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„Všetko stíchlo, zakrylo sa perinôčkou snehovou, len vločky sa na zem sypú tmavou 

nočnou oblohou. A v oblôčku svetlo svieti náš vianočný strom, vôkol neho kŕdeľ detí ožil tichý 

dom. A v tom dome láskou dýcha, každá bytosť živá, čarovná je vianočná noc, krásna 

podmanivá“. 

Vianoce. Sviatky, na ktoré sa teší azda každý človek na zemi, či už je dieťa alebo starý 

rodičia. Dokonca aj maličkému dieťatku v perinke sa rozžiaria očká pri pohľade na rozsvietený 

vianočný stromček. Čaro Vianoc spočíva v tom, že sa rodina možno po dlhom čase zíde pri 

štedrovečernom stole a s čistým srdcom privíta Ježiška. Vtom, že ocko osadí živý stromček a deti 

ho zdobia a tešia sa, kým mama pečie kapra a medovníky. Takto sme sa dňa 20. Decembra 2013 

zišli aj my učitelia spolu so žiakmi Špeciálnej základnej školy v Rudňanoch na Vianočnej besiedke 

pri našom „štedrovečernom stole“ a krásne vyzdobenom stromčeku, aby sme si spolu vychutnali 

tieto predvianočné okamihy a zároveň pospomínali na všetky radosti a strasti, ktoré sme v tomto 

roku zažili.  

Žiaci pod vedením svojich triednych učiteľov pripravili zaujímavý vianočný program, 

ktorý obohatil tieto sviatočné okamihy. V očiach žiakov sa jagali iskričky v očiach nie len pri 

„Tichej, svätej noci“ , iskričkách prskaviek, vianočných básničkách, či pesničkách, ktoré si pre 

túto príležitosť pripravili. Pripomenuli sme si symboly a význam Vianoc súťaživou formou 

prostredníctvom hádaniek, chutnaním medovníčkov, oplátok, medu, orieškov, jabĺčok, či iných 

vianočných dobrôt. Celkovým spestrením programu bola rozprávka o „Vianočných zvončekoch“, 

ktorá mala za úlohu pripomenúť žiakom, čo je vlastne v ľudskom živote to najdôležitejšie. 

V rytme vianočných piesni, žiarou v detských očiach s úsmevom na tvári sme si popriali 

všetko len to najlepšie a už teraz sa tešíme na nové spoločné zážitky, ktoré budeme môcť zažiť 

v takýto čas o presne o rok.  
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