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ZIMNÍ SPÁČI
Asi najznámejším zimným 
spáčom je medveď. Nespí tvrdo, 
občas sa prebudí a vtedy býva podráždený 

a nebezpečný. Aby prežil zimu, pred jej 
príchodom sa musí poriadne vykŕmiť 

a zásobiť sa tukom. Medveď zožerie 
takmer všetko – korienky rastlín, 
trávu, hľuzy, lesné plody, huby, 
larvy hmyzu, chrobáky a nepohrdne 
ani mäsom. Na zimu si starostlivo 

buduje brloh v skalných dutinách, 
pod skalnými prevismi alebo pod 

vývratmi stromov. Zvlášť dôkladne si 
brloh buduje medvedica, ktorá počas zimy 
privádza na svet mláďatá. 

V brlohu vystlanom listami a suchou trávou 
spáva jazvec. Počas roka žije v letných dierach, 
ktoré na jeseň opúšťa a sťahuje sa do zimných. 

V nich prežije nepriaznivé zimné obdobie 
prerušovaným zimným spánkom, počas 

ktorého je pri plnom vedomí podobne ako 
medveď. Žije zo zásob tuku, ktoré si 

nazhromaždil koncom leta a v jesennom 
období pred uložením sa na spánok. 

Len čo vonkajšia teplota klesne pod určitú 
hranicu, jež sa začne pripravovať na 
hibernáciu. Prespí skrútený do klbka 

a zahrabaný v kope lístia alebo slamy. 
Jeho telo sa počas hibernácie ochladí a tep 

srdca klesne zo 190 úderov za minútu len 
na 15 až 20 úderov za minútu. 
Jež sa počas zimného spánku 

nadýchne iba raz za niekoľko minút. 

Poriadny zimný spáč je plch. Je to držiteľ rekordov 
v dĺžke spánku – vie spať 6 až 7 mesiacov. 
Prezimuje v hniezde zo suchej trávy a lístia, 
ktoré si vybuduje v bútľavinách starých stromov, 
v zemi, ale aj na povalách domov a chát. 



Úloha pre teba: Predstav si, že si 
zimný spáč. Napíš o tom, ako sa 
chystáš na zimu a ako ju prežívaš 
a svoj príbeh pošli do 20. januára 
na adresu redakcie. Na troch vy žre-
bovaných čaká pekná knižka.

Niekto ukradol perlový náhrdelník pani 
Abrahamsenovej. Detektívi z dvora sa 
rozhodnú prípad vyriešiť. Kto je však muž 
s bielym kovbojským klobúkom a chalan 
v červenej teplákovej súprave? To všetko 
sa dozvieš v knihe, ktorú venuje ju knižná 
kamarátka .
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Pripravil Ľubomír Mačura 
Ilustrovala Eva Nocarová

Na zimný spánok sa ukladajú zvieratá, 
ktoré majú cez zimu málo dostupnej potravy. 

Niektorí zimní spáči vyzerajú ako mŕtvi. 
Sú studení a nehybní. Pomalšie im bije srdce, 

spomalí sa im dych. Tento jav sa volá hibernácia.
Niektorí zimní spáči sa občas prebudia, 

aby si našli iné miesto a niektorí sa najedia. 
Ak by sa však budili príliš často, 

mohli by zahynúť.

Starostlivo vybrané zimoviská 
majú netopiere. Najčastejšie 
sú to podzemné jaskynné 
priestory so stálou teplotou 
nad bodom mrazu, kde 
neprúdi vzduch, a preto 
v nich nie je prievan.

Sysle a svište sa počas zimného spánku 
neprebúdzajú. Veď kto by v snehu hľadal zrno, 
semená rastlín, červíky, hmyz a pavúky?

Včely zimné obdobie 
prežívajú v chumáči 
– vo veľkej guli 
vytvorenej vnútri 
úľa. Pravidelne sa 
striedajú na vonkajšej 
strane chumáča, 
aby sa vo vnútri 
ohriali. So znižovaním 
vonkajšej teploty 
sa chumáč sťahuje.
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PÍSMENKOVÁ
POLIEVKA O DVANÁSTICH  

MESIAČIKOCH
Práve sa začal nový rok, vonku vládla treskúca zima, keď Holena dostala nápad:
„Maruša, zajtra bude v dedine zábava a ja by som si chcela šaty ozdobiť voňavými 

fi alkami, aby som sa chlapcom páčila. Choď teda do lesa a nazbieraj mi kytičku fi aliek!“
„Ach, sestrička moja, kde ti ja teraz v lese nájdem fi alky? Všetko je pokryté závejmi 

snehu.“
  „Ty mi vari chceš odvrávať?!“ rozzúrila sa Holena. „Ty nechceš 

svojej sestre urobiť po vôli?! No veď počkaj, poviem to mamičke, tá 
ti veru ukáže! Bež po fi alky a okamžite!!!“

Čo mala úbohá Maruška robiť? Vybrala sa teda do hôr len 
tak, ako bola. V tenučkej košieľke a bosá. 

Nohy sa jej zabárali do hlbokého snehu. Vlásky 
mala premočené od vločiek, ktoré na ňu padali 
z tmavých oblakov. Slzy jej mrzli na tvári. Kde by 

v tomto zasneženom lese už len mohla nájsť kvitnúce 
fi alky? Bez nich sa však domov vrátiť nemôže...
„Bože, zober si ma k sebe,“ ubolená zodvihla oči k nebu 

a odrazu v diaľke zbadala svetielko.

PREROZPRÁVAL 

PETER KARPINSKÝ



Nezaváhala ani na chvíľu a vybrala sa tým smerom. Možno sú tam nejakí dobrí ľudia, 
ktorí jej pomôžu.

