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Zo života našej školy
Milí žiaci,

Želáme všetkým, aby im tento školský rok
priniesol hlavne veľa zdravia hlavne od
ochorenia COVID-19, šťastia, lásky, aby
bol pre všetkých žiakov a pedagógov
poučný, pozitívny a zaujímavý. Veľa
šťastia!
Z dôvodu koronavírusu na Slovensku sa
mnohé školské akcie nemohli uskutočniť,
preto aj náš časopis je o niečo
chudobnejší, ale o to poučnejší.

Príjemné čítanie praje redakcia časopisu.

hromadné podujatia. V tomto šk. roku sme
po ročnej prestávke otvorili elokované
pracovisko Praktickej školy v Strážskom.
Žiaci DSS Harmonia kde sa nachádza naše
elokované pracovisko sa veľmi tešili na
školu. Zároveň nás potešilo znovuotvorenie
školského internátu čo výrazne pomôže

Slávnostné otvorenie šk. roka
2021/2022
V júni sme sa s našimi tretiakmi lúčili so
želaním, aby sme v septembri už mohli učiť

dochádzajúcim

žiakom

aby

nemuseli

denne cestovať.
I napriek všetkým covid opatreniam
želáme všetkým, aby im nový školský rok
priniesol veľa poučného, pozitívneho a

bez tých všetkých obmedzení.

zaujímavého. Veľa šťastia!
Dňa 2. septembra 2021 sa opäť otvorili
brány pre všetkých vzdelávaniachtivých
žiakov, a slávnostne sme zahájili nový
školský rok 2021/2022.
Začať sme museli opätovne za prísnych
hygienických

podmienok

v dôsledku

neutíchajúcej hrozby koronavírusov. Do
školy sme nastúpili ako ináč s rúškami,
s čestným vyhlásením o bezinfekčnosti a
,,dezinfikovaní.“ Slávnostné zahájenie šk.
roka

sa

uskutočnilo

v spoločenskej

miestnosti iba pre prvákov. Žiaci 2.a
3.ročníkov

odišli

do

svojich

tried

s doprovodom svojich triednych učiteľov
kde spoločne, v úzkom kruhu spolužiakov

Želáme všetkým žiakom úspešný štart
do nového školského roka!
Milí kolegovia a žiaci, v mene
redakčnej rady vám prajeme veľa
úspechov vo vzdelávaní, a zároveň
vám prajeme veľa lásky k blížnemu,
aby každá trieda bola oázou
vzájomného porozumenia
a spolupráce.

Akcie v mesiaci
september
Hoci za prísnych hygienických podmienok kvôli
COVID-u, ale predsa sa uskutočnilo aspoň
niekoľko školských akcií.

14.09.2021 sa uskutočnilo Účelové cvičenie pre
žiakov 1.,2. ročníka a pre žiakov 3.roč. Kurz na
zahájili školský rok.
ochranu človeka a prírody. Aj v tomto
školskom roku to nebolo iné, nešli sme celá
Vyučovanie podľa rozvrhu hodín začalo
škola na zvolené stanovište ale každý triedny
učiteľ so svojou triedou na iné miesto v prírode
3.9.2021.Ako minulý rok sme sa snažili
kde sa uskutočnili vedomostné a praktické dodržiavať protiepidemiologické opatrenia,
z oblasti prvej pomoci a zdravotnej prípravy,
bezpečnosti a telovýchovné aktivity. Navštívili
preto sme museli nosiť rúška, nemiešali sa
sme lokality na Bielej hore, Pod Hrádkom,
žiaci v triedach, neuskutočňovali sa
futbalový štadión, detské dopravné ihrisko a i.
v pôsobnosti mesta Michalovce. Akciu pripravil a zorganizoval Mgr. Fešovič.

23.septembra Mgr. Juraj Fešovič sa zúčastnil so žiakmi OUI v Michalovciach
Majstrovstiev okresu SŠ v cezpoľnom behu.

