
      
   
                                                               
   
     
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 
                                            
 
 
Vianočné obdobie na Slovensku sa podľa našich predkov začína už štyri nedele 
pred Štedrým dňom, pričom je každú nedeľu zvykom zapáliť jednu sviečku na 
adventnom venci. Ten nám priniesol hamburský duchovný Johanna Wichlerna v 
roku 1860.  
 
Najvýznamnejším dňom Vianoc je tretí deň po astronomickej jeseni (24.12.), kedy 
začína obdobie zimného slnovratu - Štedrý deň. Tento deň mali v osobitnej úcte 
už starí Slovania. Spájali si ho s rozličnými zvykmi a slávnosťami, ktoré si 
nakoniec prispôsobovalo i kresťanstvo.  
 
Rúškom tajomstva a vianočných povier sú opradené zvyky počas Štedrej večere. 
Na štedrovečernom stole by sa mali prestierať taniere do párneho počtu. V 
prípade nepárneho počtu, by si pre posledného stolovníka prišla Smrť. Ľudia 
kedysi verili, že keď si na Štedrý deň niečo požičajú, privolá im to biedu. Avšak 
nemali by sme odbiehať ani od štedrovečernej večere, aby si pre nás neprišla 
tiež kmotrička Smrť. Ďalším z rituálov je obviazovanie nitiek o nohy stola. Vtedy 
sa domu po celý rok vyhnú zlodeji. A aby sme boli bohatí, mali by sme si pod 
tanier položiť mincu alebo rybiu šupinu. Naopak, bieda hrozí, keď na Štedrý deň 
nikoho neobdarujú.  
 
Slobodné dievčatá by mali dodržiavať tieto rituály: Počas prípravy večere by 
mali vyjsť z domu a určite strenú muža, ktorý im je súdený. Ďalším zvykom je 
dodržanie prísneho pôstu. Čím prísnejší pôst, tým skôr dostanú dobrého muža. Ak 
nevyjdú ani nieto rituály, do tretice je tu posledný: Šupka z jablka sa okrája a 
hodí sa za hlavu. Ktorému písmenku sa potom bude najviac podobať, to je 
začiatočné písmeno mena nastávajúceho muža. A odkiaľ by mal "milí" prísť? Ak 
zaklope dievča na dvere a ozve sa pes, z tej strany príde jej vysnívaný muž.  
 
Rituál hľadania "dievčiny" máme aj pre mužov. Pokiaľ sa chce ženiť, stačí, ak 
zatrepe plotom v tichej krajine. Odkiaľ sa ozve akýkoľvek zvuk, odtiaľ príde jeho 
milá.  
 
Na štedrovečernom stole u Slovákov nesmú chýbať oblátky, trubičky, med, 
cesnak a jablko. Jabĺčko sa zvykne rozkrojiť na polovičku. Ak sa objaví 



hviezdička, znamená to šťastie a zdravie. Pokiaľ sa objaví krížik, príde choroba 
alebo smrť. Pred hlavným jedlom nesmie chýbať polievka - rybacia, šošovicová, 
hrachová alebo kapustnica. Hlavným jedlom je väčšinou  vo viacerých 
domácnostiach vyprážaný kapor s majonézovým šalátom a na záver dezert - 
opekance s makom (pupáky). Taktiež na Štedrý deň platí jedno dobré porekadlo: 
„Kto sa celý deň až do východu prvej večernej hviezdy postí, zaručene zazrie na 
stene zlaté prasiatko.“ 
 
 

                                         Traja Králi 
 

Traja králi sú na Slovensku nielen kresťanským, ale aj štátnym sviatkom. Tento 
sviatok oslavujeme 6. januára, ako poctu trom múdrym mužom (mudrcom), ktorí 
sa prišli pokloniť pred novonarodené dieťa - Ježiša. V minulosti oslavovali ľudia 
tento sviatok chodením po domoch, prezlečení za troch kráľov a spievajúci 
koledy. 
 
Väčšinou dedinskí chlapci chodia po domoch s hviezdou, oblečení v dlhých bielych 
šatách s korunami na hlavách a v niektorých častiach dokonca sprevádzaní 
postavičkou anjela. Spievajú koledy, blahoželajú a ďakujú ľuďom za rôzne 
darčeky, ktoré mohli prijať.  
 
