosťou na jeho varenie je posledná nedeľa pred 
adventom, ktorá sa v Anglicku nazýva Stir up Sunday, čiže Miešacia nedeľa. Aj 
pri miešaní sa dodržiavali rôzne tradície. Striedala sa pritom celá rodina a  každý 
si niečo želal. 

Do pudingu sa vkladala strieborná minca alebo prsteň a kto ich našiel, priania 
sa mu splnili. Puding sa miešal výlučne drevenou varechou smerom od východu 
na západ, na počesť Troch kráľov, ktorí prišli z východu. Mal mať napríklad 
trinásť ingrediencií, ktoré predstavovali Ježiša a dvanásť apoštolov. Vrch 

hotového pudingu sa zdobil vetvičkou cezmíny, ktorá mala priniesť rodine šťastie a zdravie, pre iných bola 
symbolom Kristovej tŕňovej koruny. 

Pôvodne to bola ovsená kaša s mäsom  

Anglická kuchyňa nemá vo svete práve dobrú povesť a o 
anglickom vianočnom pudingu tiež kolujú hrôzostrašné 
povesti. Je takmer čierny, hutný, veľmi sýty a ani jeho 
konzistencia nie je príliš lákavá. Dávajú sa doňho šokujúce 
prísady ako hovädzí loj, čierne pivo či kúsky pečiva. V 14. 
storočí bol jeho obsah ešte divokejší. Nazýval sa frumety, 
čiže pšeničná kaša, v ktorej bola vyvarená šialená zmes - 
hovädzie a baranie mäso s ovocím, vínom a korením. A bol 
pôstnym jedlom, ktoré sa konzumovalo pred vianočnými 
hodmi.  

Na vianočné stoly Angličanov sa vrátil až za kráľa Juraja I. Za kráľovnej Viktórie v 19. storočí už bol na 
anglických štedrovečerných stoloch samozrejmosťou. V tých časoch z neho zmizlo mäso, definitívne sa 
zmenil na sladký dezert a podľa receptúr z 19. storočia sa varí dodnes. 
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Anglický vianočný puding 

240 g ríbezlí, 240 g bielych hrozienok 
480 g hrozienok, 120 g citrónovej kôry 
240 g chleba, nakrájaného na kocky 
240 g loja, tuku, 240 g mäkkého hnedého cukru 
120 g hladkej múky , 1 veľká mrkva 
30 g drvených mandlí 
1 kávovej lyžičky pudingového korenia (zmes drvenej 
škorice, klinčekov, ďumbiera) 
4 vajcia, 2 polievkové lyžice čiernej melasy 
2 polievkové lyžice golden sirup alebo javorového 
sirupu, alebo medu 
1 lyžičky nastrúhaného muškátového oriešku 
nastrúhaná kôra z 1 citrónu 
120 ml brandy, 237 ml čierneho piva, trocha soli 
 
Zmiešajte všetky suché ingrediencie. Pridajte nastrúhanú mrkvu, potom rozšľahané vajce s brandy, 
melasou a golden sirupom. Vlejte čierne pivo, ale tak, aby zmes nebola príliš tekutá. Všetko dobre 
premiešajte drevenou varechou a nechajte stáť asi 18 hodín. Vymastite formu, zmes do nej vložte a 
prikryte fóliou alebo papierom na pečenie tak, aby mala dosť miesta, keď zväčší objem. Dnes sa 
dáva do bábovkovej alebo inej formy, ale pôvodne sa hmota pred varením zabalila do vlhkej 
mušelínovej látky a preto mali tradičné anglické pudingy tvar gule alebo oválu. Puding môžete variť 
vo vodnom kúpeli 7 - 9 hodín alebo v tlakovom hrnci dve a pol hodiny. Pri varení v kúpeli treba 
dávať pozor, aby voda siahala do jednej tretiny formy s pudingom a pravidelne ju dolievať. Hotový 
má tmavohnedú farbu. Po uvarení ho treba dať na chladné a tmavé miesto až do Vianoc, alebo 
aspoň na týždeň. Asi dve hodiny pred podávaním sa musí znova prevariť vo vodnom kúpeli. Potom 
sa vyklopí na zohriatu misu. Angličania ešte celé dielo polejú pudingovým krémom - custardom a 
ozdobia kúskom cezmíny. Podávajú ho teplý a pred podávaním ho polejú zohriatym koňakom 
(alebo iným alkoholom) a zapália. 
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VIANOČNÁ  RUŽA 

K tradične pestovaným kvetinám tohto obdobia patrí vianočná 
hviezda (ruža). Jej presný botanický názov je prýštec najkrajší 
(Euphrobia pulcherrima). Exotická kráska pochádza z vlhkých 
hôr oblastí Strednej Ameriky, kde dorastá až do 
niekoľkometrovej výšky. Prvé exempláre sa do Európy dostali v 
roku 1834 z Mexika. O rozšírenie a symboliku tohto kra sa 
postarali brazílski misionári, ktorí ho vysádzali pri kostoloch a 
misiách v pralese. Pretože kvitli práve v období Vianoc, stali sa 
kvetmi slávnostných vianočných stolov. 

Pestovanie 
Vianočná hviezda patrí k rastlinám krátkych dní, a teda vyžaduje redukciou počtu hodín denného 
svetla. Počas štyroch týždňov pred Vianocami treba každú noc rastlinu držať v teplej a tmavej 
miestnosti najmenej štrnásť hodín alebo sa zatieňuje pomocou kartónu, ktorým rastlinu prikryjeme. 
Viac svetla spôsobuje aj bujnejší a rozkonárený vzrast ale brzdí kvitnutie. Kvitnutie trvá približne tri 
až štyri týždne a často vydrží až do Hromníc.  

 
Starostlivosť 

· Pri ďalšom pestovaní po odkvitnutí treba rastlinu 
hlboko zrezať. Dĺžku odstrihnutých vrcholcov sa 
odporúča osem až desať centimetrov. Pri zrezávaní 
alebo poranení z rastliny vyteká mliečnobiela jedovatá 
šťava, preto si po ošetrení treba umyť ruky.  