Čím bola bližšie, tým sa svetielko zväčšovalo, až sa napokon zmenilo na obrovskú 
vatru, okolo ktorej sedelo dvanásť postáv – dvanásť chlapov. Traja z nich boli starí, 
s dlhými bielymi bradami. Traja vyzerali ako gazdovia v najlepších rokoch, ďalší traja 
zas ako švárni mládenci a poslední traja boli iba chlapci.

„Aká zvláštna spoločnosť,“ napadlo Maruške a ani na um jej nezišlo, že by to mohli 
byť dvanásti mesiačikovia.

„Čo ťa k nám privádza?“ opýtal sa najstarší z dvanástich, keď si ju všimol.
Dievčatko sa ho trochu bálo, lebo sedel na vysokom kameni, vlasy a bradu mal biele 

a trblietavé ako čerstvo napadaný sneh a v ruke držal veľký kyjak.
„Ja...“ zaváhala.
„Neboj sa, len smelo vrav.“
Maruška mu teda vyrozprávala, ako ju sestra Holena vyhnala do lesa po kytičku fi aliek.
„Fialky? Teraz v januári?“ začudoval sa starec. „V zime predsa kvety nerastú.“
„Ja viem,“ prikývla smutne Maruška. „Ale bez fi aliek sa domov vrátiť nesmiem.“
Starec sa zamyslel a prišlo mu uzimeného dievčatka ľúto.
„Braček Marec, možno by si jej vedel pomôcť.“ S týmito slovami prepustil svoje 

miesto na kameni mladšiemu z mesiačikov a do rúk mu vložil kyjak. Keď Marec zatočil 
kyjom nad vatrou, stal sa zázrak. Sneh sa začal topiť, konáriky na stromoch sa nalia-
li miazgou, zo zeme vyrástla zelená tráva a v nej sa objavili drobné voňavé kvietky. 
Maruška od prekvapenia ani nedýchala.

„Na čo čakáš?“ zasmial sa mladík. „Zbieraj!“
Maruška rýchlo natrhala kytičku fi aliek, pekne sa poďakovala a natešená bežala 

domov.
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Spisovateľ Peter Karpinský sa narodil v roku 1971 v Gelnici. Venuje sa písaniu kníh pre 
deti i dospelých. Pre deti napísal napríklad knižky Sedem dní v pivnici, Kde asi rozprávka 
býva, Rozprávky z Múzea záhad a tajomstiev a Ako sme s Ťukťukom ťukťukovali.
Ilustrátor Peter Uchnár sa narodil v roku 1970 v Sobranciach. Jeho kresby nájdete v mno-
hých knihách pre deti: Gulliverove cesty Jonathana Swifta, Veľká kniha slovenských 
rozprávok Ľubomíra Feldeka, Traja hrdinovia Jozefa Cígera Hronského, Peter Pan 
Jamesa Matthewa Barrieho, Štyria škriatkovia a víla Jána Uličianskeho. Za svoje ilustrácie 
získal významné ocenenia, napr. Zlaté jablko BIB 1999, Cenu Ľudovíta Fullu 2005 či Cenu 
Detskej poroty BIB 2009.

Ukážku sme vybrali z knihy O dvanástich mesiačikoch, ktorá vyšla vo vydavateľstve PERFEKT v roku 2019.

Ilustroval Peter Uchnár
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CESTA LÁSKY

V dávnych časoch ľudia 
stavali nedobytné pevnosti 

a hrady a v nich ukrývali 
svoje najväčšie poklady. 

TAJNÁ
Čo myslíš, aké poklady boli 

pre ľudí v tej dobe veľmi cenné?
Je niečo, čo je pre teba 

veľmi cenné?

Aj dnes majú ľudia poklady, 
ktoré sú pre nich dôležité. 

Raz Ježiš povedal ľuďom: 
Ale keď sa ty ideš modliť, vojdi do svojej izby, zatvor za sebou 
dvere a modli sa k svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti. 
                                                                                   (Mt 6, 6)

Možno Ježiš hovorí o izbe 
v našom vnútri. 
Predstav si, že tvoje vnútro 
je ako veľký nedobytný hrad. 

Do komnát vpíš, čomu 
alebo komu venuješ každý 
deň svoj čas a myšlienky. 

Určite máš v hrade aj tajnú 
komnatu pre to najdôležitejšie. 
Komu patrí? Čo v nej ukrývaš?

Čo tým Ježiš myslí? Možno hovorí o tvojej detskej izbe, o osobitnom 
mieste, kde sa doma modlievate, či o kostole. To všetko sú miesta, kde 
sa dá hovoriť s Bohom. Porozmýšľaj, kde sa ešte dá hovoriť s Bohom.

Spoznaj najpútavejšie príbehy Starého i Nového 
zákona prostredníctvom komiksov. Keď sa začítaš 
do Komiksovej Biblie, nebudeš môcť skončiť. Čita te-
ľom Rebríka ju venoval Spolok svätého Vojtecha. 

Pripravili 
Daniela Makovníková 

a Lenka Bene 
Ilustrovala 

Mária Páleníková

Prázdny rámik na 
prepísanie výroku 
a ozdobenie nájdeš 
na www.rebrik.sk. 



                 Úloha pre teba: 
       Napíš, kde a kedy sa 
rád modlíš a do 20. januára 
svoju odpoveď pošli na 
adresu redakcie. Na troch 
vyžrebo vaných už čaká 
        pekná odmena.
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Je v tvojom vnútri aj miesto, 
kde sa stretávaš s Bohom? 

Označ srdiečkom tie situácie, pri ktorých 
sa môžeš rozprávať s Bohom.

S najlepšími priateľmi chceme prežívať čo najviac času. Hovoríme im, čo sme zažili, 
ako sa máme, čo nás teší a čo nás trápi. Aj Boh túži byť naším priateľom 
                 a chce od nás počuť tieto veci. Čaká, kedy ho pozveme 
                                do svojej tajnej komnaty. 