Jedno zo želaní, ktoré vyslovujú je nasledovné: 
„My, Traja králi,  prichádzame k Vám, zaželať zdravie a šťastie na mnoho rokov. 
Prichádzame z diaľky, naša cesta bola dlhá. Videli sme hviezdu, keď sa Ježiš 
Kristus narodil, hviezda žiarila nad Betlehemom. Keď sme prišli, našli sme dieťa – 
Ježiša. Narodil sa v chudobe a v jeho sláve prosíme o odpustenie, tak sme Vám 
prišli zaželať Šťastný Nový rok.“ 
 

 
 
 
 
 
 



   

 
    Opýtali sme sa deciek : ,,Kde a ako budeš tráviť Vianočný čas?“ 
 
Berčíková Barbora 2.G : ,,Vianoce ako každý rok strávim doma s rodinou a 
priateľom. Návštevami blízkych a voľné chvíle si skrátim lyžovaním.“ 

Strmeňová Karin 1.G : ,,Prázdniny chcem využiť hlavne na sánkovanie,papanie 
koláčov a spaním.Voľné chvíle takisto strávim s rodinou.“ 
Švantner Ondrej 2.G : ,,Na začiatku prázdnin pôjdem na biatlonové sústredenie a 
vrátim sa domov akurát na sviatky,ktoré strávim s rodinou. Po dobrom oddychu opäť 
pojdem na nejaké to sústredenie.“ 

Longauer Peter 2.G : ,,Prvý prázdninový deň budem spať najmenej do 13 tej 
hodiny.Celé Vianove budem tráviť v kruhu najbližších.“ 

Nižniková Denisa 1.G : ,,Vianočný čas strávim s rodinou alebo na kopcoch 
snowboardovaním.“ 

Gemzický Erik 2.G : ,,Pred Vianocami si pôjdem oddychnúť na chatu do 
malebných Chočských vrchov. Samotné Vianoce budem tráviť hlavne oddychom a 
lyžovaním.“ 
Béreš Roland 2.G : ,,Dni, ktoré neprespím strávim doma s rodinou a návštevami 
blízkych.“ 

Gašperíková Veronika 1.G : ,,Najviac sa teším na svojich priateľov a rodinu. Cez voľný 
čas sa vyberiem snowboardovať alebo si budem vychutnávať koláče.“ 
Suja Jakub 2.G : ,,Vianoce budem tráviť prevažne pri telke s rodinou pozeraním 
rozprávok a jedením koláčov. Pravdaže vybehnem aj na kopec s kamošmi trošku sa 
posánkovať alebo zasnowboardovať.“ 

Demeter Daniel 3.G : ,,Väčšinu času strávim s rodinou.Teším sa aj na dobré koláče a 
veľa rozprávok.“ 

Szczepaniak Peter 2.G (Štepo) : ,,Vianoce strávim viac-menej športovaním. Veľmi 
rád lyžujem, a tak budem často chodiť jazdiť,ale nezanedbám ani rodinu a rodinné 
návštevy.“ 

 
 
 
 
 



    
 
 
 
 
 
 
 
 

    Maslová štólaMaslová štólaMaslová štólaMaslová štóla        
 
500g polohrubej múky, 50g droždia, 50g práškového cukru, 1 vanilkový cukor, 1 
vajce, 150ml mlieka, 1KL citrónovej kôry, štipka soli, 200g masla, 100g polohrubej 
múky na premiešanie s maslom, 100g olúpaných a posekaných mandlí, 100g 
kandizovaného ovocia, 100g hrozienok, 2PL rumu; 
 
Do múky dáme nakysnutý kvások a mlieko zmiešané s cukrom, vajcom, soľou a 
citrónovou kôrou. Vymiesime cesto a dáme ho na teplé miesto kysnúť. Maslo 
zmiešame s múkou, zamiesime do vykysnutého cesta a dáme znova na pol hodiny 
kysnúť. Potom zapracujeme do cesta kandizované ovocie, hrozienka namočené v 
rume a mandle, vytvarujeme valec a dáme kysnúť ďalšiu polhodinu. Potom 
rozvaľkáme tak, aby v strede bolo cesto tenšie, na krajoch hrubšie. Preložíme 
hrubší kraj cez tenší stred k druhému hrubšiemu kraju a vznikne nám typická 
štóla. Uložíme ju na plech na maslom potretý papier, a necháme ešte 20 minút 
kysnúť. Potom ju pomaly pečieme vo vyhriatej rúre asi hodinu. Upečenú štólu 
hneď za horúca potrieme roztopeným maslom a posypeme práškovým cukrom. 
 