· Kto má záhradu alebo balkón, môže vianočnú hviezdu v 
letných mesiacoch pestovať vonku na chránenom 
mieste, kde si musí privyknúť na svetlo a čerstvý 
vzduch.  

· S príchodom studených jesenných nocí ju znova 
umiestnime dovnútra. V zime udržujeme rastlinu pri teplote nad 16 °C za primeranej 
vlhkosti. Nezaškodí ani rosenie vlažnou vodou pomocou rozprašovača.  

· Keď kvitne, umiestnime ju na chladnejšie stanovište a zavlažovanie mierne zredukujeme. 
Premokrenie pôdy spôsobuje opadanie listov, preto pred ďalším polievaním treba nechať 
pôdu v črepníku trochu preschnúť.  

· V dôsledku vlhkého vzduchu rastlinu často napádajú sivé plesne a koreňová hniloba. V 
suchých podmienkach sa často infikuje plošticami, voškami a roztočmi. Ako prevenciu preto 
počas leta aplikujeme raz za osem alebo štrnásť dní hnojivo na kvety.  
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Kapor obyčajný 
 
Kapor ako ryba 
 
         Kapor obyčajný (Cyprinus carpio) žije v pomaly tečúcich vodách alebo v rybníkoch. Má vysoké zavalité 
telo, obyčajne dorastá do veľkosti 50 cm. 
Telo kapra je pokryté šupinami. Pokožka obsahuje sliz, ktorý pomáha znižovať trenie pri plávaní. 
Kapor má chrbát  tmavozelený, šedý alebo šedomodrý, boky má žltozelené až zlatisté, brucho žltobiele. 
Plutvy má väčšinou šedomodré, análna a chvostová plutva sú červenasté. 
 
         V stredoveku sa vozil do Európy z Malej Ázie so zastávkou na Cypre a vraj tam treba hľadať aj pôvod 
jeho mena. Jeho pomenovanie je podobné v mnohých jazykoch: Francúzi mu hovoria carpe alebo escarpo, v 
angličtine je to carp, v nemčine Karpfen a po taliansky carpa.  
 
        Kapor je hospodársky významnou európskou rybou a umelo – v rybníkoch  sa chová už viac ako dvetisíc 
rokov. Dnešný kapor je výsledkom  šľachtiteľskej práce, počas ktorej sa zmenil aj jeho vzhľad a od divej 
riečnej formy kapra sa už značne líši. 
       Kapor je dôležitou rybou aj pre športový rybolov. Takmer v každej krajine existujú lokality, kde možno 
chytať kapry ako relax alebo aj súťažne. 
 
Kapor ako symbol Vianoc 
 
       Ryba  je oddávna kresťanský symbol. Je považovaná za pôstne jedlo. 
V stredoveku sa  najdostupnejšou rybou stal kapor. Postupne sa stal typickým vianočným štedrovečerným 
chodom nielen v Česku, ale aj v niektorých oblastiach Nemecka a Poľska, najmä tam, kde mal jeho chov 
tradíciu. 
Postupne sa začal udomácňovať aj na slovenskom štedrovečernom stole. Tento vianočný zvyk prinášali so 
sebou hlavne české rodiny, ktoré sa prisťahovali na Slovensko. 
Dnes na Štedrý večer nechýba takmer na žiadnom stole, podávaný s ďalším symbolom Vianoc - zemiakovým 
šalátom. 
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VIANOČNÉ OSTROVY 
S pomenovaním Vianočný ostrov sa možno stretnúť  v Tichom aj v  Indickom oceáne. Dôvod je 
jednoduchý. Tento názov patrí dvom ostrovom, ktoré sa nachádzajú v rôznych častiach sveta. 
Vzhľadom na poetickosť pomenovania sa azda tomu ani nedá veľmi čudovať. 
 
Vianočný ostrov Tichého oceánu 

Vo východnej časti ostrovnej republiky Kiribati sa rozprestiera najväčší korálový ostrov na svete. 
Španielski moreplavci ho objavili v 17. storočí. Zaujímavé pomenovanie - Vianočný ostrov - dostal 
preto, že sa k nemu anglický moreplavec James Cook  priplavil na Vianoce roku 1777. Tento ostrov 
koralového pôvodu je dnes známy pod menom 
Kiritimati, čo v preklade znamená Vianoce. 
 
Vianočný ostrov Indického oceánu 

V blízkosti Indonézie leží druhý Vianočný 
ostrov, ktorý patrí Austrálii. Pomenovanie 
dostal z rovnakého dôvodu ako Kiritimati. 
25.decembra 1643 k jeho brehom priplával 
kapitán Willliam Mynors. Na ostrove dnes žijú 
Číňania, Austrálčania, Európania i Malajci. Mix 
jazykov, kultúr a náboženstiev tu vytvára 
zaujímavú atmosféru harmonického spolužitia. 
Kalendár Vianočného ostrova je plný sviatkov 
kresťanských, moslimských, ale i budhistických či taoistických. Vďaka svojej izolovanej polohe na 
ostrove žije veľa druhov rastlín a zvierat, ktoré sa nenachádzajú nikde inde na svete. Aj preto je 
často Vianočný ostrov prezývaný ako Galapágy Indického oceánu. 63% jeho plochy tvorí národný 
park, preto pre všetkých, čo uprednostňujú túlanie sa prírodou, je Vianočný ostrov hotovým 
kráľovstvom. Z týchto istých dôvodov je ostrov zaujímavý aj pre vedcov, hlavne pre biológov 
a botanikov. 
 
Krása Vianočných ostrovov 

Oba Vianočné ostrovy majú pôsobivú prírodu 
a prekrásne pláže. Ak sa vám žiada viac civilizácie 
v podobe kvalitných služieb, Vianočný ostrov 
v Indickom oceáne vám v nijakom ohľade 
neostane nič dlžný. Splní všetky vaše očakávania 
a predstavy. Vianočný ostrov v Tichom oceáne je 
podmanivý rovnako, je však vhodnejší pre tých, čo 
chcú nachvíľu na civilizáciu zabudnúť. Takisto nie je 
na zahodenie predstava, že tu oslávite Vianoce 
alebo koniec roka. Obyvateľstvo Kiritimati totiž 
slávi Nový rok ako prvé na svete, pretože ostrov 
Kiribati leží na 180° poludníku.  
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Kanada 
 

POLOHA 

Kanada sa nachádza na severe Severnej Ameriky. Na juhu susedí so 
Spojenými štátmi americkými, na západe ju obmýva Tichý oceán, na 
severe Severný ľadový oceán, na východe  Atlantický oceán. S rozlohou 9 984 670 km² je, po Rusku, druhým 
najväčším štátom na svete. 