KOMNATA

Vyber si vety, ktoré aj ty prežívaš, 
a skús ich vo svojom vnútri povedať Bohu.

Porozmýšľaj, kedy 
by to mohlo byť.

Nájdi si každý 
deň aspoň chvíľku 

na stretnutie 
s Bohom vo svojej 

tajnej komnate.

Napíš aj ty, čo chceš práve 
teraz povedať Bohu. 

Pane, ďakujem ti, že chceš byť so mnou.

Ďakujem ti, že ma čakáš a zaujímaš sa o to, ako sa mám.

Teší ma, že som pre teba taký/á dôležitý/á.

Pane ďakujem ti, že ma stále počúvaš.

Pane, viem, že ty môžeš úplne všetko. Verím, že mi pomôžeš 
zvládnuť každý problém, ktorý ma stretne.
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Vyberte sa na čarovnú cestu svetom slovenských rozprávok 
v spoločnosti hrdinov ako Hlúpy Jano, Šurina a Otolienka, 
Psota, Víťazko, Popoluška, Mechúrik-Koščúrik či Strčprstdo-
dierky. Venuje vydavateľstvo Slovart (www.slovart.sk).

STENA KOLEDNÍCKYCH 
SPOMIENOK

Máš obľúbené spomienky? Možno zážitky z guľovačky či nejaké huncútstvo 
prežité s bratom alebo so sestrou? Je dobré uchovávať si pekné spomienky v pamäti, 
lebo nás vedia zahriať na duši, keď nám je smutno. Aj koledníci Dobrej noviny majú 

mnoho krásnych spomienok na všetky roky, keď vyšli ohlasovať radostnú zvesť. 
Tento rok koledovali už 26. raz a prvýkrát v rúškach! 

Koledovali v minulosti aj tvoji rodičia? Porozprávajte sa o tom 
a spoločne si zaspomínajte.

Pripravila 
Lucia Jantošovičová
Fotografi e: archív DN

Ilustrovala 
Eva Nocarová

Pripravila 
Lucia Jantošovičová
Fotografi e: archív DN

Ilustrovala 
Eva Nocarová
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Sväté písmo na viacerých miestach píše o Panne 
Márii ako o tej, ktorá porodila Božieho Syna. 
Panna Mária je Božia Matka – Bohorodička. 
Tak ju v prvotnej Cirkvi pomenovali už na konci 
3. storočia. To znamená, že Panna Mária bola 
Matkou Božieho Syna nielen ako človeka, ale 
aj ako pravého Boha. Bohorodička na ikonách 
nikdy nie je zobrazená sama. Vždy drží v náručí 
svojho Syna, aby sme nezabudli na to, že cez 
Máriu sa svetu dáva Boh sám.
Panna Mária je blízko Bohu a zároveň je blízko 
ku každému Božiemu dieťaťu. Tak si to prial 
Pán Ježiš, keď za nás zomieral na kríži a dal 
nám Pannu Máriu za našu Mamu. 

Úloha pre teba: O tom, ako sa Panna Mária 
stala Matkou Božieho Syna, hovoríme aj 
v Apoštolskom vyznaní viery. Tieto slová 
môžeš vložiť do kvetináča. Podľa symbolov 
v rohoch jednotlivých častí poskladaj 
prázdnu mozaiku. Správnu odpoveď pošli 
do 20. januára na adresu re dak cie. Na troch 
vyžre bo vaných už čaká odmena.

Pripravila Katarína Jantáková
Ilustrovala Eva Nocarová

sviatok: 1. januára

Bohorodička 
Panna Mária

SVÄTÁ Z IKONY
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RIKA 
V HÁDANKOVE

RIKA 
V HÁDANKOVE

Boli sme na prechádzke 
v zimnej prírode.

1.        V lístí pod koreňmi stromu 
sme videli zimovať hady. 
Vyfarbi hadov, ktorí sa 
na jar nezauzlia.

Úloha pre teba: Do 20. januára 
nám napíš všetky správne odpovede. 
Troch vyžrebovaných čaká pekná kniha.

2.        Dokážeš pridať 
jednu paličku
tak, aby platila 
rovnosť?

3.        Sýkorka trikrát 
pristála medzi 
vetvičkami 
a zanechala 
tam odtlačky 
svojich nožičiek. 
Nájdeš ich?
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Pripravila Marta Magdinová 
Ilustrovala Mária Páleníková

Tento pracovný list vypracoval:

                                                                            Vek:

Presná adresa:

Danka Podracká sa ocitne v rozprávke. Všetko sa začalo 
v Banskej Štiavnici, kde stretáva chlapca so svietiacim 
korálikom. Ukáže jej mapu poslania. Viac sa dozvieš 
v knihe vydavateľstva Perfekt (www.perfekt.sk), 
ktorú z verejných zdrojov pod-
poril Fond na podporu umenia.

5.        Do posledného kríčka doplň číslo tak, 
aby logicky nadväzovalo na predchádzajúce.

4.        Ak prečítaš
písmená 
zľava doprava
od najtmavších 
po najsvetlejšie, 
dozvieš sa, 
čo odporúča 
nápis na tabuli. 

5 8 12 17 23
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2.       Vo vianočnom období počúvame v evanjeliu, ako sa pastieri prišli pokloniť Ježiškovi. 
Dokresli pastierov a do prázdnych bublín dopíš, čo asi hovorili.

