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Svätý Mikuláš sa 

stal predobrazom 

dnes dobre známeho 

amerického Santa 

Clausa. Podobajú sa 

nielen svojou 

štedrosťou, ale aj 

vzhľadom. Obaja sú 

zobrazovaní v 

dlhom červenom 

plášti a bielom 

odeve, s fúzami a 

ako dobrosrdeční deduškovia. Mikuláš má na hlavu biskupskú čiapku 

mitru, zatiaľ čo Santa Claus svoju typickú červeno-bielu čiapku s 

brmbolcom. Tak i takéto informácie sa mohli žiaci našej školy 

dozvedieť 7. decembra 2020 – v deň, kedy do našej školy zavítala 

mikulášska nálada. Každoročne s ňou príde i Mikuláš, na ktorého už 

deti čakajú poriadne dlho, no tento rok je výnimočný a výnimočný bol 

i tento čas v našej škole. Mikuláš síce neprišiel, ale deti prekvapila 

miestna samospráva, ktorá pod vedením p. starostu Rastislava 

Neuvirtha doručila do škôl v našej obci a teda i do našej, balíčky plné 

sladkostí, za čo im veľmi pekne ďakujeme. 

 



Žiakov pozdravila hneď ráno 

v školskom rozhlase p.uč. Mgr. Zinka 

Čisláková a na popoludňajšom 

vyučovaní p.uč. Mgr. Katarína 

Kandráčová  mikulášskou reláciou. 

Predstavili  sa v nej žiaci 7.B triedy, 

ktorí pod vedením p. uč. Zinky 

prezradili deťom svoje želania. 

Zaspievali i peknú mikulášsku pesničku. 

Zo školského rozhlasu zaznievali nielen 

krásne vianočné piesne, piesne 

o Mikulášovi, ale i rozprávka. Deti sa 

dozvedeli, kto bol podľa legendy svätý 

Mikuláš a prečo niekde chodí  Santa 

Claus. Svojimi básničkami do školskej 

relácie prispeli 

i žiaci 2.A pod 

vedením p.uč. Mgr. 

Martiny Topoliovej. 

So želaním krásne 

prežitého dňa sa 

mohlo 

dobrodružstvo 

začať. Deti si v tento 

deň na hodinách 

spolu so svojimi 

učiteľkami, keďže 

ešte stále platia 

hygienické 



obmedzenia a nemôžeme sa stretávať, vypracovávali pracovné listy 

s mikulášskou tematikou na hodinách matematiky alebo slovenského 

jazyka. 

Vyrábali si 

tohto 

čarovného 

deduška 

z papiera 

alebo 

iných 

materiálov, aby sme si nimi potom vyzdobili priestory našej školy. 

Mohli si pozrieť vo svojich triedach rozprávky a zabávať sa na svojich 

triednych besiedkach. Bol to deň plný zábavy a prekvapení! 

 

 

 

 

 

 



Ďakujeme ešte raz 

všetkým, ktorí prispeli 

v dnešnej pandemickej 

dobe ku krásnemu prežitiu 

tohto času na našej škole.  

Mgr. Zina Čisláková 

Mgr. Katarína 

Kandráčová 