 

PROVINCIE 

Kanada sa delí na desať provincií a tri teritóriá: 

1. Alberta 
2. Britská Kolumbia 
3. Manitoba 
4. New Brunswick 
5. Newfoundland a Labrador 
6. Nové Škótsko 
7. Ontário 
8. Ostrov princa Eduarda 
9.Quebec 
10. Saskatchewan 
11. Severozápadné teritóriá 
12. Nunavut 
13. Yukon  
 

Najrozľahlejšou provinciou je Quebec s rozlohou 1 542 056 km2 a najmenej rozľahlou je Ostrov princa 
Eduarda s rozlohou 5 660 km2 . Najľudnatejšou provinciou je Ontário s počtom obyvateľov 12 449 502 
a najmenej ľudnatou je Ostrov princa Eduarda s počtom obyvateľov len 137 900. Najrozsiahlejším teritóriom 
sú Severozápadné teritóriá s rozlohou 1 346 106 km2. Naopak, najmenej rozľahlou je Yukon s rozlohou 
482 443 km2.  Najviac obývaným teritóriom sú Severozápadné teritóriá s počtom obyvateľov 42 944. 
Najmenej obývaným teritóriom je Nuvanut s počtom obyvateľov 29 300. 

 

DVOJJAZYČNOSŤ 

Kanadu začali osídľovať približne v tom istom období ako USA. Najviac prisťahovalcov pochádzalo z Anglicka 
a Francúzska. Od tých čias sa odvíjala dvojjazyčnosť štátu. Znalosť jedného z týchto jazykov je podmienka k 
udeleniu občianstva žiadateľom z iných krajín. Angličtina je materinskou rečou väčšiny obyvateľov všetkých 
provincií s výnimkou Quebecu a dvoch  teritórií: Yukonu.a Severozápadných teritórií. 
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PODNEBIE a KRAJINA 

V Kanade je široké rozpätie pásem – od 
polárneho a subtropického na severe až po 
mierne na juhu.Vo vnútrozemí sú zimy 
chladnejšie a dlhšie ako na pobreží, teploty sú 
tam značne pod nulou a býva veľmi veľa snehu, 
letá sú teplejšie. Najteplejšie zimy sú na 
tichomorskom pobreží. 

POVRCH 

Pobrežie Kanady je členité s mnohými poloostrovčekmi, zálivmi a 
ostrovčekmi. Veľká časť územia je pokrytá rozsiahlymi lesmi. 
Najvyšším štít Kanady je Mount Logan (5 959 m). Leží na 
severozápade Yukonu v území Národného parku Kluane. 

  

VODSTVO 

Kanada disponuje s 1/3 svetových zásob sladkých vôd. Veľmi veľkú 
časť tvoria jazerá. Najvýznamnejšie sú Veľké kanadské jazerá – Ontárijské, Michigenské, Erijské, Hurónske a 
Horné, ktoré tvoria hraničné územie s USA. Horné jazero je najväčšie sladkovodné jazero na svete.  

Najvýznamnejšou riekou je rieka Sv. Vavrinca, ktorá odvodňuje juhovýchodnú časť územia. Väčšina riek vteká 
do Hudsonovho zálivu. Erijské jazero s Ontáriom spája rieka Niagara, a tam je jeden z kanadských prírodných 
divov, Niagarské vodopády.  

 

 

 

 

 

          Horné jazero                                                                                           Niagarské vodopády 

HLAVNÉ MESTO 

Hlavným mestom Kanady je Ottawa. Nie je však najväčším mestom, tým je Toronto, má až štvrtú 
priečku.Nachádza sa v provincie Ontário v Ottawskom údolí. Ottawa má celkom 808 391 obyvateľov. Jej 
rozloha je  2779 km2. Hlavným mestom Kanady sa stala po vymenovaní Kráľovnou Viktóriou v roku 1857. Je 
to mladé, čisté, mnohojazyčné mesto, plné života. Je kultúrnym aj intelektuálnym centrom Kanady. 

 

 

 

 

 

http://cestovanie.aktuality.sk/krajiny/amerika/kanada/�
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ŠTÁTNE ZRIADENIE 

Štátne zriadenie v Kanade je parlamentná monarchia. Na  
jej čele je anglická kráľovna  

Alžbeta II., pretože Kanada je jednou z krajín Britského 
spoločenstva (Commonwealth). V krajine je zastupovaná 
generálnou guvernérkou. V roku 1982 bol prijatý Ústavný 
zákon, ktorý dal kanadskému parlamentu právo meniť 
ústavu. Dovtedy museli byť všetky ústavné zmeny 
odsúhlasené britským parlamentom. Generálnou 
guvernérkou Kanady je Michaelle Jean. Predsedom vlády 
je Stephen Harper. 

Anglická kráľovná Alžbeta I     Michaelle Jean 

 

KUCHYŇA 

Kanadskou špecialitou je javorový sirup (maple syrup). Je to sladký sirup, ktorý sa 
získava z miazgy javorov. V Kanade ho užívajú hlavne ako polevu na palacinky, 
vafle, toasty alebo zmrzlinu. Vyrábajú sa z neho aj ďalšie sladkosti, cukríky alebo 
lízanky a dokonca sa pridáva aj do niektorých druhov pív. 

V Quebecu je populárny tzv. poutine - vyprážané 
hranolky s hnedou omáčkou Gravy navrch posypané 
tvarohovým syrom. 

 

 

Medzi tradičné pokrmy Kanady patria: rôzne druhy húb, hovädzie mäso sa zázvorovou omáčkou, slanina, 
ryby a plody mora (homár, morské riasy, mušle, krevety, uškatce plutvy), fazuľa na akýkoľvek spôsob, 
hranolky, pšeničné placky, bannock, sladké zemiaky, divoká ryža, tvarohový syr atď. 

