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Ahojte všetci malí aj veľkí,  

dovoľte, aby som sa vám predstavil. Som internetový škriatok 

a od dnešného dňa vám budem prinášať nové čísla vášho časopisu, 

ktorý ste si nazvali Štvorlístok. 

Takto sme začali... 

Za siedmimi horami a siedmimi dolami sa nachádza jedna 

škola. Ani veľká, ani malá, taká stredná. V tej škole sa učia len 

samé šikovné žiačky a samí šikovní žiaci. Títo sa jedného dňa 

rozhodli, že si založia internetový školský časopis. Stále sa však 

nevedeli dohodnúť, ako sa bude volať.  Preto sa rozhodli, že sa na 

jeho meno opýtajú svojich spolužiakov. Medzi návrhmi sa objavili 

rôzne názvy. Napokon zvíťazil názov  

Asi preto, že takto sa volá aj naše divadielko aj naše logo (znak 

školy) nesie rovnaké meno. No a prečo práve ? Všetci 

vieme, že štvorlístok je rastlinka ďatelinka, ktorá vraj prináša ľuďom 

šťastie. Takže aj nám by mal náš školský časopis priniesť trošku 

šťastia, zábavy a oddychu. No a keďže sa blížia Vianoce a všetci 

ľudia dobrej vôle sa chcú obdarovať, obdarujeme sa aj my 

a venujeme si 1. číslo časopisu.  

Ale, aby som nezabudol. Chcem Vám predstaviť našu redakčnú 

radu, ktorá mi bude pomáhať časopis pripravovať. Sú to vaši 

spolužiaci:  
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Sára Dunová, Marek Duna a Nikolka Turtáková,  

 

no a potom som to ja, Váš internetový škriatok.   

 

Tak, a teraz si predstavíme naše rubriku:   

Z redakčnej pošty – do tejto rubriky môžete písať svoje otázky, 

postrehy, návrhy, skrátka všetko, čo by ste v časopise chceli mať. 

Redakčná rada pozbiera návrhy z každej triedy a pomôže ich 

spracovať. 

 

No a môžeme začať. Dozvieme sa niečo o rómskych vianočných 

zvykoch, vyfarbíme si omaľovanku, vytvoríme si malý darček, 

prečítame si vtipy, vianočnú básničku, vinšovačku a privítame rok 

2015. 
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Vianoce sú veľkým sviatkom pre všetkých ľudí. Aj Rómovia sa tešia, že 

sa zíde celá rodina, nech je akokoľvek veľká. Sadne si za spoločný stôl 

s dobrotami a spolu si všetci zanôtia, pospomínajú na príbuzných, ktorí už nie 

sú medzi nimi.  

Karačoňa - rómsky názov Vianoc odvodený pravdepodobne z 

maďarského pomenovania "karácsony"- je pre mnohých veľkým sviatkom. 

S obdobím Vianoc sa zachovali aj niektoré rómske zvyky: je to napríklad 

dávanie peňazí pod obrus, ktoré má zabezpečiť rodine dostatok peňazí po celý 

rok. Pred slávnostnou vianočnou večerou si každý stolovník rozkrojí jabĺčko 

a ak sa uprostred jablka objaví hviezdička, znamená to, že človek bude zdravý. 

O vinšovníkoch platí, že vpredu musí kráčať muž a za ním žena, pretože muž 

vpredu znamená šťastie a žena nešťastie. Takisto šupinka z kapra alebo inej 

ryby sa má odložiť do peňaženky -  znamená to, že rodina bude mať veľa 

peňazí.  

No a keď sa chcete o Vianociach v rómskych rodinách dozvedieť viac, 

skopírujte si do prehliadača odkaz a prečítate si príspevok p. učiteľky 

Tóthovej. (Pred spustením príspevku prosím p. učiteľky a p. učiteľov prihlásiť 

sa na disk.) 

https://drive.google.com/drive/#folders/0B26RI1VkIx4SdTRjNFdJUERWeHM/0B97u98VE1kmEb3Nm

QW5pcldYWlU/0B97u98VE1kmEcUVWQzJGZGRkQWc 
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Vám, naši najmenší,  

priniesol internetový 

škriatok malý darček 

v podobe omaľovanky. 

Poproste pani učiteľky 

alebo pána učiteľa, aby vám ju vytlačili a môžete veselo maľovať. No a keby 

sa vám zapáčilo maľovať, máte tu ešte link na ďalšie krásne obrázky:  

http://www.omalovanky-zadarmo.sk/vianocne/vianocny-stromcek-15/ 
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Vianoce sa blížia a nám chýba malý darček pre našich najmilších? 

Nevadí, skúsime si vyrobiť  pozornosť, ktorú môžeme darovať. Čo poviete 

napríklad na milého anjelika? 