VESELÍ
DUCHOM

1.       Pospájaj čísla od 1 do 31 a písmená od a po h. 
Vieš, kto je na obrázku?
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ŠKOLA
STONOŽKY

JOŽKY

1.           Zoraď jednotlivé časti rozprávky 
a potom ju celú porozprávaj 
vlastnými slovami. Obrázky vyfarbi.
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ŠKOLA
STONOŽKY

JOŽKY

2.       Dokresli do obrázka 6 kníh, 4 kvety v kvetináči, 3 autíčka, 
2 bábiky a jednu stoličku. Obrázok vyfarbi.



Zajko dorozprával. Ticho, ktoré nastalo, mu nebolo ani trochu príjemné. 
„Ty si ich ukradol?“ opýtala sa ho Cupilupka. 
Zajko chcel zavrtieť hlavou, ale čosi v jeho vnútri mu vravelo, že je to tak. Je zlodej. 

Smutno prikývol a po lícach mu tiekli slzy. 
„Kedy sa to stalo?“ ozval sa vĺčik Uško, ktorý sa už na strápeného kamaráta nemohol 

pozerať. „Tesne predtým, ako som sem prišiel,“ odpovedal Rýchlonôžka. 
„Tak to ešte môžeme napraviť,“ povedal vĺčik a už aj zadeľoval úlohy. „Rýchlonôžka, 

choď po tie kamienky. Hnedoočka a ostatné vtáčiky – prehľadajte les. Cudzinec nemôže 
byť ďaleko.“ 

Kým Rýchlonôžka prišiel s mešcom, vtáčiky už hlásili, kde videli toho neznámeho 
cudzinca. Všetky zvieratká sa rozbehli tým smerom. Pod kopcom sa pri ohníku zohrievali 
traja cudzinci. 

„Asi ešte nezistili, že nemajú kamienky. Máš šancu nepozorovane ich vrátiť,“ povedal 
Oriešok Rýchlonôžkovi. Zajačikovi nebolo treba dvakrát hovoriť. Opatrne sa prikradol 
k batožine, našiel ten správny vak a šikovne doň vložil mešec. Spokojne si vydýchol. 
Vedel, že už nikdy a za nič na svete nezoberie niečo, čo mu nepatrí.

Traja cudzinci si zbalili veci a vyrazili na cestu. Zvieratká ich z bezpečnej vzdialenosti 
sledovali. Muži zastali pred maštaľkou. Každý otvoril svoj cestovný vak a niečo z neho 
vybral. Jeden z nich vybral mešec s lesklými kamienkami a všetci spoločne 
vošli do maštaľky. 

Zvieratká počkali do noci a keď všetci tvrdo spali, opatrne 
nakukli do domčeka. Uvideli jasličky a v nich malé dieťa. 
Neďaleko na slame spali muž a žena. Vtom dieťatko 
otvorilo oči a s úsmevom sa pozrelo na zvieratká. 
Tie vo svojich srdciach cítili, že sa 
na nich usmieva nie bezbranné 
dieťa, ale Pán zeme.

Ilustrovala 
Marianna Čaučíková



Hra pre 2 – 5 hr
Potrebuješ: hraciu kocku, panáčiko

Hráči postavia panáčikov na štart. Pohybujú sa p
Farebné zvieratko v políčku alebo vedľa neho pos
zvieratko o 3 políčka dopredu. Most posúva hráčo

 ako ukazuje šípka. Hráči sa nevyhadzujú. Ví

Pripravila a ilustrovala 
Eva Nocarová

ŠTART

CESTA CE



– 5 hráčov
náčikov podľa počtu hráčov.
ú sa podľa počtu bodov hodených kockou. 
o posúva hráčov o 3 políčka naspäť, biele 
hráčov dopredu alebo dozadu podľa toho,

ujú. Víťazí ten, kto príde do cieľa prvý.

CIEĽ

CEZ LES



Po zasneženej lesnej ceste uháňal zajko Rýchlonôžka. Nevedel sa dočkať, kedy kama-
rátom porozpráva, čo zažil. Pod jedľou už bol veveričiak Oriešok, srnka Cupilupka, 
sýkorka Hnedoočka a ďalší kamaráti.

„Viete, čo sa mi stalo?“ vrazil medzi nich Rýchlonôžka, no líška Hrdzavka ho zastavila: 
„Pst! Teraz rozpráva Oriešok. Potom je na rade Hnedoočka. Ty môžeš rozprávať po 

nej.“ Zajačikovi sa to veľmi nepáčilo, ale stíchol.
Veveričiak rozprával: „Keď som sedel na konári, všimol som si zvláštneho cudzinca. 

Zúfalo sa motal po lese a nahlas sa rozprával so svojím koníkom. Dozvedel som sa, že 
sa musí dostať na severnú stranu lesa. Z vetvičky som naňho zhodil spŕšku, aby som 
na seba upozornil. Zakýval som mu a začal som skákať z konára na konár. Cudzinec 
pochopil a pustil sa za mnou. O chvíľu bol už z lesa von. 

„Aj ja som videla nezvyčajne oblečeného človeka – tiež cudzinca,“ povedala sýkorka 
Hnedoočka a pokračovala. „V zime občas zaletím do dediny. V domčeku na hornom 
konci býva starká so svojím synom. Starká už veľmi nevládze, preto býva zväčša v ku-
chyni. Zato jej syn je skoro stále vonku a porobí všetko, čo treba. Teraz ma však veľmi 
prekvapilo, že na dvore nebol odhrnutý sneh a starká ťahala dnu veľký kôš dreva. 

