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Na úvod  

 

Mikulášsky večierok na Gymnáziu vo Veľkých Kapušanoch 

oslávil XX. narodeniny 

 

Na veľkokapušianskom gymnáziu sa stretáva každoročne 

veľa talentovaných žiakov, ktorí majú vzťah k hudbe, tancu 

i hovorenému slovu nielen v materinskom, ale aj v cudzom 

jazyku. V roku 1994 sa na podnet súčasnej riaditeľky školy PhDr. 

Judity Leckovej zrodila myšlienka, nenechať tieto talenty skryté 

za múrmi školy, ale vyjsť s nimi na verejnosť, prekvapiť rodičov, 

príbuzných i obyvateľov mesta a pripraviť im hodnotný kultúrny 

program. 

Príležitosť sa naskytla 6. decembra, na deň Mikuláša. 

Predvianočná atmosféra a slávnostná nálada ovládli celé mestské 

kultúrne stredisko, kde sa vystúpenie konalo. V prvej časti 

vystúpili žiaci s rôznymi scénkami, piesňami, tanečným 

a hudobným programom, no zlatým klincom bolo vystúpenie 

vtedajšej 4.B triedy, ktorá predviedla skrátenú verziu muzikálu 

„Imaginárna reportáž“. Úspech bol nesmierny. Sála burácala od 

potlesku a v srdciach žiakov i pedagógov školy sa zahniezdila 

túžba pokračovať v začatom diele a umožniť žiakom i verejnosti 

vytvoriť v meste novodobú tradíciu osláv sviatkov, ktoré so sebou 

prináša zimné obdobie. 

Prešiel rok a v septembri sa žiaci chytili iniciatívy a začali sa 

informovať o novom mikulášskom programe, do ktorého chceli 

opäť prispieť svojou troškou do mlyna. Ako v predošlom roku, aj 

vtedy sa práce režiséra chopila pani profesorka Mária Bodnár. 

Prijať potlesk a ovácie publika na javisku je krásna vec, ale kto 

nepracuje za kulisami, nevie, koľko námahy a zodpovednosti so 

sebou táto práca prináša. 

Samotná príprava večierka sa začína na triednických 

hodinách, keď žiaci prichádzajú s nápadmi na jednotlivé čísla 

celovečerného programu. Pridržiavajú sa pritom hlavnej témy, ako 



3 

 

to už boli napríklad Detský sen, Povala, Cesta okolo sveta, 

Spievanie v daždi, Narodeniny, Cirkus a pod. Potom nasleduje 

krátke predstavenie jednotlivých čísel, kde sa ešte veľa brúsi a kde 

réžia rozdáva cenné rady účinkujúcim, aby číslo bolo čo najlepšie. 

V novembri sa skúšajú čísla naostro a potom nasleduje ich 

jednotlivé zadelenie podľa poradia tak, aby čo najlepšie vystihli 

vopred určenú tému. Do práce sa zapájajú všetci pedagógovia 

školy. Samozrejme, každá akcia si vyžaduje isté finančné 

zázemie. Je potrebné napísať a vytlačiť pozvánky na vystúpenie, 

aby do sály mohli vojsť všetci pozvaní hostia a rodinní príslušníci 

vystupujúcich. Bez nezištných sponzorov a priateľov školy by sa 

takéto podujatie nemohlo uskutočniť. Zo sponzorských darov 

a zisku z Gymboly, špeciálnej školskej tomboly, do ktorej 

prispievajú cenami tiež sponzori školy, sa pre všetkých 

účinkujúcich zakupujú mikulášske darčeky, bez ktorých by 

Mikuláš nebol Mikulášom. 

 Po ukončení programu sa na počesť všetkých, ktorí sa do 

prípravy podujatia zapojili, koná malý slávnostný banket, na 

ktorom sa zúčastňujú čestní hostia, rodičia, pedagógovia      

a sponzori podujatia.  