Výsledlky: 1. miesto Alex Hoľan 1.B
2. miesto Juraj Daňo 1.A
3. miesto Kevin Kováč 1.C

Čo sme zaŽili v októbri
Pri príležitosti Svetového dňa duševného zdravia 10.10. sme na
hodinách občianskej náuky diskutovali o podpore duševného
zdravia v súvislosti s rizikom vzniku závislosti na alkohole
a drogách pri náročných životných situáciách.
11.10.2021 Ing. Kasincová a Mgr. Vlčáková pripravili referát –
Svetový deň duševného zdravia. Dňa 13.10.2021 pripravila Mgr. Poláková pre žiakov Školské
kolo olympiády Ľudských práv.
Pri príležitosti Svetového dňa úsmevu pripravila p. Zvalčáková referát ktorým nás
oboznámila s podstatou tohto dňa.- 15.10.2021.
V októbri je ešte jeden významný deň – Svetový deň bielej palice ktorý nám v referáte
približila dňa 25.10.2021 p. Herichová.
V októbri sme boli tiež ochudobnení o tradičné kultúrne podujatia na ktorých sa pravidelne
zúčastňujeme ako napr. súťažná prehliadka ,,Srdce ako dar,“ kde svoju záujmovo-umeleckú
činnosť prezentujú zdravotne postihnuté deti, mládež a dospelí. Je nám to ľúto. Je medzi nami
veľa nadaných žiakov ktorí by radi reprezentovali našu školu v speve, tanci, hre na hudobný
nástroj. Zrušené boli všetky kultúrne podujatia. Korona ....
Október už dýchal jeseňou, a preto sa celá škola vyzdobila v jesennom duchu. Zodpovedné učiteľky
a MOV spolu so žiakmi urobili krásne výzdoby jednotlivých poschodí a prízemia. Nezaháľali ani žiaci na
školskom internáte.Uskutočnilo sa aj niekoľko školských akcií

13.10.2021

,,Školské kolo Olympiády ľudských práv“.
Aj v tomto šk. roku sa na našej škole konalo školské kolo Olympiády
ľudských práv do ktorej sa zapojilo 24 žiakov. Žiaci si v nej mohli zmerať svoje vedomosti
medzi sebou navzájom. Olympiáda bola otázkami zameraná na základné ľudské práva ako
je právo na život, vzdelanie... .
Umiestnenie: 1. miesto Lukáš Kenéz 22 B
2. miesto Vierka Kenézová 19 B
3. miesto Alexandra Mattová 18 b
Výhercom srdečne blahoželáme!.

Záložka do knihy spája SLOVENSKé školy 2021
K Medzinárodnému mesiacu školských knižníc 2021 vyhlásila Slovenská pedagogická
knižnica v Bratislave 10. ročník celoslovenského projektu pre stredné školy s názvom Záložka do knihy
spája školy: Významné osobnosti slovenskej literatúry – Pavol Országh Hviezdoslav (100. výročie
úmrtia) a Božena Slančíková-Timrava (70. výročie úmrtia).

Projekt je zameraný na objavovanie

krásy a múdrosti kníh a potešenie zo spolupráce. Jeho cieľom je nadviazanie kontaktov medzi
slovenskými strednými školami a podpora čítania.
Do tohto projektu sa naša škola zapája už tradične. Predchádzalo tomu zaslanie elektronickej
prihlášky do 30.septembra 2021, následne nám bola pridelená partnerská škola a potom sme
už tvorili. Skoro mesiac sme mali na to, aby sme svojej partnerskej škole odoslali vlastnoručne
vyrobené záložky. Tento rok opäť vyrábali záložky študenti prvého až tretieho ročníka OUI a
Praktickej školy. V spolupráci s Mgr. Máriou Polákovou za PŠI a Mgr. Ľubou Kiš Butkovou
za OUI vytvorili žiaci zaujímavé, kreatívne záložky do kníh. Súčasťou projektu bolo
vyhľadávanie informácií a čítanie o známych osobnostiach a dielach P. O. Hviezdoslava a B.
S. Timravy, konkrétne na hodinách občianskej náuky a slovenského jazyka. Ako partnerská
škola nám bola pridelené OU v Prievidzi.
Záložky boli veľmi zaujímavé, farebné a vytvárané rôznymi technikami. Boli na nich
významné osobnosti kultúrneho života. Boli odrazom kreativity a nápaditosti žiakov.