Po ceste práve cválal cudzinec. Pristavil sa pri nej a opýtal sa jej, prečo robí sama 
takú ťažkú prácu. Tak som sa dozvedela, že jej syn leží s horúčkou v posteli. Cudzinec 
zosadol z koňa, zobral starkej kôš a odniesol ho dnu. O chvíľu vyšiel s lopatou a zručne 
odhrnul cestičky k bránke aj do kôlne. Nakoniec ešte nanosil na podstienku niekoľko 
košov dreva, aby ho mali do zásoby hneď pri dverách. Potom vysadol na koňa a pokra-
čoval v ceste.“

Sýkorka dorozprávala a líška Hrdzavka poštuchla zajka Rýchlonôžku. 
„Teraz si ty na rade.“ 

„Nie, nie,“ začal sa vykrúcať zajko a tváril sa, že už nemá čo povedať. 
„Len rozprávaj,“ nedala sa líška. „Priletel si sem ako víchor, tak už začni.“ 
Zajko sa rozpačito pozrel po kamarátoch. Potom sklopil zrak 

a potichu začal rozprávať:
„Hm, aj ja som pred chvíľou v lese videl nejakého 

cudzinca. Sedel v závetrí za skalou a driemal. 
Z cestovného vaku, ktorý nebol poriadne 
zatvorený, mu trčal mešec. Tak som ho 
pomaly vytiahol. Boli v ňom ligotavé 
žlté kamienky. Chcel som vám ich 
ukázať, a tak som ich ukryl aj 
s mešcom do skalnej diery 
pri machovom vodopáde.“

ČO VIDELI 
ZVIERATKÁ Z LESA

JANKA OSVALDÍKOVÁ
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ŠKOLA
STONOŽKY

JOŽKY

3.           Najprv obtiahni a potom vyfarbi trojuholníky zelenou farbou, 
obdĺžniky modrou a kruhy žltou farbou. 

4.           K obrázkom napíš hlásku, na ktorú sa začína vyobrazené slovo. 
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ŠKOLA
STONOŽKY

JOŽKY

5.    Obtiahni bodkované čiary a obrázok vyfarbi.

Úloha pre teba: 
Do 20. januára nám 
napíš správne odpovede. 
Troch vyžrebovaných 
čaká pekná kniha.

Tento pracovný list vypracoval:

                                                                            Vek:

Presná adresa:

6.         Dokresli k obrázkom symbol počasia, pri ktorom sa veci používajú.

Rozprávkový príbeh plný dobrodružstiev, ktoré pri pátraní 
po svojej rodine zažije v meste aj v lese malá kukučka, 
osloví každé dieťa. Knihu venuje ju knižná kamarátka

.

Pripravila 
Kristína Šeligová 

Ilustrovala 
Eva Nocarová 
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3.       Porátaj všetkých ľudí na obrázku a zistíš, koľko mal Pán Ježiš 
rokov, keď sa dal pokrstiť a začal verejne účinkovať. 
Obrázok vyfarbi.

VESELÍ
DUCHOM

4.       Vyber z obrázkov taký, čo správne zobrazuje podobu Ducha Svätého, ktorý zostupoval 
na Pána Ježiša pri jeho krste. Vyfarbi ho. Do oblaku dopíš slová, ktoré zazneli z neba. 
(Mt 3, 17)
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5.       Na fotke z krstu chýbajú postavám tváre. Dokresli
tváre svojich príbuzných pri tvojom krste alebo 
pri krste niekoho z rodiny. Porozprávaj sa so svojimi 
rodičmi o svojom krste a doplň, čo sa od nich dozvieš. 

Úloha pre teba: 
Do 20. januára nám napíš 
všetky správne od povede. 
Troch vyžrebo  va ných 
čaká pekná kniha.

Tento pracovný list vypracoval:

                                                                           Vek:

Presná adresa:

Pripravil Juraj Gonšor
Ilustrovala Eva Nocarová

VESELÍ
DUCHOM

6.        Vyrieš kvíz a dozvieš sa, v ktorej rieke bol Pán Ježiš pokrstený (Jn 1, 35 – 40).

Meno:

Dátum krstu:

Miesto krstu:

Môj patrón:

Moji rodičia:

Moji krstní rodičia:

1.  Za Ježišom šli... 
• dvaja Jánovi učeníci J
• traja Jánovi učeníci GE

2.  Pán Ježiš sa Jánových 
učeníkov spýtal: 
• „Čo hľadáte?“ O 
• „Čo ste našli?“ N

3.  Čo chceli vedieť učeníci? 
• Čo bude Pán Ježiš jesť. EZ 
• Kde Pán Ježiš býva. R

4.  Ako oslovili Jánovi učeníci Ježiša? 
• Rabbi – tesár A 
• Rabbi – učiteľ D

    5.  Jeden z Jánových učeníkov bol... 
• Ondrej, brat Šimona Á 
• Šimon, brat Ondreja R

       6.  Koľko bolo vtedy hodín? 
• Asi štyri hodiny popoludní. N 
• Asi štyri hodiny predpoludním. ET

Pán Ježiš bol pokrstený v rieke  ________________________ .
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ZO STARÉHO
ZÁKONA

Pripravila a ilustrovala Mária Páleníková
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Lýria s kamarátmi dostanú na víkend pozvanie 
k tete Mary. Krátko po príchode však začujú výkrik, 
ktorý zmení ich návštevu na nebezpečnú hru. 
Štvrté pokračovanie napínavých príbehov venovala 
EQUILIBRIA a môžete si ju objednať aj na iqknihy.sk.

Pripravili Ľubomír Mačura 
a Michaela Veselská

Ilustrovala Mária Páleníková

1. c); 2. c); 3. a); 4. b); 5. b); 6. b); 7. a); 8. c); 9. c)

NESPI – OTESTUJ SA!
Spánok sa v Biblii spomína na mnohých miestach 

a v rozličných situáciách v Starom aj v Novom zákone. 
Odpovieš správne na otázky nasledujúceho testu?

1.  Ktorá postava v Biblii je prvá, 
o ktorej sa píše, že spala? (Gn 2, 21)

 a) Abrahám
 b) Mojžiš
 c) Adam

2.  Keď Ježiš spal v loďke, strhla sa búrka. 
Učeníci mu povedali: (Mt 8,25)

 a) urob zázrak!
 b) pospi si!
 c) zachráň nás!

