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Milý  Kamaráti,

Som veľmi rada, že sa s vami opäť stretávam.                                               
O celkom malú chvíľku sú tu najkrajšie sviatky roka – Vianoce.         

Sviatky lásky, pokoja, rodinnej pohody a pochopenia.                                 
V tejto predvianočnej atmosfére Vám prinášam nové číslo 

vašej Prvosienky.
Verím, že sa vám bude páčiť. 
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Čert  Enciáš

Kde bolo, tam bolo, v jednej ďalekej krajine, keď 
sa začalo v kalendári schyľovať k Mikulášu, všetky 

žalobaby, drzé a neposlušné deti sa začali triasť od strachu,
aby ich neodniesli čerti. Bŕŕŕ ! A rýchlo začali byť dobré, 
milučké a poslušné, aby sa zabudlo čo cez celý rok 
povystrájali. Ale čertov neoklamali. Šupli ich do vreca, vrece
si prehodili cez plece a už aj s nimi leteli domov na malé 
preškolenie. Keď sa deti potom vrátili boli dobručké ako 
anjeličkovia.

Také veci, sa našťastie, stávajú iba rozprávkach.
Vy však určite po celý rok poslúchate doma 

i v škole. Alebo niekedy aj nie?
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Vyzeráme celkom obyčajne, ale sme čarovné. 
Kto nás otvorí a urobí jeden krok pravou 

nohou, dostane sa do čias našich prababičiek            
a pradedkov a uvidí, ako sa vtedy slávili 

predvianočné a vianočné dni.

BIM BAM ČAROVNÉ DVERE 

1.12

Je prvý decembrový deň a vonku sa zotmelo.    
Na oblohe svätý Peter práši svoje periny. 

Spúšťajú sa prvé snehové vločky a pokrývajú 
všetko bielou prikrývkou. V izbe sedia dve 
dievčatá Hanka a Katarínka. V lese natrhali 

čečinu a uväzujú z nej adventný veniec so štyrmi 
sviecami, ktoré budú postupne po týždni 

zapaľovať. Začal sa advent. 

2



4.12. Barbora

Na deň svätej Barbory vybiehajú dievčatá         
do zasneženého ovocného sadu a z čerešne             

a jablone odlamujú konáriky – barborky.          
Dajú ich do izby do tepla a do štedrého dňa 

krásne rozkvitnú.

6.12. Mikuláš

Už  týždeň pred svätým Mikulášom sa každý 
večer vyberá do tmavých ulíc podivný sprievod: 

Mikuláš  v dlhom kožuchu, okolo neho zopár 
čertov, vzadu anjel celý biely. Dovnútra ich púšťa 

až keď je svätého Mikuláša. Vtedy prídu už len 
Mikuláš, anjel a čert a majú košík s darčekmi. 
Aby ich deti dostali musia zaspievať pesničku: 

„Mikulášku , dobrý strýčku , modlím sa ti 
modlitbičku...“
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13.12.Lucia

V  predvečer svätej Lucie mamička rozdáva 
všetkým členom rodiny cesnak: „ Len ho 

zjedzte, po celý rok vás bude chrániť pred 
zlými duchmi. Aj pred Luciou a tá je najväčšia 
zo všetkých bosoriek!“ Na druhý deň prídu až 
dve. Jedna má vedro s vápnom a druhá husie 

krídlo na ometanie pavučín.

24.12. Štedrý deň

Počas dňa sa každý snaží nič nejesť , dodržať 
pôst. Otecko pevne oväzuje nohy 

štedrovečerného stola reťazou. Mamička krája 
pred večerou jabĺčko na toľko dielikov, koľko      
je členov rodiny pri stole. Pri štedrovečernom 
stole deti najprv dostanú oblátku. Nasleduje 

kapustnica, pupáčiky s makom a ryba.              
Na stole nechýba chlieb, voňajúce koláče            

a košík s jabĺčkami a orechmi.
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Tichá noc, svätá noc

Stalo sa to pred mnohými rokmi v rakúskom mestečku 
Oberndorf. Do neďalekej  dedinky zavolali pána farára 
Jozefa Mohra pokrstiť dieťatko. Keď sa vracal domov,     

v hlave sa mu začali rojiť slová o noci plnej ticha             
a anjelov, ktorí zleteli z neba, aby betlehemským 

pastierom zvestovali radostnú zvesť.
Ráno farár poprosil učiteľa Grubera, aby k jeho slovám 

zložil hudbu. „ Nemôžem , myši nám v noci rozhrýzli 
mechy na organe.“Farár posmutnel. Odrazu mu zrak 
padol na gitaru visiacu na stene. Srdce sa mu akosi 

veselo rozbúchalo. A tak  na Štedrý  večer predsa len      
v Oberndorfe pieseň znela. Bola to pieseň o tichej          

a svätej noci. Bola taká nádherná, že si ju ľudia nazvali 
piesňou nebies. „ Ešte že sme tie mechy rozhrýzli,“ 
naparovali sa tú noc oberndorfské kostolné myši.         