Na elokovanom pracovisku v Sečovciach dňa 15.10.2021
p. Bakajsová pri príležitosti Svetového dňa výživy pripravila referát
a spolu s p. Ščerovou pripravili výstavku zdravej výživy. Do
chystania výstavky sa zapojili aj žiaci, spolu s MOV pripravili chutné
verzie zdravých jedál. Nakoniec bola ochutnávka pripravených
dobrôt. Čo myslíte chutila im zdravá verzia chuťoviek? My to už vieme. ÁAAAAANO,
CHUTILA.
Dôkaz nájdete v galérií:

V šikovnosti MOV a žiakov učebných odborov kuchár, cukrár pokračujeme. Máte radi
cestoviny? A viete, že existuje Svetový deň cestovín? Tak
tento deň 25.10.2021 zviditeľnili MOV p. Reščáková a p. Silvašiová výstavkou
a ochutnávkou jedál z cestovín. Bola to pekná a hlavne chutná výstavka.

Aby sme nezabudli aj na Svetový

deň

mlieka

na

školách! MOV p. Reščaková a Silvášiová spolu so žiakmi učebného odboru
kuchár pripravili výstavku mliečnych produktov spojenú s ochutnávkou. Žiaci si pochutili na
pudingoch, mliečnych nápojov, sladkých koláčikoch.... Všetkým veľmi chutilo. Ďakujeme!

Jesenné prázdniny v šk.r.2021/2022 sa uskutočnili v dňoch 28. a 29. októbra, oddýchli sme si
doma aj počas ,,Dušičiek“ tieto dni sme využili na návštevu cintorínov, zapálení sviečok
našim blízkym ktorí tu už nie sú medzi nami. V škole sme sa stretli znova 2.novembra.

Krátke správy z diania na škole v novembri
V tomto mesiaci odzneli tieto referáty: 15.11.2021 Mgr. Fešovič na
elokovanom pracovisku v Sečovciach predniesol referát s témou Extrémizmus
a jeho hrozba. Referát k Európskemu týždňu proti drogám zrealizovala dňa
19.11.Mgr. Rusinková. 15.11.2021 odzneli referáty p. Feherovej - Svetový deň
diabetu a Ing. Kasincovej Referát k Svetovému dňu prevencie týrania
a zneužívania detí.
22.11. prebehlo hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov za prvý štvrťrok šk. roka 2021/2022.
Predchádzalo tomu 16.11.2021 triedne rodičovské združenie na ktorom triedne učiteľky informovali
našich rodičov o správaní, známkach, dochádzke do školy. Kvôli pandemickým opatreniam boli rodičia

oboznamovaní o našom vzdelávaní prevažne telefonicky a prostredníctvom mailov. Zvlášť rodičia
žiakov prvých ročníkov boli oboznámení s adaptáciou žiakov na školu. Takže milí žiaci, tým ktorým
učenie ide, škola vás baví, radi do školy chodíte odkazujeme že ste príkladom pre ostatných žiakov školy
a dúfame, že budete takto pôsobiť na všetkých žiakov školy. Prosíme vás o pomoc pri riešení problémovej
dochádzky žiakov bývajúcich blízko vás. Apelujte na nich, motivujte ich. Pretože dochádzka žiakov je
ten najväčší problém v našej škole.