3.  Koľko panien zaspalo, keď čakali 
ženícha? (Mt 25,5) 

 a) 5
 b) 10
 c) 20

4.  Keď Pán Ježiš zbadal Zacheja 
na strome, povedal mu: (Lk 19, 5)

 a) že chce u neho prespať
 b) že chce zostať v jeho dome
 c) že mu chce zaplatiť mýto

5.  Ako dostával svätý Jozef pokyny, 
čo má robiť? (Mt 1, 20)

 a) listom
 b) vo sne
 c) od Panny Márie

6.  Pán Ježiš sa modlil v Getsemanskej 
záhrade. Čo robili apoštoli, keď sa 
k nim vrátil? (Mt 26,40) 

 a) rozprávali sa
 b) spali
 c) hrali kocky

7.  Čo mali 
hovoriť stráž-
covia Ježišovho 
hrobu, aby zdôvodnili, 
že po troch dňoch 
bol prázdny? 
(Mt 28,13)

 a)  že kým spali, učeníci 
ukradli Ježišovo telo

 b)  že si odišli kúpiť jedlo
 c)  mali zvaliť vinu na rímskych vojakov

8.  Čo spravili učeníci po zázračnom 
rozmnožení chlebov a rýb? (Jn 6, 12)

 a) išli chytať ďalšie ryby
 b) pomodlili sa po jedle a išli spať
 c)  pozbierali do košov zvyšky rýb 

a omrvinky

9.  Ktorý apoštol spal v žalári, keď ho 
prišiel vyslobodiť anjel? (Sk 12,6 – 7)

 a) svätý Pavol
 b) svätý Jakub
 c) svätý Peter



SPOZNÁVAME 
SLOVENSKO
S MARTINOM

A KLÁROU

ŠTRBSKÉ PLESO
Vždy, keď sme dlhšie vo Vysokých Tatrách, aspoň jeden deň 

si urobíme prechádzku okolo Štrbského plesa. 

Po Veľkom Hincovom plese ide o druhé 
najväčšie pleso na Slovensku. Je to mo réno-
vé jazero, ktoré vytvoril ustupujúci ľadovec. 
Miestami dosahuje hĺbku až 20 metrov. 
Obľúbené je člnkovanie na plese. V lete 
ponúka jeho okolie priestor na prechádzky 
a v zime zase na lyžovanie a bežky. 

Neďaleko Štrbského plesa sme objavili 
vyhliadku Monte Móry, z ktorej je 
panoramatický výhľad na Vysoké Tatry 
a Popradskú kotlinu. Pôvodnú drevenú 
vyhliadku dal na tomto mieste v roku 1905 
postaviť staviteľ a architekt Karol Móry. 

Na druhý deň sme si urobili výlet 
Tatranskou elektrickou železnicou do Starého 
Smokovca. Železnica spája Štrbské Pleso, 
Starý Smokovec a Tatranskú Lomnicu. V Starom 
Smokovci sme navštívili zaujímavú výstavu Tatry 
vnútri, vďaka ktorej sme sa dozvedeli mnoho 
zaujímavostí zo života našich veľhôr. Zaujali nás 
informácie o lesných obyvateľoch Vysokých Tatier, 
o náročnej záchranárskej práci horskej služby, 
ale aj o prírodnej katastrofe v novembri 2004, 

keď veterná víchrica za jedinú noc zničila 
veľkú časť tatranského smrekového porastu. 
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Tanec, čítanie, humor, tvorivosť, obratnosť, matematika. 
Všetci máme nejakú neuveriteľnú SUPERSCHOPNOSŤ, 
ktorá nás mení na jedinečné a neopakovateľné 
bytosti. Viac zistíš v knižke, ktorú venuje knižná 
kamarátka .
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Miesto a jeho okolie 
Vysoké Tatry sú najstarším 
národným parkom Slovenska 
(TANAP). Najvyšším vrchom 
Vysokých Tatier a celého 
Slovenska je Gerlachovský 
štít s nadmorskou výškou až 
2 655 metrov. Zo Štrbského 
plesa možno podniknúť 
výlety na Popradské pleso, 
k vodopádu Skok, lanovkou 
na Solisko i náročnejší 
výstup na Kriváň. 

Pripravil: Pavol Krajčír
Ilustrácie: Marianna Čaučíková 

Foto: Pavol Krajčír

POVESŤ O TATRÁCH

TÚTO ROVINU 
ĽAHKO DOBYJEME! 

AK PREHRÁME 
BITKU S TATÁRMI, 
SME STRATENÍ. 

LEN CHOĎTE 
V POKOJI 
DOMOV.

PORAĎME SA 
SO STARCOM, 

ČO BÝVA V LESE.

NEBOJTE SA! 

BUM!

HÚ!
VČERA TO BOL 

TATÁRSKY STAN, 
DNES JE Z NEHO 
VYSOKÁ HORA.

TO BOLI TATÁRI!

VOLAJME 
ICH TATRY.

Tatári sa do Tatier nikdy nedostali. Názov Tatry pravdepodobne pochádza zo staroslo-
vanského názvu Tritri, čo znamená skaly alebo skalné štíty. Prvýkrát sa názov pohoria 
objavil v listine nemeckého cisára Henricha IV. z roku 1086, v ktorej hranice Pražského 
biskupstva tvoria aj hory Tritri. Kosmasova kronika z roku 1125 už spomína hory Tatri. 

GPS 
49.119874

20.065639



VYPÁTRALI 
SME PRE TEBA
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AREÁL VLKOV
Veľa zvierat v zime spí. Vlci 
však medzi spáčov nepatria. 
Návštevníci Šumavy v Českej 
republike môžu pozorovať 
vlkov zblízka a môžu sa 
tak o nich veľa dozvedieť.

Šumava je rozsiahle pohorie. 
Je to národný park na hraniciach 

troch krajín – Česka, Rakúska 
a nemeckého Bavorska s prie-

zračnými jazerami a nekonečnými 
lesmi. Práve tu sa nachádza 
Návštevnícke centrum Srní, 

ktoré sa venuje vlkom. 