 
 
 

                                          
 
 
 



 
 
 
 
 

                                                    Pletený štedrákPletený štedrákPletený štedrákPletený štedrák    
 
Cesto: 600g hladkej múky, 25g kvasníc, 2PL cukru, trochu soli, 2 žĺtky, 
200ml mlieka, 125g masla; 
Plnky (na 2 dávky): 
Orechová - 150ml mlieka, 250g mletých orechov, 150g práškového cukru, 1 
vanilkový cukor, drvené piškóty podľa potreby; Orechy sparíme horúcim 
mliekom, v ktorom sme rozpustili cukor. 
Tvarohová - 250 g tvarohu, 1 vajce, 80 g práškového cukru, štipka soli, 3PL 
detskej krupice, 2PL namočených hrozienok. 
Maková - 150ml mlieka, 200 g cukru, 250 g pomletého maku. V horúcom 
mlieku rozpustíme cukor, necháme zovrieť, zalejeme mak a necháme 
vychladnúť. 
 
Do preosiatej múky dáme kvások, mlieko so žĺtkami a zmäknuté maslo, a 
vypracujem cesto. Po vykysnutí rozdelíme na 3 časti, každú rozvaľkáme a 
naplníme rôznymi plnkami (každú časť inou plnkou). Potom všetky tri 
spletieme do vrkoča, potrieme vajcom, popicháme, a pomaly upečieme 
(175°C, 45-50 minút). 
 
 
 
 
 
 
 

                            
 
 
 
 
 
 



 

                                            Sv.Mikuláš 

Svätý Mikuláš patrí medzi najobľúbenejších svätcov. Napriek jeho popularite však o 
jeho skutočnom živote vieme veľmi málo. Narodil sa niekedy okolo roku 270 na 
južnom pobreží Malej Ázie, pravdepodobne v Patare. Už v mladosti sa stal povestný 
svojou dobročinnosťou, ktorá ešte vzrástla, keď sa stal biskupom v Myre (dnešná 
Dembra v južnom Turecku). Jeho povesť divotvorcu spôsobila, že sa stal viacnásobným 
patrónom. Za svojho ochrancu ho pokladá Rusko, mnohé mestá nesú tiež jeho meno, napr. 
St. Nicholas v Anglicku či Liptovský alebo Borský Mikuláš na Slovensku. Svätý Mikuláš 
bol vďaka legendám aj patrónom, námorníkov, obchodníkov, majiteľov záložní, lekárnikov 
či voňavkárov. Slobodné dievčatá si ho vybrali za orodovníka na základe najznámejšieho 
príbehu z jeho života. Hovorí sa, že istý boháč mal tri dcéry. Keď schudobnel a jeho 
rodina už nemala čo do úst vložiť, rozhodol sa, že z dievčat urobí neviestky. Dozvedel sa 
o tom svätý Mikuláš, zabalil do kusa látky zlato a vhodil ho do mužovho domu. To 
zopakoval trikrát, až kým peňazí nebolo toľko, že sa všetky tri dievčatá mohli čestne 
vydať.  
V legendárnom životopise sv. Mikuláša zohráva významnú úlohu číslo tri. Tri boli 
boháčove dcéry i vrecká zlata, ktorými ich vykúpil, traja boli aj námorníci, ktorých 
vyslobodil z búrky pri tureckom pobreží, vzkriesil k životu troch zabitých mladíkov a 
zachránil troch neprávom odsúdených na smrť. Tieto dobré skutky konal pred svojou 
smrťou a rovnako aj po nej.  
Svätý Mikuláš zomrel v pokročilom veku a pochovali ho v myrskom kostole, kde boli jeho 
telesné pozostatky až do roku 1087. Keď Myru obsadili moslimovia, Mikulášove ostatky 
boli prenesené do talianskeho prístavného mesta Bari, kde žilo veľa gréckych 
prisťahovalcov. Tam postavili nový kostolzasvätený Mikulášovi. Z jeho hrobky v Bari 
vyteká vonná látka nazývaná myrha, čo vysvetľuje jeho patronát nad voňavkármi a 
množstvo pútnikov prichádzajúcich k jeho hrobu. Vďaka tomu sa úcta k tomuto svätcovi 
rozšírila aj po západnom svete.  
Na základe legendy o troch chudobných dievčatách sa zrejme odvodzuje ľudový zvyk v 
niektorých krajinách obdarúvať sa na sviatok tohto svätca drobnými darčekmi. 
Svätomikulášska tradícia vychádza aj z jeho patrocínia nad deťmi. Zvyk obdarúvať deti 
vznikol v Holandsku a odtiaľ sa rozšíril do Severnej Ameriky, kde k nemu prisťahovalci 
pripojili severské ľudové povesti o čarodejníkovi, ktorý zlé deti trestá a dobré odmieňa 
darčekmi. Do červeno-bieleho plášťa ho v rámci predvianočnej reklamnej kampane 
obliekol koncern Coca-Cola. Postupom času sa Mikuláš (v angličtine Santa Claus) stal 
viac-menej reklamnou figúrkou, ktorá má so svätcom z Myry iba málo spoločného.  
Meno Mikuláš bolo najobľúbenejšie v 12. storočí, používa sa však dodnes. Z neho vznikli 
odvodeniny ako Colin, Nicolson, Nixon, Nikolaj, Nicola, Nicolette a iné. Mikuláš bol 
obľúbenou postavou aj v stredovekej dráme a je mu zasvätených mnoho kostolo,najmä 
Gréckokatolíckej a Pravoslávnej cirkvi. 