Čo nám priniesol November?
Školská súťaž ,,Povedz nie drogám !“- 25.11. 2021

Mgr. Ľuba Kiš-Butková pripravila pre žiakov školy súťaž v tvorbe najzaujímavejšieho plagátu
s protidrogovou tématikou ,,Povedz nie drogám.“ Uskutočňuje sa každoročne pri
príležitosti Európskeho týždňa boja proti drogám, ktorý pripadá na tretí novembrový týždeň.
Samotnej súťaži predchádzala prednáška k drogám. Do súťaže sa prihlásili žiaci praktickej
školy v Sečovciach a žiaci OU v Michalovciach.
Žiaci našej školy mali možnosť v ,,Súťaži o najkrajší plagát s protidrogovou tematikou“
prejaviť svoje umelecké, tvorivé zručnosti a zobraziť vlastný pohľad na tému „Povedz nie
drogám!“. Žiaci sa zamýšľali nad škodlivými účinkami drog, a prevenciou ako dôležitou
súčasťou nášho života. Do súťaže sa zapojilo spolu 8 žiakov z OUI Michalovce a elokovaného
pracoviska OUI a PŠI v Sečovciach. Žiaci pristupovali k tvorbe plagátov zodpovedne, využili
kombinovanú techniku nalepovania obrázkov, nápisov a kresby. Snažili sa odovzdať svojim
spolužiakom prostredníctvom plagátov silný odkaz škodlivosti drog a nebezpečných
následkov. Vyhodnotenie tejto súťaže sa uskutočnilo dňa 29.11.2021 /pondelok/ u výhercov
OUI v Michalovciach, 1.a 2. cena bola odovzdaná žiakom elokovaného pracoviska
v Sečovciach 1.12.2021. Súťaž pripravila a ceny odovzdala Mgr. Ľuba Kiš Butková.
do

A ako to dopadlo?

1.miesto: Miroslava Rácová-1.D OUI Sečovce
2. miesto: Nikola Peťová - 1.D OUI Sečovce
3.miesto: Michala Kondiková - 1.B OUI Michalovce
Gratulujeme!
Žiaci boli ocenení za svoj talent vecnými odmenami.

GALÉRIA ŽIACKÝCH PRÁC

Na škole sme začali s vianočnou výzdobou tried a chodieb.
V škole sa vzdelávame zatiaľ prezenčne a postupujeme podľa covid automatu s istými
obmedzeniami. Dôležité je nosenie rúšok a pravidelná dezinfekcia rúk. No i napriek tomu sa
vyskytol na našej škole koronavírus, v jednom prípade u žiaka jednej triedy , ale aj u našich
pedagógoch. V dôsledku nákazy našej MOV triedy 1.B a 2.C museli zostať 10 dní v karanténe.
V štúdiu sme pokračovali dištančnou formou. Nebolo zlé zostať doma ale na druhej strane nám
bolo smutno za školou, kamarátmi. Dúfam, že sa to už nezopakuje a vydržíme až do vianočných
prázdnin.
Posledný novembrový deň MOV Ing. Jana Kasincová a Ľuda Halušková si pripomenuli jesenné
obdobie a pripravili jesennú výstavku s názvom ,,PLODY JESENE.“ Na prízemí školy mohli žiaci
obdivovať krásu jesenných plodov ktorá bola spojená s ochutnávkou jedál z jesenného obdobia

Novinky v decembri
Na škole sme dokončili vianočnú výzdobu
chodieb. Svoje priestory si krásne vyzdobili aj žiaci
s pomocou

svojich

triednych

učiteľov

a MOV.

O výzdobu sa postarali aj žiaci s pani vychovávateľkou
na školskom internáte.

v

Spoločne

sme

nasávali

vianočnú

atmosféru z televízie, rozhlasu, z obchodov
ktoré nám ponúkali vianočnú výzdobu,
cukrovinky a pod. To sa prenášalo do
našich sŕdc, a tak posledný mesiac v roku
sme sa naladili tak ,,predvianočne“. Žiaci

Stihli sme aj Mikulášske posedenie
v Sečovciach ktoré sa konalo 7.12.2021.
Žiaci prežili pekný Mikulášsky deň ktorý im
pripravili MOV Magdaléna Bakajsová
a Magdaléna
Ščerbová.
Žiaci
boli
odmenení
sladkými
mikulášskymi
balíčkami.