 

 

 

 

 

 

                  homár                                                                   bannock 
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Zimné športy  
Slovensko na Zimných olympijských hrách 2010 reprezentovali 73 športovci v 8. športoch, čo je zatiaľ najväčší počet 
slovenských reprezentantov. Zároveň je to najúspešnejšia slovenská olympijská výprava, v ktorej športovci získali 
zlatú, striebornú a bronzovú medailu. 

Tu sú niektorý naši reprezentanti:                                                                                                                          

Slalom:                          Biatlon:                                   Krasokorčuľovanie:                                                                                               
Veronika Zuzulová (10. miesto)          Anastasia Kuzminová (zlato, striebro)     Ivana Reytmaierová                      
Jana Gantnerová   Pavol Hurajt (bronz) 
Jaroslav Babušiak 
 

Krasokorčuľovanie:  
Krasokorčuľovanie, je druh korčuliarskeho zimného športu, ktorý sa vyznačuje rôznymi technicky náročnými prvkami, 
ktoré sú vďaka šikovnosti športovcov a ich trénerov navzájom  poprepájané do pútavého a napínavého umeleckého 
diela. 

Známe osobnosti slovenského a českého krasokorčuľovania:   

Ondrej Nepela, Karol Divín, súrodenci 
Romanovci, Hana Mašková a  pani Hilda 
Múdra.  V ich umení prevažujú trojité a štvorité 
skoky v rôznych kombináciách a sekvenciách, 
zaujímavé piruety a veľmi nápadité krokové 
pasáže.         

 

Známa osobnosť svetového krasokorčuľovania:  

Sasha Cohen je americká krasokorčuliarka. V roku 2006 strieborná olympijská medailistka, trojnásobná medailistka 
v roku 2003, Grand Prix Final a v roku 2006 americká šampiónka. 

Aj na našej škole sa nachádzajú budúce hviezdy: 

Lucka Straková zo 7.A triedy.        

· Ako dlho sa venuješ krasokorčuľovaniu?                                                                                                                                       
No tak zhruba by to už mali byť 3 roky. Ak si dobre pamätám (hehe:-).   
                                       
· Kto prišiel s nápadom, aby si sa začala venovať krasokorčuľovaniu? 

Bol to môj nápad. Prisnilo sa mi o tom, a  rodičia mi pomohli všetko potrebné vybaviť. 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Veronika_Zuzulov%C3%A1�
http://sk.wikipedia.org/wiki/Ondrej_Nepela�
http://sk.wikipedia.org/wiki/Karol_Div%C3%ADn�
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=S%C3%BArodenci_Romanovci&action=edit&redlink=1�
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=S%C3%BArodenci_Romanovci&action=edit&redlink=1�
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Hana_Ma%C5%A1kov%C3%A1&action=edit&redlink=1�
http://sk.wikipedia.org/wiki/Hilda_M%C3%BAdra�
http://sk.wikipedia.org/wiki/Hilda_M%C3%BAdra�
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=cs&rurl=translate.google.sk&sl=en&tl=sk&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Figure_skating&usg=ALkJrhiKVrlAdCvR0bwUOhwpJHjgwVJL1A�
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=cs&rurl=translate.google.sk&sl=en&tl=sk&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Figure_skating_at_the_2006_Winter_Olympics&usg=ALkJrhjm6Ytm-JYlz-DB5gXevrjov2GjwQ�
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=cs&rurl=translate.google.sk&sl=en&tl=sk&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Grand_Prix_of_Figure_Skating_Final&usg=ALkJrhieMZQ8JrWk5tkJ5iPx2bNLNZuRJg�
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=cs&rurl=translate.google.sk&sl=en&tl=sk&u=http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Figure_Skating_Championships&usg=ALkJrhiFPEZG2g59lmiGjXB4zWdN5ak3tA�
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· Podporujú Ťa rodičia v krasokorčuľovaní?                                                                                                                                         
Áno hlavne ocino, ale aj mama a sestra mi držia palce. 
 
· Ako si spomínaš na prvý tréning?                                                                                                                                                                                             
Moja trénerka bola veľmi milá (Zuzana Babiaková), takže  som mala veľmi dobré začiatky, aj keď veľmi 
tvrdé.    
                                          
· Musíš mať aj nejaké špeciálne oblečenie?                                                                                                                                                        
Počas tréningov nič špeciálne (okrem korčulí) nepotrebujem, no počas súťaží nosím šaty a telové pančušky.     
              
· Ako často trénuješ? 

Trénujem každý deň, aj cez víkendy. 

· Stíhaš sa popri tom venovať aj  škole?                                                                                                                                            
Áno, je to náročnejšie, ale zvládam to. 
 
· Ktoré prvky už máš zvládnuté? 

Ovládam už všetky dvojité skoky a viaceré piruety (nízku, vysokú, libelu, Bilmanovej,..) 

· Čo máš z technických prvkov najradšej? 

Veľmi rada skáčem jednoduchý Axel a robím piruetu. 

· Na akých súťažiach si sa zúčastnila? 

Naposledy som sa súťaže zúčastnila 24.11. na celoslovenskej súťaži Grand Prix tu v Banskej Bystrici, kde 
som sa umiestnila vo svojej kategórii (IKC) na 4. mieste. Ja sa venujem interpretačnému korčuľovaniu,  
v ktorom sa zvýšený dôraz kladie na umelecké stvárnenie a precítenie hudby. 

· Ešte stále Ťa krasokorčuľovanie baví? Čo Ti tento šport prináša?                                                            

Veľmi ma baví, neviem si to bez toho už ani predstaviť. Prináša mi radosť, krásu a obohatilo ma o mnohé 
priateľstvá. 

Ďakujeme Lucke za rozhovor  J                                                                                                                                                
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Trendy na silvestrovskú party. 
Súčasťou zimného obdobia sú aj rôzne plesy a fašiangové zábavy. Je to jedna 
z príležitostí, aby sme sa my dievčatá krásne upravili a kúpili, či požičali, nové 
šaty, upravili sa v slávnostnom duchu.  

