
     
 

  

Silvestrovské 
zvyklosti zo sveta 
 
Posledný decembrový deň 
gregoriánskeho kalendára 
nesie meno po pápežovi 
Silvestrovi I., ktorý zomrel 
31. decembra 335.  
Silvester je pre nás synony-
mom rozlúčky so starým 
rokom a vítaním roku no-
vého. 
Niektoré krajiny však ešte 
stále používajú tradičné 
kalendáre, v ktorých po-
sledný deň roku nepripadá 
na 31.decembra alebo v 
ňom taký deň vôbec nejes-
tvuje.  

 
 
 

Ako prví na svete teda slá-
via Silvester tichomorské  
štáty Samoa a Kiribati 
(inak aj Vianočný ostrov) a 
Nový Zéland, ktorého oby-
vatelia si napriek tomu, že 
ich Maorský Nový rok slá-
via 25.júna, nenechajú ujsť 
ani oslavy toho nášho.  
 
V ďalekej Južnej Amerike, v 
Peru, majú zaujímavú sil-
vestrovskú tradíciu po-
dobnú tej španielskej. Na-
zýva sa “Doze uva”, v pre-
klade 12 hrozien. Presne o 
polnoci sa konzumuje 12 
bobuliek hrozna, s každým 
úderom zvona jedna. Sym-
bolizujú 12 mesiacov roka, 
ktorý by tak mal byť ús-
pešný. Peruánske oslavy sú 
ladené do veselých žltých 
farieb, rovnako aj obleče-
nie ľudí je žlté, ak si chcú 
zabezpečiť šťastný nasle-
dujúci rok. 
 
 V Severnej Amerike sa 
zasa najotužilejší plavci vr-
hajú do Sanfranciského 
zálivu, ktorý má v tom čase 
teplotu okolo 10°C. Tam sa 
pláva dvojkilometrová 
trasa od niekdajšej väznice 
Alcatraz do San Francisca. 
Tejto tradície sa od roku 
1967 pravidelne zúčas-
tňuje niekoľko desiatok 
otužilcov z dvoch americ-
kých plaveckých klubov.  

 

 

 

V Južnej Afrike, v okolí Jo-

hannesburgu sa na Silves-

tra vyhadzuje z okien starý 

nábytok. Ide o dlhoročný, 

aj keď mimoriadne nebez-

pečný  zvyk. Ak sa tam v 

tomto čase náhodou chys-

táte (aj keď to nepredpo-

kladám), pozor na hlavy. A 

ak sa tešíte na ohňostroj, 

nebuďte príliš sklamaní, 

lebo vo väčšine štvrtí ho z 

bezpečnostných dôvodov 

nezvyknú používať, no z 

pláže v centre mesta by ste 

ho mali možnosť pozoro-

vať. 

 

 

 

Po zistení, že druhé číslo nášho BR(e)PTíka možno nestihne vyjsť pred posledným dňom 

roka 2020, sme sa rozhodli zaistiť, aby ste stihli prečítať aspoň niektoré príspevky, a to 

v jednoduchšej grafickej podobe. Dúfame, že vás naladia na silvestrovskú atmosféru 

a budete mať chuť prečítať si toto číslo celé v roku 2021! 

 

Foto:https://sk.pinterest.com 
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Hinduistický Nový rok 

väčšinou pripadá na marec 

alebo apríl, čo je obdobie 

žatvy. Zvyky, presný dátum 

aj názov sviatku závisia od 

regiónov. Tento sviatok 

teda nemá oficiálny názov, 

rozhodne ich je však viac 

než dosť. Baisakhi, 

Puthandu, Vishu, Ugadi, 

Gudi Padwa - a to sú len 

niektoré z nich. Pre väčšinu 

Hinduistov má tento svia-

tok najmä duchovný vý-

znam očisty. V niektorých 

oblastiach sa vo veľkom za-

paľujú  sviečky, hoduje sa, 

nosí sa farebné oblečenie. 

 

 

Oslava židovského No-

vého roku sa volá Roš Ha-

šana.  Oslavy trvajú dva 

dni, no sú aj súčasťou Svä-

tých dní, ktoré vrcholia 

sviatkom Jom Kipur. Jom 

Kipur je zároveň najdôleži-

tejším židovským sviat-

kom. Venujú sa modlitbám 

dlhším ako zvyčajne, seba-

reflexii a prosbám o odpus-

tenie za hriechy minulého 

roka. Hrá sa na tradičný 

roh muflóna – šofar. Sym-

bolickým jedlom sú sladké 

ďatle a ovocie, ktoré sa 

máča do medu,  aby bol 

nový rok rovnako sladký. 

Ďalším symbolickým pokr-

mom je okrúhly chlieb, 

ktorý zosobňuje cyklus no-

vého roka. Medzi sebou si 

Židia prajú šťastný nový 

rok frázou “Šana tova”. 