sa už tešili na prichádzajúce prázdniny
a vianočné sviatky. Ale ešte kým sme
opustili brány našej školy zažili sme v škole
zaujímavé momenty.
Jedným z nich bolo to, že od 8.12.2021 sme
prešli znova na dištančné vzdelávanie
z dôvodu zhoršujúcej sa pandemickej
situácie.
No pred tým sme stihli ešte niekoľko
predvianočných akcií.
Na elokovanom pracovisku v Strážskom sa
6.12.2021 uskutočnil ,,Mikuláš.“ Akciu
pripravila v spolupráci s DSS Harmónia
Mg . Hirjaková.
Stihli sme aj súťaž zručnosti v učebnom
odbore služby a domáce práce. MOV p.
Anna Herichová a Denisa Zvalčáková
pripravili súťaž s názvom Súťaž o najkrajší
vzorník- uskutočnila sa 7.12.2021. žiaci si
precvičili svoju zručnosť a ich výtvory boli
veľmi pekné.
A takto pracovali naši žiaci:

Žiaci boli odmenení sladkými balíčkami.
Samozrejme sa veľmi tešili.

Prv ako sme odišli na nútené prázdniny MOV
pripravili pre žiakov predvianočné pohostenie
šiškami a zdravými nápojmi na príprave
ktorých sa spolupodieľali žiaci učebných
odborov služby a do máce práce a kuchári.
Takto si na nich pochutili Boris s Hankou

Konečné poradie:
1. miesto Michala Kondíková 1.B
2. miesto Zlatica Adamová 1.B
3. miesto: Boris Dobranský
Hana Banová
František Tomkovič
Blahoželáme!

... a prišli zase obmedzenia
Naša škola bola od 8.12.2021 uzavretá, a žiaľ ani ten posledný deň 17.12.2021 kedy sa žiaci
mohli pred prázdninami prísť rozlúčiť so svojimi pedagógmi a spolužiakmi sme to už nestihli.
Z dôvodu vysokého počtu nakazených, zhoršenej epidemiologickej situácie v okrese
Michalovce riaditeľ školy Mgr. Vít Hubinák na podnet Regionálneho ústavu verejného zdravia
rozhodol o uzatvorení školy a žiaci prešli na dištančné vzdelávanie.
Zmena padla aj na pôde ministerstva školstva a tak v tomto školskom roku boli posunuté aj
vianočné prázdniny, ktoré sa posunuli už na 20.12.2021 a mali by sa ukončiť 08.1.2021.
Samozrejme ak to epidemiologická situácia dovolí. Mrzí nás, že sme nestihli uskutočniť všetky
plánované školské akcie. Mrzí nás to všetkých. Je však zlá doba, takže sa musíme
s tým
vysporiadať. Žiaci si užijú aspoň predĺžené prázdniny.

Zábavné
všeličo
Keď už prežívame
takéto zlé obdobie
pokúsme sa spríjemniť si náladu vtipmi.
Snáď vás trocha rozveselíme
Janko príde do školy a učiteľka sa ho pýta:
- Janko, z čoho máš takú veľkú modrinu na
hlave?
- Ale, uštipla ma osa...
- No z toho takú veľkú modrinu mať nemôžeš.
- To mám z toho, že ju chcel ocko zabiť
lopatou, ale nestihol.
Policajti vypĺňajú dotazník. Po skončení
ich náčelník kára:
- Vážení kolegovia, rubriku pohlavie ste
mali vyplniť paličkovým písmom a nie
nakresliť.
Sprievodca vo vlaku príde do kupé a pýta
lístky. Jeden cestujúci hovorí:
- Ja nemám lístok.
A sprievodca:
- Ako to, že nemáte lístok? Čo tu vlastne
robíte? Ako ste sa sem dostali?
- No dovoľte! Vy ste na stanici vykrikovali
NASTUPOVAŤ!

Pani Zlatica príde k lekárovi a hovorí,
že chce schudnúť.
- Nuž, - konštatuje lekár - vo vašom
prípade môžete len behať a behať a
behať!
- A nejaký liek by ste mi nepredpísali?
- No dobre, predpíšem vám preháňadlo.