                                                                                                                                                                                                                                  

                                      



 
 

 
Naši žiaci sa zúčastňujú rôznych športových akcii. 
Tento školský rok sa už konali tieto súťaže: 
ABC Futbalista : postúpili : A. Fedor 
                                             J. Drienik 
 
Rope skiping : postúpili : J. Drienik 
                                          B. Figľušová 
                                          J. Červienková 
 
Strelecká liga / 1. – 2. kolo : Prvé miesto získala:  M. Petrenková 
 
Dňa 18.11. a 19.11.  sa uskotočnilo okresné kolo v  Basketbale chlapcov 
a Basketbale dievčat stredných škôl v Brezne. 
Súťaž sa konala na Strednej spojenej škole v Brezne.   
Výsledky z dňa 18.11.  
Basketbal Chlapci : 
Za Gymnázium nás reprezentovali: J.Drienik, M. Križek, M. Jorčík , M. Póč ,  
J. Zvara , J. Keher , M. Suppers, M. Nosko.  
Za Strednú Odbornú školu hutnícku nás reprezentovali: I. Auxt , J. Murín ,      
M. Giertl , J. Fendek , T. Cibuľa , D. Horvát , I. Pepich. 
Poradie: 
            1. Hotelová a Obchodná akadémia 
            2. Gymnázium Brezno   
            3. Spojená stredná škola 
            4. Gymnázium ŽP  
            5. Stredná odborná škola hutnícka 
Výsledky z dňa 19.11.   
Basketbal Dievčatá: 
Reprezentovali nás študentky z Gymnázia : A. Ridzoňová , J. Červienková , 
K. Ábelová, K. Kupcová , B. Figľušová , T. Dunajská ,  
Študentky v Okresnom kole postúpili na Krajské kolo, ktoré sa konalo dňa 
25.11. v Revúcej. 
Poradie: 
1. Gymnázium ŽP 
2. Gymnázium Brezno 
3. Hotelová a Obchodná akadémia 
4. Spojená stredná škola 



 

                             
 
Výsledky: 
SGŽP – GYMÁZIUM BREZNO  24 : 6 
SGŽP – HOTELOVÁ A OBCHODNÁ AKADÉMIA   16 : 8 
SGŽP – SPOJENÁ STREDNÁ ŠKOLA  18 : 4 
 
V dňoch 29. 30.- 31.8 08 sa na Golfovom ihrisu Greay Bear na Táloch 
uskutočnili Majstrovstvá Klubu na Jamky. 
Zúčastnili sa ich aj naši žiaci Gymnázia a zároveň členovia Golfového klubu 
Tále: Ján Keher a Barbora Figľušová.   
Výsledky Muži: 1. Ján Keher 
                          2. Vladimír Zvarík 
                               3.  Dominik Jezerčák 
 
 Výsledky Ženy : 1. Mária Roháčová 
                            2. Daniela Jorčíková 
                            3. Barbora Figľušova   

 
 
V našej škole máme nielen šikovných žiakov ale aj výborných reprezentantov 
a tým je aj Matej Medveď, ktorý sa stal Školským Majstrom Slovenska  
v cyklistike, ktorý sa zúčastnil Národnej cyklistickej súťaži o Pohár 
olympijského víťaza Antona Tkáča.  
 