 Všetci žiaci školy a ich učitelia považujú už tradičný 

Mikulášsky večierok za jednu z foriem zviditeľnenia práce našej 

školy nielen počas vyučovania, ale aj v mimovyučovacom čase, 

kde majú možnosť prejaviť sa nielen talentovaní žiaci, ale aj tí, 

ktorí sú ochotní vystúpiť spolu s nimi na pódium a predviesť to, 

čo dokážu. Veď najlepšou školou je život sám a učiť sa môžeme 

vždy a všade, dokonca aj veselo a šťastne, ako sa na mladých ľudí  

patrí. 

                                                                                                    

 Mgr. Mária Vernárska                                                                                                                  

(bývalá profesorka) 
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Témy večierkov počas 20 rokov 

 
Nechaj ma hrať sa 

Štyri ročné obdobia 
Gymtour 
Umenie 

Cestovanie 
Detský sen 

Povala 
Cesta okolo sveta 
Spievanie v daždi 

Narodeniny 
Cirkus 

Retro 

Sme tím 
Nepovinne povinné 
Mikulášska show 
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Gymbola 

 

Každá škola má nejakých sponzorov. Aj tá naša. Rodičia, 

bývalí študenti, sympatizanti gymnázia... Títo ľudia nás podporujú 

počas celého roka: školské akcie, večierky, výlety... Pomáhajú 

našej škole nielen peňažnými, ale aj hmotnými darmi. Veľkú 

pozornosť však venujú hlavne Mikulášskemu večierku. V tento 

večer neobdarúvajú len školu, ale i ľudí, ktorí sa prídu pozrieť na 

vystúpenia študentov gymnázia vo Veľkých Kapušanoch.  

GYMBOLA je naša tombola. Pred vystúpením si každý 

pozvaný môže zakúpiť pestrofarebné lístky. Vecné ceny sú počas 

celého vystúpenia vyložené na okraji pódia a diváci sa nimi môžu 

pokochať. Celý stôl je pokrytý darčekmi. V polovici programu 

vyjde na javisko Mikuláš s anjelmi a čertmi. A práve on alebo jeho 

pomocníci žrebujú výherné lístky z veľkej červenej škatule. Po 

losovaní tomboly vystúpenie pokračuje ďalej. Plagát s aktuálnymi 

sponzormi visí na stene. Po večierku je pre sponzorov usporiadaná 

recepcia, ako prejav veľkej VĎAKY za ich podporu. 

 

A tu máme našich tohtoročných sponzorov: 

 
POMAJ- rodina 

POPČÁKOVÁ 

NOVES- Tibor Béreš 

Šimon Czap Oláh Péter 

Ing. Vasiľ  Ágnes Ing. Blažej Nagyidai 

AGROPRODUKTA Végső Adriána 

MIBYT- Ing. Juraj Gyüre skupina ETNA 

folklórny súbor VÁNOK SZ-I Móda – Szatmáriová 

MARIÁN SERVIS s.r.o Mgr. Mihók Gábor – MKP 

Gáspár Eleonóra Feterik János 

Obecný úrad Čičarovce Kvetinárstvo – Mgr. Denisa Lázárová 

Obecný úrad Drahňov Juhász Lóránt 

Hornyák Beáta Mgr. Eotvös Zoltán & Ing. Vasiľ Szabolcs 

Lizák Beáta Mgr. Adela Popčáková – O2 

 

Patrí im veľké ĎAKUJEM! ☺ 
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Kto je Mikuláš? 

Svätý Mikuláš patrí medzi najobľúbenejších svätcov. 

Napriek jeho popularite však o jeho skutočnom živote vieme 

veľmi málo. Narodil sa niekedy okolo roku 270 na južnom 

pobreží Malej Ázie, pravdepodobne v Patare. Ako devätnásťročný 

bol svojím strýkom, biskupom Mikulášom, vysvätený za kňaza a 

stal sa predstaveným kláštora Sion v blízkosti Myry. Po rodičoch 

zdedil veľké bohatstvo, ktoré rozdeľoval medzi chudobných.  

Ikonografia nám ho predstavuje ako biskupa s bibliou v ruke, 

často aj s tromi zlatými jablkami. Novodobá predstava Mikuláša 

ako starého biskupa s dlhou bielou bradou, v červenom plášti 

s kapucňou lemovanom kožušinou, sa po prvý raz objavuje v 

tvorbe maliara Moritza von Schwinda z 19. storočia.  