Príde zúfalá blondínka po natankovaní za
pumpárom a prosí o pomoc:
- ”Pán pumpár, zabuchla som si v aute kľúče.
Nemohli by ste mi s tým nejako pomôcť?”
- ”Dám vám háčik a s tým si to auto otvoríte.”
- ”A nemohli by ste mi to ísť otvoriť vy?”
- ”Bohužiaľ, ale musím zostať za kasou.”
Nato blondínka išla ku svojmu autu. V tom
vošiel na pumpu pán, ktorý sa strašne smial.
Pumpár sa ho pýta:
- ”Čo sa stalo?”
- ”Ále, to ste ešte nevideli. Vonku je blondínka
a snaží sa otvoriť auto háčikom.”
- ”No a čo? Však to som jej poradil ja.” - ”
No, ale vnútri v aute sedí ešte jedna, ktorá jej
radí: doprava, doľava, ešte kúsok.

Pre každého sa Vianoce spájajú s niečím iným. Pre niekoho sú
Vianoce najmä o stretávaní sa s rodinou a blízkymi, iní sa najviac
tešia napríklad na vianočné dobroty či zaslúžený oddych.
O Vianociach toho vieme už veľa. No sú známe aj fakty o ktorých
ste
možno
ešte
nepočuli.
Prinášame
vám
preto niekoľko zaujímavosti.

Zaujímavostí o Vianociach
1. Vianoce boli v USA do roku 1836 nelegálne. Boli považované za staroveký pohanský
sviatok.
2. Všetci určite vieme, že počas Vianoc sa slávi narodenie Ježiša Krista. Presný dátum jeho
narodenia nie je známy. To, že týmto dňom bude oficiálne 25. december, určil až v roku
350 pápež Július I. Tento dátum bol vybraný zrejme preto, že sa zhodoval s pohanským
sviatkom saturnálií, ktorý sa slávil v antickom Ríme a oslavoval boha Saturna. A práve
oslavy saturnálií boli podľa niektorých názorov v kresťanskej dobe pretransformované
do oslavy Vianoc.
3. Tradičnými vianočnými farbami sú zelená, červená a zlatá. Zelená, zastúpená v podobe
stromčeka, imela alebo cezmínu, je symbolom života a znovuzrodenia. Červené bobule
cezmínu predstavujú Kristovu krv, červené jablká odkazujú na Adama. A zlatá
zastupuje svetlo a hviezdy.
4. V koledách a vianočných piesňach sa často spieva o bielych Vianociach. Tých sme v
poslednej dobe ale veľa nemali. Predstava bielych Vianoc je do veľkej miery
pozostatkom tzv. malej doby ľadovej, ktorá na zemi panovala medzi 16. a 19. storočím
a teploty boli v priemere o niekoľko stupňov nižšie.
5. Každý jazyk má pre tento sviatok svoje vlastné označenie. Viete ale, ako vzniklo slovo
Vianoce? Svoj pôvod má v nemeckom “Weihnachten”, ktorý v preklade znamená svätá
noc (weihen – svätiť, Nacht - noc). Slovenský výraz je teda iba čiastočným prekladom,
prvá časť slova bola len prispôsobená nášmu jazyku.
6. Vo viacerých domácnostiach nechýbajú na vianočnom stromčeku okrem klasických
ozdôb i malé čokoládové figúrky zabalené v alobale. Práve k nim sa viaže ďalšia
zaujímavosť, ktorá súvisí priamo s našou krajinou - čokoládové figúrky majú totiž
československý pôvod. :)
7. Súčasťou vianočnej tabule je vyprážaný kapor zo zemiakovým šalátom. Tento pokrm,
ale nie je až tak tradičný ako sa mnohí domnievajú. Kapra zaviedla až v 19. storočí
vďaka svojej kuchárskej knižke Magdalena Dobromila Rettigová a zemiakový šalát sa k
nám dostal až po druhej svetovej vojne z Ruska.