Ak chcete byť na párty trendy, móda káže: OBLEČTE SA DO ČIPKY! 
Najmodernejšou je tmavomodrá farba a klasikou je čierna. Leskom sa tento 
rok odporúča šetriť.  

V účesoch hrajú prvé husle drdoly a hladké výčesy, ozdobené rôznymi 
čelenkami, sponami a stuhami.  

Líčenie môže byť na večer o niečo silnejšie a určite zvoľte jednu z alternatív – 
nalíčené oči a pery len pretreté leskom alebo výrazné pery a oči nalíčené iba 
jemne. Pri mejkape platí pravidlo, že menej býva niekedy viac! 

Topánky si vyberajte podľa modelu šiat. Dnes už neplatí, že topánky a šaty 

musia byť v jednej farbe. Na tancovačku si vyberajte topánky nie 
podľa módy, ale podľa toho ako vám sedia a či sú vám pohodlné. 

V doplnkoch a kabelkách sa fantázii 
medze nekladú. Vyberať si môžete aj 
z viacfarebných kúskov ozdobených 
aplikáciami, trblietkami alebo 
netradične textilnými kvetinkami. 

     Tak slečny vyberajte a hlavne bez 
ohľadu na zvolený model, dobre zabávajte! 

Tipy a inšpirácia pre vás 
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Osobnosti pod vianočným stromčekom 
24.12. 

Alžbeta Bavorská, zv. Sissi (24.12.1837) bola bavorská princezná, rakúska 
cisárovná (od r. 1854, česká a uhorská kráľovná (od r. 1854), manželka rakúskeho 
cisára Františka Jozefa I. Sissi bola v súkromnom živote rozporuplná osobnosť. 
Vytvárala si svoj vlastný štýl, ktorý sa len zriedkavo zhodoval so zásadami dvorného 
ceremoniálu. Alžbeta nebola aktívna v politickom dianí. Politicky sa prejavila len raz 
v roku 1867, kedy sa zaslúžila o presadenie ústupkov voči Maďarom. 

 

 

25.12. 

Na Prvý sviatok vianočný svoje narodeniny 
(25.12.1935) každoročne oslavoval národný 
umelec, maliar, grafik, ilustrátor a autor 
bývalých československých bankoviek prof. 
Albín Brunovský.  Ako umelec i pedagóg 
obnovil záujem o klasické grafické techniky - 

lept, akvatintu, mezzotintu, suchú ihlu, kameňorytinu, litografiu. Vo 
svojej tvorbe sa okrem voľnej grafiky venoval najmä maľbe knižnej 
ilustrácii, tvorbe ExLibris, úžitkovej grafike (bankovky, známky a 
plagáty) a scénografii. Za svoje tvorbu a dielo bol ocenený 
mnohými významnými cenami doma aj v zahraničí. 

26.12. 

Mao Ce-Tung bol od roku 1935 predsedom Komunistickej strany Číny. 
Zvíťazil v občianskej vojne s nacionalistami a od roku 1949 bol až do svojej 
smrti najvyšším predstaviteľom Čínskej ľudovej republiky. Mal oficiálnu 
prezývku Veľký kormidelník (伟大舵手). Je považovaný za jedného z 
najhorších diktátorov v dejinách, nakoľko si jeho vláda vyžiadala obrovský 
počet obetí.  

 

 

http://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%8C%C3%ADnska_%C4%BEudov%C3%A1_republika�
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Písal sa rok 1955, San Francisco. Konkrétne 24. februára prišiel na náš 
svet najväčší človek v oblasti počítačov. Jeho rodičia ho nechceli a tak si 
ho adoptovali jeho náhradní rodičia Paul a Clara Jobsovci. Jobs 
nevyštudoval vysokú školu, po prvom semestri ju opustil a zamestnal sa. 
Už od začiatku mal k počítačom blízko, zamestnal sa vo firme Atari. 
Zaoberali sa výrobou herných zariadení. Zarobil tam peniaze na cestu do 
Indie skade si priniesol novú vieru. Už v roku 1976 Steve Jobs Atari opustil 
a založil Apple. Prečo Apple? Existuje veľa verzií tohto príbehu, ale 
najpravdepodobnejšia je, že Jobs nechcel zaťažovať ľudí žiadnym 
odstrašujúcim názvom z počítačovej terminológie, ale vybral niečo 
jednoduché. Šťavnaté mladé a aj nahryznuté jablko.  Založiť firmu nebolo  
ľahké – s kamarátmi Steveom Wozniakom a Ronaldom  Waynom museli 
získať financie. Jobs predal svoj Volkswagen a Wozniak vedeckú 
kalkulačku. Prvý počítač vyrobili a predali u Jobsovcov v garáži. Už v roku 
1978 sa Apple začalo súdiť s Apple Corps. (vydavateľ Beatles) o značku. 
Vyhralo Apple Computers s tým, že sa nezapletú do hudobného 
priemyslu. Apple bola menej tradičná firma. Žiadne obleky, ale džínsy. Nie 
osemhodinový, ale štrnásťhodinový pracovný čas. Tí čo v Apple pracovali 
nemuseli, ale chceli. V roku 1979 navštívil Jobs Xerox v Palo Alto. Našiel 
tam inšpiráciu – uvidel počítač ovládaný myšou s grafickým protredím bez 
odpudzujúceho príkazového riadka. Jobs sa však necítil  

1955 – Steve Jobs sa 
narodil 

1974 – Nastúpil do firmy 
Atari – zaoberala sa 
výrobou herných zariadení 

1976 – Zakladá firmu 
Apple s kamarátmi 
Steveom Wozniakom 
a Ronaldom Waynom 

1983 – Zamestnal Johna 
Sculleyho ako generálneho 
riaditeľa a predstavil 
počítač Lisa – prvý PC 
ovládaný myšou 