 
 



Dňa 20.11.2008 sa uskutočnila v školskej telocvični akcia pod názvom 
„Oslavujeme pohybom“. 
Akcia začala 8:30 , koniec 10:15 
Účelom bolo zacvičiť si zábavný aerobik  
 
 

 
 
BLÍŽIACE SA AKCIE: 
Mikulášske prekvapenia – 5. december ( vyzbierané koruny poputujú do 
Nadácie Michala Sotáka ) 
Stolný tenis – december ( okresne kolo dievčat a chlapcov) 
Šťastný deň – december ( futbalový turnaj a súťaž o siláka školy – pre tých čo 
sa nezapoja do žiadnej s týchto súťaži je tradične v piatok dopoludnie športu 
a zábavy) 
Deň otvorených dverí – 16. december  
Volejbal – február ( okresne kolo dievčat a chlapcov) 
Atletika – jún 
 
PLÁNOVANÉ EXKURZIE:  
VIEDEŇ – 12. december (SOŠ ) 
VIEDEŇ – 27. január (SGŽP )  
PRAHA 
PARÍŽ 
LONDÝN  
PETROHRAD 
BUDAPEŠŤ- OCEÁNIA 
 
Dňa 12. decembra sa uskutoční školské kolo Olympiády Ľudských práv, dvaja 
najlepší žiaci postúpia na krajské kolo do Banskej Bystrice. Neváhajte 
a prihláste sa u pani profesorky Goceliakovej alebo u svojho triedneho 
profesora. Tiež sa môžete prihlásiť do konca decembra na tradičnú súťaž Expert, 
na ktorej sa môže zúčastniť len 16 žiakov. Na výber máte z  týchto testov: 
Anglický jazyk, Svet umenia, Bity a bajty, Dejiny, Svet okolo nás, Ako 
funguje svet, Planéta Zem 



Slovo na záver od p. riaditeľky  
 
Vážené kolegyne, kolegovia milí žiaci. 
 
Vianoce.Slovo, ktoré v nás vyvoláva neopakovateľné predstavy a pocity. Keby sme mali 
vyjadriť, čo pre nás Vianoce znamenajú, určite by sme zvolili tie najkrajšie 
a najnežnejšie slová, ako láska, pokoj, porozumenie, radosť, nádej a možno i darčeky. 
Blíži sa koniec roka a s ním prišiel advent. Advent súvisí s očakávaním a nádejou, ktorá  
vyrastá zo základov ľudských skúseností, že všetko v našom živote je možné zmeniť 
k lepšiemu. Sila nádeje sa najpresvedčivejšie ukazuje v konfortácii so skutočnosťou, 
ktorá sa nám javí neprekonateľná, neriešiteľná a východisko sa nám dokonca zdá 
nemožné. 
Ľudský život je v podstate uskutočňovaním nádeje a plný očakávaní, ale možno aj snahy 
a práce. 
Nádej adventu je očakávaním spravodlivosti, ktorá chráni záujmy aj tých 
najchudobnejších a najslabších.Učí nás pomenovať zlo, ale mať aj odvahu spoločne ho 
prekonávať. Je umením poznávať potreby každého dňa i budúcich časov a vedieť ich 
správne, rozhodne a spoločne presadzovať.Spravodlivosť, pokoj a pohoda sú totiž 
ovocím ľudskej solidarity, ktorá vyrastá z viery a uskutočňuje sa v láske. 
Milí spolupracovníci, milí žiaci, Vianoce sú slovami básnika 
                                                     ...keď rozlúskneme 
                                                        orechovú škrupinku, 
                                                        a pod tanier dáme 
                                                        z kapra šupinku 
                                                        keď na oplátky rozdáme si med, 
                                                        keď máme vieru, že krajší je svet, ... 
                                                        keď do daru si dáme lásku, pohodu, 
                                                        keď sa na seba usmievame 
                                                        a máme dobrú náladu, ... 
                                                        keď ľudia k sebe blízko sú ... 
 
                                                     Vianoce sú pohladenie pre dušu ... 
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