 

 

Východné kultúry a 

ich oslavy Nového 

roka 

Foto:https://sk.pinterest.com 

 

V Číne Nový rok tiež nepripadá na prelom 31. 12 a 1.1. ako 
sme na to zvyknutí my.  
Ich kalendár je lunárny, a preto sa jeho dni datujú inak. 
Hovoríme o prelome januára- februára.  Podľa legendy, v 
prednovoročný večer vychádza z mora beštia podobná vo-
lovi s hlavou leva, aby škodila ľuďom, zvieratám a obyd-
liam. Ľudia sa pred ňou chránia červenou farbou.  Od sta-
roveku patrí k oslavám v Číne zábavná pyrotechnika - 
petardy, delobuchy, ohňostroje. Výroba pyrotechniky má 
v Číne dlhú tradíciu a až 60% zábavnej pyrotechniky pre 
svet pochádza práve z Číny. 
Sviatky trvajú približne 2 týždne a končia Sviatkom lam-
piónov. V tento deň  sa na lampióny píšu želania, zapaľujú 
sa a púšťajú do vzduchu. 
 
Eva Rovňaníková, kvinta 
 

Foto:https://sk.pinterest.com 

 

Nepriateľ v trblietavom 

Mnohí ľudia si nedokážu oslavy spojené s príchodom nového 

roka predstaviť bez ohňostroja. Zábavná pyrotechnika svojím 

zvukom, farbami a obrazmi vytvára niečo neobyčajné, jedi-

nečné. Otázka spojená s ohňostrojom sa objavuje takmer 

každý rok a otvára diskusiu na tému "sme za/proti príprave oh-

ňostroja v takmer každom meste". 

 

 Foto: https://theblondeabroad.com 
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Skúsme si teda pripomenúť 

základné informácie, ktoré 

nám môžu pomôcť zapojiť sa 

do diskusie, argumentovať a 

nakoniec podporiť či nepod-

poriť ohňostroj v našej obci, 

meste či krajine. Chvíľa, v 

ktorej tmu pretne výbuch a 

na oblohe zažiari farebný oh-

ňostroj, je pre niektorých 

ľudí natoľko očarujúca, že sú 

dokonca ochotní prehliadať 

dôsledky, ktoré táto krásna 

zábava spôsobuje. Napriek 

tomu každým rokom počet 

ohňostrojov stúpa. 

Zvieratá 

Nie je žiadnym tajomstvom, 

že naši domáci miláčikovia 

prežívajú tento sviatok úplne 

odlišne ako my. Psy a mačky 

mnohokrát utekajú z domova 

v snahe skryť sa pred silnými 

výbuchmi. Ak túžite, aby váš 

domáci miláčik (alebo 

akékoľvek zviera) netrpel, 

bude celkom rozumné zájsť 

za svojím veterinárom kvôli 

sedatívam. 

Domáce zvieratá nie sú je-

diné, ktoré Silvester ťažko 

znášajú. Veľký hluk, žiara 

ohňostrojov a dym spôsobuje 

stres aj voľne žijúcim zviera-

tám. Ľudia často chodia do 

prírody so zábavnou pyro-

technikou v snahe o ešte in-

tenzívnejší a krajší zážitok. 

Jelene, kamzíky a diviaky 

tak často zo strachu utekajú a 

spôsobujú dopravné havárie. 

Vtáky mnohokrát pri zbesi-

lom lete narážajú do elektric-

kých vedení a niektoré to ne-

prežijú. 

Ľudia 

Zranenia sa vyskytujú počas 

Silvestra na pravidelnej 

báze. Mnohí nevedia správne 

narábať s pyrotechnikou a 

nedodržiavajú bezpečnostné 

pokyny uvedené na obale, a 

tak niektorí výmyselníci 

majú šancu prežiť svoj po-

sledný deň starého roka a za-

čiatočný nového na lôžku v 

nemocnici. 

 

 

 

 

Určite ste si všimli, že pár 

minút po oslave príchodu 

Nového roka sa vo vzduchu 

vznáša sivý dym. Pri väčšom 

množstve vyvoláva u ľudí 

dráždivý kašeľ a začervena-

nie očí. Našťastie tieto prí-

znaky zmiznú po pár minú-

tach. Spôsobuje ich oxid bár-

natý alebo hydroxid bárnatý, 

ktoré sa nachádzajú v ohňo-

strojoch so zelenou farbou a 

sú vysoko toxické. Nie je to 

nebezpečné len pre ľudí, ale 

aj pre životné prostredie. 