Čo potrebujeme? 

1 kus štipec 

3 kúsky špagátika 

temperky 

Farebný papier s glitrami 

1 kus farebnej stužky 

lepidlo 

Postup: štipec si ponatierame temperovou farbou. Po vyschnutí nalepíme hlavičku, vlásky, 

krídelka, hviezdičku, mašličku. Dokreslíme tváričku, venovanie a môžeme zabaliť. Anjelik – 

štipec môže slúžiť ako ozdôbka 

na kvetináč. 
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Príde Janko do školy s veľkou hrčou na hlave a pani učiteľka sa pýta: 

-Prečo máš takú veľkú hrču??? 

-Chcela ma uštipnúť osa. 

-Nestihla to? 

-Ale ocino ju zabil lopatou. 

 

Mamička oznamuje synčekovi: 

-Jožinko, budúci rok už budeš v druhej triede a to už budeš môcť utierať 

riad... 

-Tak to radšej prepadnem ... 

 

Slon sa kúpe vo vode. Príde mravec a presviedča ho, aby vyšiel von. 

Nakoniec slon vyjde a mravec hovorí: 

-Dobre, len som chcel vedieť, či nemáš moje plavky. 

 

-Jožko, čo tam gumuješ? 

-Prosím, pán učiteľ, veď ste mi povedali, aby som si tu 5 opravil... 

 

Otec kričí na syna: 

-Prečo nechceš ísť do školy????? 

-A čo tam budem robiť ????  

-Veď čítať a písať neviem!!!!!!!!!!!  
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Hurá, už sú Vianoce, 

tešia sa aj slonice. 

Tešíme sa všetci, 

ale najmä deti. 

 

Vianoce sú predo dvermi, 

tešíme sa na ne veľmi. 

Je to veľmi pekný sviatok, 

a možno vyjde na piatok. 

 

A zasneží k tomu, 

anjel vojde do domu. 

Čert sa k nemu pridá, 

Mikuláš nám kýva. 

 

Pozrime sa na stromček, 

pri ňom leží košíček. 

V košíčku sú sladkosti, 

čo sú dobré na kosti. 

 

Stromček svieti krásne, jasne, 

je to celé ako vo sne. 

Stromček krásne veselo, 

čo to žiari spod neho? 

 

Pod stromčekom máme darček, 

je tam veľa hračiek. 

To je krása, to je jas, 

Vianoce sú tu už zas!  
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Pre všetkých, ktorí pôjdu na Vianoce vinšovať, ale aj pre 

tých, ktorí budú doma oddychovať... 

Vinšujem vám Vianoce, 

aby ste mali štyri ovce. 

A tie štyri ovce, 

štyri barany, 

to je kŕdeľ neslýchaný. 

Vinšujem vám smele 

všetkým veselé: 

sedliakom vrece, 

plné na pece, 

pastierom kaše 

a kravám paše, 

sviniam žaluďu, 

nech tučné budú. 

Vinšujem vám všetkým vinše, 

na môj pravdu, 

neviem inšie. 

Na Vianoce hoj, 

po Vianociach joj. 
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Zvončeky už zvonia a ihličie vonia, svetlo 

sviečok mihotavé, Vianoce k nám prišli práve. 
Preto sviatky krásne majte, v pohode ich 

prežívajte.  

Všetko najlepšie v roku 2015, veľa zdravia, 
šťastia a úspechov  želá Vaša redakčná rada. 

Tešíme sa na druhé číslo nášho časopisu, ktoré 
pripravíme pred Veľkou nocou 2015. 
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Použité zdroje: 

http://kosice.korzar.sme.sk/c/4408008/romske-vianoce-karacona.html#ixzz3K15aiq57 

http://kosice.korzar.sme.sk/c/4408008/romske-vianoce-karacona.html 

http://www.vratislavova.cz/index.php?p1=2640&p4=parlament&p5=&p6=2  

http://www.omalovanky-zadarmo.sk/_obrazky/omalovanky/vianocne/vianocny-stromcek-15.gif 

http://www.ekoobchod.eu/produkt/tvoriva-dielna/rucne-vyrobene-drobnosti/rucne-vyrobeny-

anjelik-%E2%80%93-typ2/32-33-134/ 

http://najmama.aktuality.sk/clanok/231996/extra-vianocne-basnicky-pre-deti/ 

http://najmama.aktuality.sk/clanok/234094/vianoce-a-novy-rok-vianocne-priania-plne-humoru/ 

http://vtipy.vsetko.com/Deti-73.585.html 

http://vtipy.vsetko.com/Deti-73.540.html 

http://vtipy.vsetko.com/Deti-73.html 
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