Po prvý raz slávna pieseň Tichá noc, svätá noc zaznela 
24. decembra 1818 v mestečku Obernsdorf pri 
Salzburgu. Odvtedy ju na Štedrý večer spievajú 

kresťania na celom svete.
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Zaspievajme si
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Vianoce
Vianoce sú krásne dlhé sviatky.

Každý iný sviatok
býva na ne 

krátky.
Aj meniny

zdajú sa byť všedné.
Každý dátum narodenia

od závisti
bledne.

Prvý júl sa zrazu nepočíta.
Štedrý deň je prvá

celebrita.
Ostatné dni sú každý rok                                                 

v šoku:
Vianoce sú najkrajšie dni v roku.
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Ako stavať snehuliaka

Nájdeme si kopu snehu,
postavíme ho na brehu.
Gúľaj guľu velikú,
nerob pritom paniku.

Stredná guľa – bruško máme,
do ruky mu metlu dáme.
Babka, daj nám uhlíky,
urobíme gombíky.

Hádaj, čo príde na koniec?
Predsa hlava, na ňu hrniec.
Miesto nosa mrkvička,
namiesto úst palička.

Hotový je veru tak,
veličenstvo snehuliak!
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Hádanky

Potoky a rieky 
nerobia mu prieky,
keď prikáže stáť,
prestanú sa liať.

Pod kabátom veľmi vadí
a ešte, keď nohy chladí.
Červenou ti pomaľuje líca,
a nie je to fujavica.

Jedna na ľavú, druhá na pravú,
keď sa rozbehnú, zažiješ zábavu!
Pomôž si palicami,
hore kopcom nechce sa im...

Po sniežiku poskakuje
a hladný krk naťahuje.
Čo jej chutí? Slaninka,
chlebová omrvinka.
Nakukne ti do dvorka,
čierno – žltá...

/lyže, sýkorka, zima, ľad/
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Receptár
Štedrovečerná vianočka

Ingrediencie:
½ múky polohrubej
2,5dl mlieka
1 kocka droždia
2pl kryštálového cukru
½ čajovej lyžičky soli
2 vajcia,1 vajce na potretie 
1,5l rastlinného oleja, ½ prášku do pečiva, hrozienka

Postup                                                                                                                 
Z vlažného mlieka, trošky cukru a droždia pripravíme kvások. 
Múku, cukor, olej, vajcia, prášok do pečiva a soľ spolu  
s kváskom zmiešame a vypracujeme hladké cesto.                                                           
Nakoniec pridáme sušené hrozienka, ktoré boli namočené 
vo vode  cca 10 minút. Rozdelíme ho na na 5 kusov, z ktorých 
vyvaľkáme 5 prútov na pletenie vianočky. Na vymastený 
a múkou vysypaný plech položíme 3 prúty spletené    
do vrkoča, ktoré potrieme vodou. 
Na spletený vrkoč položíme ďalšie 2 prúty, ktoré iba stočíme 
do špirály. Vrchný pletenec môžeme o spodný vrkoč prichytiť
špajdlami. Vianočku potrieme rozšľahaným vajcom a dáme 
upiecť na cca 25 minút.

Kto chce dodržať tradíciu, musí ju robiť v bielej zástere a šatke.
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Pre bystré hlavičky
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Omaľovánka
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Vymaľuj obrázok farbami podľa príslušných čísel
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Bludisko
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Nájde si škriatok cestu k svojmu darčeku?



Urob si svoju vlastnú vianočnú hru dobble
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Novoročný minitest
Vpíšte do tabuľky písmeno správnej odpovede

1. Silvester je
N/ posledný deň v roku
H/ prvý deň v roku

2. Nový rok sa začína
E/ 1. marca
O/ 1. januára

3. Nový rok vítajú ľudia
N/ šibačkou
V/ ohňostrojom

4. Január je prvý mesiac
Ý/ kalendárneho roka
Ú/ školského roka

5. Kalendárny rok má
D/10 mesiacov
R/ 12 mesiacov

6. Ako na Nový rok,
K/ tak po celý rok
E/ tak i na Vianoce

1 2 3 4 5 2 6  
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Krásne prežitie 
vianočných 

sviatkov
a do nového roka  

všetko len to 
najlepšie 

Vám praje Vaša 

Prvosienka