Úcta k sv. Mikulášovi a tradície viažuce sa na jeho sviatok, 

sa v rôznych krajinách vyvíjali odlišne. Niekde rozdáva darčeky 

sám už večer, 5. decembra, inde má na to rôznych pomocníkov 

alebo ich prináša v noci a deti si ich 6. decembra ráno nachádzajú 

za oknom či v topánkach.  
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Podoby Mikuláša v rôznych krajinách 

Maďarsko: Szent Miklós, Télapó 

 Červený plášť a pastierska palica. Toto sú typické znaky pre 

maďarského Mikuláša. Je to ochranca detí a študentov. 

 

Holandsko: Sinter Klaas 

Prichádza v sprievode maura Zwarte Pieta na lodi zo 

Španielska v novembrovú sobotu, tri týždne pred svojím 

sviatkom. Niekedy má aj viac čiernych pomocníkov a tí komínom 

hádžu deťom do pančúch a čižiem darčeky. 

Sám svätý Mikuláš nič nerozdáva, len sa 

nosí po krajine na chrbte bieleho koňa 

menom Amerigo a zdraví sa s ľuďmi.  

 

Amerika: Santa Claus 

Pôvodnú Mikulášsku tradíciu priniesli do Ameriky 

v 17 storočí Holanďania ako Sinter Klaasa. Práve tomuto 

svätcovi zasvätili osadu Nový Amsterdam (dnešný 

New York) a tam, kde je teraz Manhattan, 

postavili sochu tohto svätca. Podnet k jeho vzniku 

dal v r. 1822 profesor Clement Clark Moore. Keď 

sa raz vracal z vianočných nákupov, nechal sa 

inšpirovať snehovými čiapočkami na komínoch 

domov v New Yorku a napísal pre deti báseň 

„Návšteva sv. Mikuláša”, ktorá rýchlo zľudovela.  

 

Rusko:  Dedo Mráz 

V Rusku to bol mesiačik Január alebo Dedo Mráz – ktorý v 

zime prinášal sneh a chlad odkiaľsi z 

Čukotky. Zhruba v 18. storočí sa z tejto 

obávanej zákernej bytosti stal dobručký 

deduško, ktorý deťom nosí darčeky na 

Nový rok.  
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Taliansko:  

Deťom nosí darčeky čarodejnica Befana, ale až na Troch 

kráľov.  

 

 

 

 

 

Španielsko:  

Darčeky nosí svojrázna postavička Magi. 

 

Alpské oblasti:   

Tu uvidíme s darčekmi škriatka Krampusa a v 

Nemecku Knechta Ruprechta.  

 

Bulharsko: 

Sem prináša darčeky „Dedo Koleda”, ale až 

na pravoslávne Vianoce. 

 

Nórsko:  

 V Nórsku majú dokonca „vianočnú kozu”. Môže za to vraj 

kráľ Olaf II., ktorý ju zachránil a ona mu za to nosila vzácne 

byliny. Teraz nosí deťom darčeky na Vianoce. Ale aby prišla aj na 

ďalší rok, treba ju pohostiť, do detských 

topánok nachystať nevymlátenú ovsenú 

slamu. 

            
(zdroj internet)                          
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Tradícia chodenia Mikuláša v našom gymnáziu 

 

Každý z nás predsa vie, aký deň je 6. december. Oriešky, 

ovocie a hlavne veľa sladkostí. Aj z tých najväčších sa na chvíľu 

stanú malé deti. V našej škole máme peknú tradíciu, keď počas 

tohto dňa chodí Mikuláš s čertom a anjelmi po triedach s veľkým 

vrecom na pleci. 

Ak máme niekoho, komu by sme chceli niečo darovať, ráno, 

pred začiatkom vyučovania, mu môžeme nechať na vrátnici 

sladkosť s označením triedy a mena. Mikuláš postupne prichádza 

do každej triedy. Spievame vianočné koledy alebo recitujeme a ak 

ho presvedčíme, že sme sa dobre učili a boli sme dobrí, 

dostaneme od neho sladkosti.  

Nikto však neodíde bez daru. Každá trieda dostane niečo aj 

od školy a aj od svojho triedneho učiteľa. Všetci prídu na iné 

myšlienky, začnú z vrecúšok ochutnávať dobroty a zabudnú aj na 

vyučovaciu hodinu.                     