1984 – Po odchode 
z Applu založil firmu NeXT 

1986 – Jobs založil Pixar – 
štúdio animovaných 
filmov 
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dobrým riaditeľom a v roku 1983 si priviezol manažéra Pepsi Johna 
Sculleyho. Vtedy sa zistilo aký má dobrý presvedčovací talent. Scully 
nechcel pracovať v Apple, ale presvedčil ho Jobs svojím výrokom: „Chceš 
stráviť život predávaním cukrovej vody alebo chceš ísť so mnou a zmeniť 
svet?“Bol to chybný krok. Po ukončení vývoja Macintosha Apple 
nedosiahlo takú úspešnosť ako by chcel Scully. Kurzor myši bol pomalý, 
tlačiareň na dokumenty tlačila nekvalitne. Postupne Scully odstavil Jobsa 
od akéhokoľvek rozhodovania o firme. V roku 1986 pribudla v počítačoch 
Apple funkcia MIDI – nahrávanie a úprava zvuku. Znova bol oheň na 
streche – Apple Corps. zažalovalo Apple Computers za porušenie 
predchádzajúcej dohody. Vyriešilo sa to finančným urovnaním a vznikla 
nová dohoda, že Apple Computers nebude predávať hudbu na fyzických 
nosičoch. Nakoniec Jobs odišiel a založil firmu NeXT. V nej sa sústredil na 
vývoj nového operačného systému NeXTStep. Bol to operačný systém 
s grafickým prostredím, mal byť revolučný. Nemal úspech. Po tomto 
neúspechu založil slávne filmové štúdio Pixar. Do roku 2006 sa mu darilo, 
vzniklo vňom veľa animovaných filmov (napr. Rodinka úžasných). 1996 sa 
Apple ocitlo v hlbokej strate. Kúpilo NeXT s Jobsom a ten sa vrátil na 
pozíciu prezidenta. Škrtal, prepúšťal, zastavoval nezmyselné projekty – 
firmu prebudoval od základov. Tieto zmeny priniesli ovocie, od roku 2002 
je Apple v zisku. Po Jobsovom návrate pretvorili NeXTStep na Mac OS X – 
najrevolučnejší Mac v dejinách. Správy z roku 2004 už boli negatívne – 
Jobs je chorý. Podstúpil niekoľko operácií, Apple zatiaľ viedol Tim Cook. 
V tomto roku Jobs odstúpil z postu riaditeľa s vyhlásením: "Vždy som 
hovoril, že ak  
nastane deň, keď už nebudem môcť vykonávať svoje povinnosti a 
úlohy ako výkonný riaditeľ Apple, budem prvý, kto vám to oznámi.  
Nanešťastie ten deň nastal. Týmto rezignujem na svoj post  
výkonného riaditeľa Apple," Krátko na to zomrel. Bol ženatý a mal 4 
deti, tiež mal Guinnesov rekord za najmenší plat riaditeľa – 1 dolár. 

 

 

 

 

 

 

1996 – Návrat do Applu – 
Apple odkúpil NeXT 

1996 – Apple je v strate 

2001 – nový produkt – 
iPod postavil firmu na 
nohy 

2002 – Apple znova v zisku 

2004 – Zdravie Jobsa je 
podlomené, podrobil sa 
niekoľkým operáciám 

2007 – uvedenie iPhonu 
na trh 

2010 – predstavenie 
nového tabletu iPad 

2011 – Steve Jobs odstúpil 
a pár mesiacov na to 
zomrel na rakovinu 
pankreasu 
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Vedomostný test pre žiakov II. stupňa 
 

 

 

1. Ako sa volá najvyššie položené hlavné mesto na svete a v ktorej krajine leží? 

2. Ktorý suchozemský cicavec nevie skákať? 

3. Kto objavil čokoládu získavanú z kakaových bôbov? 

4. Samček ktorého živočícha ako jediný v ríši zvierat porodí mláďatá? 

5. Čo je to švábka? 

6. Ako sa volá hviezda, ktorá je najbližšie k Zemi? 

7. Ktoré mesto na Slovensku je najväčšie rozlohou? 

 

 

7 otázok správne – si génius alebo vieš používať internet 

6 otázok správne – je to stále na jednotku 

5 otázok správne – trochu viac sa sústreď a bude to lepšie 

4 otázky správne – môžeš sa pokladať za homo sapiens sapiens 

3 otázky správne – môžeš sa pokladať za homo sapiens sapiens, ktorý zatiaľ neobjavil internet 

2 otázky správne – máš chybu v programe 

1 otázka správne – Určite nie si šimpanz? 

O správne – Určite si šimpanz! 
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Vianoce očami druhákov 
 
Kapor čľupol do vane, 
dnes nebude kúpanie. 
To až zajtra, v Štedrý deň, 
bude kapor, nie rezeň. 
 
Všetko doma krásne vonia, 
a zvončeky tíško zvonia. 
Pod vianočným stromčekom  
budeme sa hrať s Legom. 
 
Vianočný čas rýchlo letí, 
ja sa teším najmä z detí.  
 
 
Zima zima zimička, 
ty si krásna bielučká. 
V zime krásne vločky sadnú 
na bielu pokrievku. 
Zima naša biela si ty, 
keď snehuliaka staviame si.  
 
 
Padá prvý sneh, 
bude biely. Nech! 
Zoberieme sane, lyže, 
spustíme sa dole 
z Krížnej. 

 
 
Mama Ina zíva. 
Čo sa to tam skrýva? 
No predsa zima! 
Na brehu je sneh, 
váľa sa tam mech. 
Nech sa váľa, nech. 
Malá mačka kočka, 
Na vločku si počká. 
Detí je tam ako smetí, 
pozerajú čo tam letí.  
Letí letí vtáčik, 
čo to má za zobáčik? 
Všetky deti láka, 
postaviť si snehuliaka. 
Čo sa to tam ligoce? 
No predsa sú Vianoce! 
 
 
 
Snehuliaka láka 
chytiť do zobáka vtáka. 
Ale do akého,  
Keď žiadny nemá? 
Nos má krivý a ústa z uhlíkov. 
a brucho plné gombíkov.  
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Ako sa máme v zime starať o zvieratá 
 

Zvieratá potrebujú v zime veľkú starostlivosť. 
Starajú sa o nich ľudia a to tak, že im stavajú 
krmelce a dávajú do nich kamennú soľ a slamu. 
Zvieratá potrebujú soľ na prežitie, ťažko sa im 
v zime hľadá potrava pod snehom.  