8. Prvý vianočný stromček bol podľa dochovaných záznamov ozdobený v roku 1510 v
lotyšskej Rige. Odtiaľ sa tento zvyk dostal do nemeckých krajín a ďalej potom i ku nám.
Predtým sa tiež stromček v domácnostiach zavesoval hore nohami na strop.Jedným z
vianočných zvykov je bozk pod imelom. Už v dávnych dobách ľudia imelu prisudzovali
magické účinky. Keltskí druidi verili, že do domu prináša šťastie a má liečivú moc.
Domácnosť malo ochraňovať pred zlými silami a duchmi a bolo tiež spojované s
plodnosťou. Páru, ktorý sa pod ním pobozká, má priniesť šťastie v láske a pomôcť mu
ku vytúženým potomkom.
9. Na štedrý večer všetky malé deti netrpezlivo očakávajú zacinkanie zvončeka. Kde sa táto
tradícia vzala? V pohanských dobách malo zvonenie zvončeka odháňať zlých duchov a
démonov. Neskôr sa kostolné zvony používali na oznamovanie významných udalostí,
najprv tých negatívnych ako požiar alebo úmrtie, ale potom tiež tých šťastných, ako
bola svadba alebo narodenie. Zvonenie zvončeka si tak ľudia začali spojovať s veselými
momentmi.
10. To, že v Amerike nosí darčeky Santa Claus, nie je žiadnym prekvapením. Zaujímavá je
ale história vzniku tejto postavy. Bola inšpirovaná skutočnou historickou osobnosťou
svätého Mikuláša, ktorý žil v 4. storočí na území dnešného Turecka a bol známy tým, že
dával dary chudobným a tým čo boli v núdzi. Po vyhlásení za svätého sa stal ochrancom
detí. V Holandsku získala táto postava meno Sint Nicolaas, v skrátenej verzii Sinter
Klaas, čiže ku Santa Clausovi to nemá ďaleko. Sviatok tohto svätca sa na našom území
slávil 6. decembra a deti dostávali do topánok malé darčeky. Pôvodne nosila postava
svätého Mikuláše modré, zelené alebo biele oblečenie a postupne sa rozširovala i do
ďalších krajín. V Amerike potom získala svoju súčasnú podobu vďaka spoločnosti CocaCola, ktorá Santa Clausa v 30. rokoch využila vo svojej reklame.
11. S Vianocami sa nám spája predstava Santa Clausa, ktorý sedí v saniach ťahanými sobmi.
Tento obrázok vznikol po prvýkrát v roku 1819, keď ho namaľoval Washington Irving.
12. Vianočné vence, ktorými si zdobíme vchodové dvere majú kresťanský význam.
Symbolizujú totiž tŕňovú korunu, ktorú mal na hlave Ježiš Kristus.
13. Prvá vianočná pohľadnica pochádza z roku 1915. S týmto nápadom prišla spoločnosť
Hallmark.
14. Slávna vianočná pieseň Jingle Bells bola pôvodne vymyslená pre Deň vďakyvzdania.
Pôvodne sa nazývala „One Horse Open Sleigh“ a autor ju skomponoval ako kostolnú
hudbu.
15. Tradícia darovania darčekov sa viaže k narodeniu Ježiša Krista, ktorý dostal od mudrcov
niekoľko vzácnych darov ako napríklad vonné oleje alebo zlato.
16. Jedným z najobľúbenejších vianočných darčekov je Lego. Počas predvianočného predaja
sa každú sekundu predá 28 kusov tejto stavebnice

Podstatou Vianoc je viera...v dobro,
lásku, tradície

Milí naši pedagógovia, žiaci a všetci zamestnanci SŠI
Michalovce, v mene redakcie časopisu ,,Štvorlístok“ vám
prajeme
Šťastné a veselé Vianoce.

A ešte jeden dôležitý oznam pre žiakov!

V škole sa znova uvidíme ak to pandemická
situácia dovolí 10.1.2022 v pondelok.