                        

Úsmevy, výkriky, dobrá nálada. 

 

        Určite sa každému ušla čokoláda. 
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Kde všade ho nájdeme?  
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Mikulášske básničky 

 

Mikuláš, Mikuláš, priateľ náš starý, 

každý rok nosievaš do okien dary.  

Mikuláš, Mikuláš, ty veľký svätý,  

každý rok myslievaš na dobré deti! 

 

Mik, mik, Mikuláš, prišiel s čertom na koláč, 

sľubujem, sľubujem, že už hnevať nebudem... 

 

Mikulášku, dobrý strýčku, modlím sa ti modlitbičku, 

zlož tú svoju plnú tašku, daj nám darov, svojich trošku, 

či koníčka medového, či koláčka makového, 

veď ty strýčku Mikuláš, mnoho dobrých darov máš... 

 

Kde sa vzal, tu sa vzal, 

Mikuláš pod oknom stál. 

V ruke veľkú paličku, 

na hlave mal čiapočku. 

Z bielych fúzov teplý šál, 

tak na deti vykúkal. 

 

Vitaj, vitaj Mikuláš,  

čo v batohu pre nás máš? 

Cukríky i čokoládky 

a či dáky perník sladký?  

Celý rok sme poslúchali,  

aj si uši umývali. 

Rýchlo, rýchlo rozbaľ vrece, 

nikto z nás už čakať nechce. 

(zdroj internet) 
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Niečo na voľné hodiny 

1. Osemsmerovka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANJEL, CUKRÍKY, ČAS, ČERT, ČIAPKA, ČIŽMY, 

ČOKOLÁDA, DARČEKY, DOMOV, KOMÍN, KRB, KRÍŽ, 

MIKULÁŠ, MRÁZ, OKENICA, OZDOBY, PEC, PES, RODINA, 

SLADKOSTI, SMREK, SNEH, SOB, STROMČEK, 

SVIETIDLÁ, ŠTEDROSŤ, VEČER, VIANOCE, VLOČKA, 

VRECE, ZIMA, ZVONČEK 

 

TAJNIČKA:  

Keď je na svätého Mikuláša _______ _____, ____________ . 

 

 

 

 

 

 

 

V Y K R Í Ž S M R E K P P Č 

M L B O Č A L S V R E C E E 

Á R O O C D A R Č E K Y S R 

I L Á Č D U D O M O V E A T 

P S D Z K Z K O M Í N N E K 

V S O I N A O R É Č I Ž M Y 

E I N B T P S V Í D J A Č M 

Č Z A E A E T T O K N N I I 

E V K N H C I R R U y J A K 

R O Z R O Á R V I O P E P U 

O N I L B C E J S E M L K L 

Č Č M B O K E N I C A Č A Á 

A E A Č O K O L Á D A I E Š 

S K Š T E D R O S Ť E L E K 
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2. Sudoku 

 

     6    

   9 4 1 7  3 

   3   9 6  

    2     

7  4     1  

5   1     9 

         

         

     4 6 7  

 2 5   3  9 1 

 4       5 
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Záver 

 

Milí študenti!  

 

Hoci sme o Mikulášskom večierku zaplnili len pár listov 

papiera, o tejto tradícii by sa dalo rozprávať nekonečne dlho. 

Každoročne sa jej podarí obohatiť zimné obdobie bohatými 

zážitkami a spomienkami. Ani tento ročník nebol výnimkou. 

Opäť sme ukázali, že sa vieme spojiť a vytvoriť vystúpenia, 

ktorými sme potešili našich blízkych v tom najkrajšom období 

v roku.  

Dokázali sme, že nie sme nadaní len na učenie. Mnohí máme 

talent aj na spev, tanec, herectvo... Veď škola nie je len o učení, 

ale aj o vzájomnej podpore a priateľstve.  

Dúfame, že táto krásna tradícia u nás nikdy nezanikne a vždy 

bude pre študentov jednou z najkrajších spomienok na študentské 

časy. 
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Redakčný tím  

vám praje  

veselé Vianoce 

 a šťastný nový rok! 

 
 