Srny a iné lesné zvieratá k nám minulý rok v zime 
chodili, videla som ich naživo. Líška drhla 
susedom sliepky. Srny, srnčatá a jelene k nám 
chodili preto, lebo sme im sypali jablká pred plot.  

Chalupu máme na Poľane. Každý deň tam 
stretneme veľa zvierat.  

Raz si tato povedal, že nenecháme zvieratká 
hladovať. Postavili sme si krmelec pred plotom 
a lesné zvieratá k nám chodili skoro ráno a neskoro večer. Teraz už určite nebudú hladovať.  

 

 

Príbeh o zimnej krajine 
Sedím vo svojej izbe a pozerám sa z okna na 
krajinu, ktorá odpočíva pod snehovou 
pokrývkou. Teplé lúče slnka sa vymenili za 
vnášajúci sa sniežik. Stromy vymenili svoje 
nádherné zelené lístie za biele ligotavé šaty. 
Pani zima môže byť na seba hrdá. Potôčik sa 
tiež kamaráti so zimou. Aj keď si s ľadom 
nažívajú ako bratia, musel potôčik zavrieť 
svoje ústa, keď ho prikryl ľad, aby mu nebola 
zima. Strecha každého domu, či v meste alebo 
na dedine, má snehobielu pokrývku. Ani pán 
mráz nezaháľal. Podľa mňa je zima to 
najkrajšie ročné obdobie. Prechádzka po lese 
je veľký zážitok. A kto chodí po lese, zbadá ozdobu tej prekrásnej prikrývky, ktorou sú stopy 
šantiacich zvieratiek.  
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Zimné hádanky 
 

 

· Za srieňovým plotom stojí ktosi bosý. Samozrejme potom, červený nos nosí. 
 
v Stojí stojí pri dome, v snehobielej nádhere. Usmieva sa veru hej! Metla v ruke snehovej. 

 
· Letia letia hviezdy biele, čipkované všetky celé. Veľa ich je na stráni. Chytíš – voda na dlani. 
 
v Prišiel k nám biely kôň, ľahol si na celý dvor. 

 
· Poletuje biele perie, skadiaľ letí? Kde sa berie? Ale keď ho ruka zlapká, z períčka je vody kvapka. 
 
v Veľká biela perina zakryla nám záhradu. Vtáčiky v nej poletujú, hľadajú si potravu. Žiadnej jej 

tam niet, ukryl ju .... 
 

· Prišiel k nám hosť, spravil nám most. Bez strechy, bez dláta a predsa je pevný dosť. 
 
v Neje a nepije, bez farbičiek maľuje.  

 
· Prišla k nám potvora, nazrela nám do dvora. Na každom kolíčku nechala trošičku. 
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ČÍTANIE ONLINE 
 

Vianočná poviedka 
Všade naokolo cítim Vianoce. Doma, v škole, v obchodoch, v autobude, na balkóne... Ostávajú síce 
ešte dva týždne do vypuknutia najkrajších sviatkov v roku, ale mňa to posadlo už teraz. Teším sa, 
ako obdarujem blízkych darčekmi, ako môjmu malému bračekovi zažiaria očká pri vybaľovaní 
hračiek z baliaceho papiera. Ako sa moja mama bude okúňať, keď dostane od ocka drahý parfém. 
Teším sa, ako sa bude ocko pyšne pozerať na mňa a brata. Ale najviac sa teším na Popolušku, 
medovníky a moje zlatko. Všetko to bude dokonalá idylka. 

 

„Už máš nakúpené všetky vianočné darčeky?“ počujem za svojím chrbtom. 

„Ešte raz sa ma to niekto opýta, tak sa neovládnem,“ podráždene odseknem, lebo je to už  hádam 
desiatykrát. 

„Čo si hneď taká ostrá?“ 

„Ty by si nebol? Už si hádam desiaty, ktorýto chce vedieť,“   

„Nevedel som, prepáč. Ty si zase hádam desiata, ktorá mi neodpovedala,“ 

„Nie,“ 

„Čo nie?“ 

„Ešte nemám nakúpené darčeky, zabudol si?“ 

 

Mám pocit dokonalého sveta, silu tohto okamihu, ale všetko je to len dočasný stav, ktorý skôr či 
nekôr pominie. Ráno som sa pozrela z okna a videla som môjho otca odhŕnať sneh spred domu. 
Pousmiala som sa, lebo viem, že to robí rád napriek tomu, že všade prehlasuje ako to z duše 
nenávidí. Zišla som dolu do kuchyne a tam ma moja mama čakala s raňajkami. Brat sa hral so svojím 
autíčkom. Vianočný stromček sa vynímal v kúte obývačky a všade naokolo bolo cítiť vôňu ihličia. 
Bola som celá netrpezlivá, lebo už o pár hodín zasadneme k vianočnému stolu a navečeriame sa.  

„Poď mi pomôcť,“ povedala mi mama. 

„Jasné, s čím?“ opýtala som sa jej. 

„Ideme piecť medovníky, aby nám to tu krásne voňalo,“ 

„Už sa neviem dočkať,“ s radosťou v hlase som povedala. 

Pečenie medovníčkov je moja najobľúbenejšia činnosť. Zbožňujem ich chuť, vôňu, tvary. 
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Keď sme ich dopiekli, chcela som z nich ochutnať. Nemohla som, pretože držíme pôst. Poobede sme 
sa boli ešte všetci štyria nachvíľu prejsť po zasneženej lúke. Všetko sa tam trblietalo a lesklo. Začal 
poletovať drobnučký sniežik, ktorý sa mi zachytával na moje kučeravé vlasy. Jedna vločka, druhá 
vločka, až som mala celú hlavu pokrytú bielou nádherou. 

„Mali by sme sa vybrať domov,“ navrhol ocko. 

„Máš pravdu, drahý. Začína veľmi snežiť a okrem toho musím navariť ešte kapustnicu a kapra,“ 
pritakala mu mama. 

„Oliver, poď, ideme domov!“ zakričal na môjho brata otec. 