Centrum otvorili v októbri 2015. 
Vlkov, ktorí tvorili svorku, priviezli 
už vo februári – bola to samica 
Pandora z nemeckej ZOO v Lohbergu 
a samec Greg zo ZOO v Plzni. 

K vlčiemu výbehu 
vedie asi 2 km 

dlhý náučný 
chodník. Krok 
za krokom sa 

možno oboznámiť 
so stopami 

rozličných šeliem. 

V areáli výbehu žije teraz 15 vlkov. 
Nie je to však zoologická záhrada. 

Vlkov tu možno sledovať 
prostredníctvom kamier umiest-

nených priamo vo výbehu.



Kata Strofová, reportérka televízie Tresky 
plesky, zisťovala, prečo niekedy sneží 

a inokedy nie. Vyliezla po požiarnickom 
rebríku do oblakov. kde zažila neuveriteľné 

dobrodružstvo. Viac sa dočítaš v knihe 
vydavateľstva Slovart (www.slovart.sk).

Úloha pre teba: Vymysli a napíš krátky 
príbeh, ktorého hlavnou postavou bude 
vlk. Môžeš doplniť aj obrázok a poslať 
do 20. januára na adresu redakcie. 
Trom vyžrebovaným pošleme knižku.
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Pripravila Katarína Glajšeková
Foto Štěpán Rosenkranz a Miroslav Glajšek 

Ďakujeme Správe NP Šumava 
za poskytnuté informácie.

Stredom tejto plochy vedie drevená lávka. 
Je vyvýšená 3 – 4 metre nad terénom 

a lemujú ju pozorovacie prístrešky. 
Keďže vlci sú plachí, väčšinou sa zdržiavajú 
ďalej od lávky. Niekedy sa rozhodnú prísť 

aj bližšie, občas dokonca popod lávku 
aj prebehnú. Najradšej sa však vyhrievajú 

na slnku a hrajú sa s mláďatami. 

V areáli platia prísne pravidlá 
a nesmie sa v ňom kričať, púšťať hudba, 
vodiť so sebou iné zvieratá a nakláňať sa 
z lávky. Zvieratá sa nesmú kŕmiť ani inak 

dráždiť. Kaž do roč ne centrum navštívi 
približne 150 000 ľudí. 

Vnútorná expozícia v hlavnej 
budove informuje o živote vlka 
a jeho výskyte. Hovorí o tom, 
ako sa vlk rozmnožuje, ako 

komunikuje, aký je jeho život 
vo svorke. 

Vlk je v Slovenskej aj v Českej republike zákonom 
chránený. Boli obdobia, keď takmer vyhynul, lebo ho lovili 
pre kožušinu a mäso, ale aj preto, že napádal stáda oviec. 
Vlk je vyše metra dlhý a vysoký asi 70 cm. Váži okolo 50 kg. 
Zo zmyslov má najlepšie vyvinutý čuch a sluch. Hlavnou 
potravou vlka sú diviaky a jelene. No loví aj srnce, líšky, 
túlavé psy a pod. Vlk je sociálne zviera. Združuje sa do 
skupín, ktoré voláme svorky. Majú spravidla 3 až 7 členov. 
Vlci sa dorozumievajú pomocou hlasu, postoja, mimiky 
a pachom – a tak počujeme zavýjanie, kňučanie či 
brechanie, vidíme výstražné postoje a výrazy tváre, 
ba môžeme pozorovať aj 
značkovanie terénu 
močom.



POŠTÁREŇ

Na www.rebrik.sk 
nájdeš pracovné 

listy Čítanie 
s Rebom a Rikou!

Objavuj svet s priateľmi

Objednávka

Objednávam si Rebrík od .......................... (uveďte mesiac a rok).

Rebrík chcem odoberať do ....................... (uveďte mesiac a rok).

Adresát
Meno a priezvisko:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ulica: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PSČ a obec: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Platca
Meno a priezvisko:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ulica: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tel. číslo: . . . . . . . . . . . . . . . . . e-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PSČ a obec: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dátum: . . . . . . . . . . . . . Podpis platcu:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Objednaj si Rebrík na školský rok 2020/2021.
Cena 1,90 €/ks, predplatitelia: 1,75 €/ks.

Predplatné za 10 čísel na školský rok 17,50 €.
Rebrík si môžete objednať kedykoľvek!

Súhlasím so spracovaním osobných údajov. (označte krížikom)

NOVEMBER
Téma: Felix Alexander Maar, Vajnory, Sofinka Sabová, 
Beňuš a Michal Šiska, Sokolovce. Cesta lásky: Jerguško, 
Amálka a Eliaško Jančovičovci, Trnava, Richard Soľár, 
Košice a Eliška Krnáčová, Podháj. Svätý z ikony: Katka 
Jarabová, Banská Bystrica, Samko a Zdenka Du b ničko vá, 
Bošáca a Samuel Ľahký, Zlaté Moravce. Rika v Há dan-
kove: Kristínka Maslaňáková, Sihelné, Zuzana Ždánska, 
Dolná Tižina a Miška Bobušová, Liptovský Mikuláš. Veselí 
duchom: Lucka Vojteková, Sliač, Karol a Klára Haškovci, 
Bratislava a Agáta Čičkánová, Po važ ská Bystrica. Škola 
stonožky Jožky: Hanka a Tomáško Tomko, Trnava, Kvetka 
a Henika Černajová, Beluša a Dorotka Minaro vi  čová, 
Ban ská Bystrica. Vypátrali sme pre teba: Zuzana Ge re ko-
vá, Námestovo, Gabika a Števko Sekelský, Stará Ľu bov ňa 
a Terezka Šeptáková, Žilina.