Oliver pribehol a všetci sme sa vybrali smerom k nášmu domu. 

 

„Cŕŕŕn!“ zvonil mi mobil. Behom som ho vzala a už aj som ho zdvihla. 

„Prosím?“ 

„Ahoj láska. Chýbaš mi,“ ozvalo sa v telefóne. 

„Ahoj, aj ty mi chýbaš,“ 

„Neprídeš dnes k nám?“  opýtal sa ma môj Erik. 

„Neviem, hodí sa to?“  

„Prečo myslíš, že nie?“ 

„Je Štedrý deň a rodiny by mali byť spolu. Nemal by ich nik vyrušovať,“ 

„Ale prosím ťa. Práveže je Štedrý deň. Moja mama ťa chce vidieť a ja tiež. Chcem ti dať darček,“ 

„Lákavá ponuka. Dobre, tak o polhodiny u teba, dobre?“ 

„Jasné, už sa teším,“ 

 

„Kto ti volal?“ opýtala sa ma mama. 

„Erik. Chce, aby som k nemu dnes na chvíľu prišla,“ 

„Veď je Štedrý deň,“ 

„Ja viem. Vraj ma chce vidieť aj jeho mama,“ 

„Nemohol by on prísť ku nám?“ navrhla mama. 

„Mami, už som sa s ním dohodla. Hneď som naspäť. Ahoj,“ 

Ako som vychádzala z dverí, mala som zvláštny pocit. Akoby som to miesto videla naposledy. Akoby 
som sa sem už nemala nikdy vrátiť. 
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U Erika som bola dve hodiny a rýchlym krokom som sa vracal spolu sním domov. Rodičia ma zabijú. 
Tak dlho som u neho nemala byť. Z diaľky vidím blikajúce majáky na policajných autách. A kopu ľudí 
zhlúknutých pri našom dome. Dostávam strach. Čo ak sa niečo stalo? Čo ak sa niečo prihodilo? Nie, 
určite nie. 

Už som pri mojom dome. To nie je dom, je to zhorenisko. Rozbehnem sa ku  vchodu, ktorý je 
obmotaný páskou. Tesne pred ním ma zastaví policajt a nedovolí mi ďalej utekať.  

„Čo sa stalo? A kde sú moji rodičia?“ skríknem na neho. 

„Upokoj sa, tvoji rodičia aj brat sedia v sanitke. Nič sa im nestalo,“ 

„Môžem ísť za nimi?“ 

„Samozrejme, poď odvediem ťa,“ 

Rýchlym krokom som išla popri policajtovi, ktorí sa predieral pomedzi pobehujúcich hasičov.  

V sanitke sedeli vedľa seba moja mama, otec a brat. Všetci vyzerali byť mierne v šoku. Akonáhle 
som ich zbadala, odľahlo mi. Nič sa im nestalo, sú v poriadku. 

„Mami, oci,“ rozbehla som sa k nim. 

Mama vstala a objala ma.  

„Čo sa stalo? Prečo je dom v takom stave?“ 

„My nevieme. Oliver sa chcel ešte prejsť a ty si nebola doma, tak sme s ním išli my. Po návrate 
domov tu už boli hasiči. Povedali nám, že to spôsobil pravdepodobne skrat. Usadili nás do sanitky 
a tu sme na teba čakali,“ 

„Prečo ste mi nezavolali?“ 

„Nechceli sme ťa vystrašiť. Viem, aká si a určite by si sem doletela ako raketa a hasila by si to spolu 
s nimi. Takto si bola v pokoji s Erikom a v pokoji si sem prišla,“ 

„Čo budeme teraz robiť? Všetky veci nám predsa zhoreli,“ 

„Mali by sme ísť k môjmu bratovi,“ zahlásil ocko. 

„To neprichádza do úvahy. Veď bývajú na opačnom konci republiky. Ako by sme tam mohli 
cestovať? Bez peňazí, bez dokladov, bez vecí,“ 

„Čo keby ste prišli k nám?“ ozval sa Erik. 

„Nie, nebudeme predsa obťažovať tvoju rodinu,“ povedala mama. 

„Nie je to žiadne obťažovanie. Na Vianoce budeme sami a spoločnosť nás len poteší,“ 

„Tvoji rodičia o tom ani nevedia. Určite by sa im nepáčilo mať v dome niekoho cudzieho,“ 

„Tak im teda zavolám,“ povedal Erik a odišiel od nás s mobilom pri uchu. 
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„Mami, prečo nemôžeme ísť k nim?“ opýtala som sa. 

„Nevymýšľaj, ako by to vyzeralo? Nasáčkovať sa k nim cez Vianoce. Bez peňazí, bez jedla, bez 
darčekov,“ 

„Veď by sme im to oplatili. Prosím,“ 

Podišiel k nám Erik: „Moji rodičia súhlasia. Hneď ako to bude možné máme prísť,“ 

„Nie, naozaj vás nechceme otravovať,“ 

„Teta, nerobte drahoty. Veď nám to niekedy vrátite,“ 

„Tak teda dobre,“ 

„Jupí!“ zvolala som a hodila sa Erikovi okolo krku. 

 

Policajti s nami spísali správu, zobrali sme si pár vecí, ktoré sa podarilo zachrániť, ale všetko to boli 
samé zbytočnosti. 

 

„Tichá no, svätá, všetko spí, všetko sní...“ spievame všetci okolo vianočného stromčeka. 

Ja, moja mama, môj otec, brat, Erik, jeho rodičia. Mama sa najprv okúňala, ale s Erikovou mamou si 
padli do oka a veselo spolu trkotali pri pripravovaní večere. Naši otcovia sa poznajú dlhšie, preto 
ocko nenamietal ani pri rozhodovaní sa. Mama sa ho vlastne nepýtala na názor. Braček sa hrá 
s autíčkam a ja s Erikom sa túlime k sebe v najkrajšie sviatky roku. Napriek tomu čo sa stalo, tej 
škode, som šťastná. Možno som aj rada, že nám vyhorel dom. Konečne máme Vianoce o pomáhaní 
si, láske, radosti, pochopení a nie o darčekoch alebo iných materiálnych hodnotách. 
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