Krásne ilustrovaná knižka pre deti 
o svätej Márii Dominike Mazzarellovej, 
spoluzakladateľke Inštitútu Dcér Márie 

Pomocnice (saleziánok). Kniha má 
väčší formát (170×240 mm) a obsa-

huje aj veselé hádanky a maľovánky. 
Venuje Vydavateľstvo DON BOSCO.

Napíšte nám, čím je vaša trieda výnimočná! 
Nezabudnite k tomu priložiť spoločnú fotku! 

Možno práve vašu správu si prečítate 
v niektorom z ďalších čísel Rebríka.
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K
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Eliáško 
Krčmárik, 

Nová Baňa, 
8 rokov

Paťo Guman, 
Radatice

Časopis Rebrík vydáva Vydavateľstvo DON BOSCO, 
sídlo: Miletičova 7, 821 08 Bratislava 2, IČO: 50434870. 
Šéfredaktorka: Katarína Jantáková, sadzba: Ružový sloník, 
jazyková úprava: Mária Pisárčiková. 
Vychádza s cirkevným schválením Arcibiskupského úradu 
v Bratislave zo dňa 10. augusta 2015, Prot. N. 3155/2015. 
Cenzor: Mgr. Martin Jarábek. Redakčná rada: 
Jana Osvaldíková, Brigita Janovičová, Katarína Jantáková, 
Martin Jarábek, Dana Macáková, Marianna Čaučíková 
a Mária Páleníková.
Objednávky a distribúcia: Časopis Rebrík, 
Miletičova 7, 821 08 Bratislava 2, tel. 0903 962 029; 
e-mail: objednavky@rebrik.sk, web: rebrik.sk/objednavky/
Grafický návrh: Mária Páleníková. Predná strana obálky:
foto: Marek Szturc (Unsplash.com), ilustrácie: M. Páleníková. 
Objednávky na predplatné prijíma každá pošta 
a doručovateľ Slovenskej pošty alebo 
e-mail: predplatne@slposta.sk. Objednávky do zahraničia 
vybavuje Slovenská pošta, a. s., Stredisko predplatného 
tlače, e-mail: zahranicna.tlac@slposta.sk. 
Uzbecká 4, P.O.BOX 164, 820 17 Bratislava 214.
V školskom roku vychádza 10 čísel.
Registrácia MK: EV 286/08, ISSN 1335 – 9738.
Nevyžiadané rukopisy nevraciame.
Cena: 1,90 €. Predplatné u vydavateľa na školský rok 
2020/2021: 17,50 €.
Do tlače zadané 9. 12. 2020, vyjde 16. 12. 2020.
Časopis vychádza s finančnou podporou KBS. 
Vážení čitatelia, informácie o podmienkach spracúvania vašich osobných 
údajov nájdete na www.rebrik.sk/zasady-ochrany-osobnych-udajov/. 
Zapojením sa do súťaže, zaslaním objednávky, listu, fotografie alebo iného 
príspevku vyjadrujete súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov 
s týmito podmienkami. Tento súhlas môžete kedykoľvek písomne odvolať.
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Dedko
Asi pred rokom som veľmi prosila Boha, aby 
môj dedko, ktorý bol chorý, nezomrel. Lenže 
on nakoniec zomrel. Bola som veľmi smutná 
a sklamaná, že Boh moje modlitby nevypočul. 
Lenže Boh mi dal malého brata, za ktorého 
sme boli všetci veľmi vďační a šťastní. Dokonca 
aj dedko chvíľu zažil môjho malého bračeka. 
Napriek tomu, že môj dedko zomrel, som rada, 
že odišiel v deň, keď bol pekný sviatok Navští-
venia Panny Márie. Panna Mária ho už chcela 
v nebi – veď ju mal veľmi rád! Verím, že sa teraz 
dedko na nás pozerá z neba a oroduje za nás.

Romanka Bodyová, Košice, 12 rokov

Každý deň by sme sa mali naučiť niečo nové. 
Dobre to pôjde s knihou plnou vedeckých poznatkov, 
ktorú venuje vydavateľstvo Perfekt (www.perfekt.sk), 

ktorú z verejných zdrojov podporil 
Fond na podporu umenia.

Naša výnimočná trieda

Volám sa Matúš a chodím do 2. A triedy. Naša 
pani učiteľka je s nami už od škôlky. Volá sa 
Zuzka. V triede je len šesť chlapcov. Všetci sa 
radi učíme, počítame a píšeme. Robili sme aj 
Maxíka z matematiky. Sme jediná druhácka trie-
da v celej škole.

2. A trieda ZŠ Jána Pavla II., Vajnory

Ovocný šalát
V našom školskom klube 
detí v Spišských Hanu-
šovciach sme robili ovoc-
ný šalát. Spoločne sme 
očistili ovocie, postrúha-
li ho a osladili medom. 
Šalát nám veľmi chutil. 
Bol plný vitamínov. Na-
budúce budeme spolu 
piecť jablkový koláč.

Deti zo ŠKD Spišské 
Hanušovce

DOBRÉ SPRÁVY 

So svätým Martinom

Na základe článku v novembrovom čísle časopisu 
Rebrík a návodu na svätomartinský lampión sme 
mali veľmi peknú aktivitu. So svätým Martinom 
a jeho príbehom sme prežili pekný čas a hlavne 
sme si vyrobili lampión, ktorý môžeme aj rozsvie-
tiť. Na záver nás prišiel pozrieť aj školský pán 
kaplán Ferko, ktorý nám porozprával o svätosti. 
Druháci v ŠKD pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Košice

Karolínka Beňová, 
Jedľové Kostoľany

Dianka 
Bizubová, 
Spišské 
Hanušovce, 
7 rokov

Klárka Nejedlá, 
Malatíny, 8 rokov



Napísala Jana Osvaldíková, ilustrovala Rebeka Vakrčková, 2020