Príroda 

Zábavná pyrotechnika roz-

hodne nešetrí prírodu. Naprí-

klad ohňostroje každý rok 

spôsobia približne 18 500 

požiarov. Čo možno nie je 

najhorší dôsledok ohňostro-

jov. Po ich výbuchu vo vzdu-

chu ostanú častice, ktoré sa 

snežením dostanú na zem a 

následne, keď sa sneh roz-

topí, dostávajú sa do pod-

zemných vôd. 

Peniaze investované do oh-

ňostrojov majú aj lepšie 

umiestnenia. Napríklad do 

neziskových organizácií, 

 

Foto: Veronika Hanulíková 

Foto: https://theblondeabroad.com 
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charít a občianskych zdru-

žení, ktoré sú na nich závislé. 

Je na nás, ako si budeme ce-

niť naše životné prostredie a 

seba. Naozaj nám stojí za to 

znečisťovať si takto našu 

Zem? Existujú aj šetrnejšie 

možnosti. Jednou z nich je 

nekupovať si vlastnú pyro-

techniku, ale osláviť s ostat-

nými príchod Nového roka 

na námestí, kde bude jeden 

veľký ohňostroj. Ďalšou z 

možností je kúpiť si sviečky 

alebo prskavky. Ja mám rad-

šej prskavky, pretože sú ide-

álnou náhradou ohňostroja. 

Sú tiché a nádherne žiaria. 

Janka Leštachová, kvinta 

 

Ako sa zabaviť na 

Silvestra? 

Či už je pre vás každoročný Sil-

vester len obyčajným dňom, 

alebo ste aktívnym fanúšikom 

hromadných osláv spojených s 

príchodom nového roka, obo-

haťte svoj posledný deň origi-

nálnymi aktivitami či silvestrov-

skými hrami! Na nižšie spome-

nutých aktivitách je najvzácnej-

šia ich jednoduchosť. Nemáte 

doma Monopoly či Activity? 

Stačí zobrať do ruky papier, 

pero a využiť svoj humor a fan-

táziu. Kdekoľvek chcete privítať 

rok 2021, či už s rodinou alebo 

kamarátmi, svoje posledné 

chvíle roku naplňte zábavou a 

hrami! Takmer všetky hry sú 

bodovateľné a prispôsobiteľné 

(môžete si ich akokoľvek upra-

viť podľa seba), taktiež si zvoliť 

ceny alebo tresty pre  

 

víťazov a porazených. 

Takto môžete spestriť svoj 

silvestrovský program: 

Dve predsavzatia a klam-

stvo – Ak ste niekedy po-

čuli o hre Dve pravdy, 

jedna lož (Two Truths and 

a Lie), táto funguje na po-

dobnom princípe. Na-

miesto pravdy však na lís-

tok napíšete novoročné 

predsavzatie. Vyberiete si 

dve, ktoré budete cez rok 

dodržiavať (žmurk), ku 

ktorému vymyslíte jedno 

klamstvo. Všetky ich pre-

zradíte svojim priateľom 

a oni musia uhádnuť! Foto: https://sk.pinterest.com 

Čie je to predsavzatie? – Spíšete si svoje predsavzatia a vlo-
žíte ich do akejkoľvek vyhovujúcej nádoby, pohára, hrnca. 
Každý si vytiahne papierik. Vašou úlohou je uhádnuť, komu 
patrí predsavzatie, čo držíte v rukách. 

Novoročná pantomíma – V pantomíme má človek pomocou 
mimiky a gest zahrať dej, postavu alebo jav. Zvyknú hrať dva 
tímy. Tím, ktorý uhádne viac nápovied, vyhráva. V novoročnej 
pantomíme však vyberáte z tém, ktoré súvisia s rokom 2020. 
Cieľom hry je venovať sa aktuálnemu roku. Inšpirovať sa mô-
žete udalosťami, kultúrnou oblasťou (filmovou, hudobnou i 
divadelnou produkciou), fantázii sa medze nekladú. Možnosti 
si môžete napísať na papiere, z ktorých si potom budete ťa-
hať. Ak vám hranie nejde dobre, môžete to skúsiť vo variante 
kreslenia, kde sú pravidlá rovnaké, len s obmenou – kresle-
ním. Víťaz je, samozrejme, odmenený. 

Čo prinesie ďalší rok? – Predvídali ste, že sa v roku 2020 udeje 
niečo veľké? Že pribudnú vojny a podľahneme novému ví-
rusu? Že sa naša generácia viac začne venovať klimatickým 
zmenám? Že o rok už určite budete mať frajerku? No nikto 
vám neverí, pretože si nikto vyjadrenia spred mesiacov nepa-
mätá. Tak svoje tohtoročné tvrdenia a predpoklady o budú-
com roku spolu s priateľmi zapíšte! Keď sa o rok stretnete, 
môžete určiť jasného víťaza, ktorému vyšlo najviac tipov. 

Hľadanie pokladov (Treasure Hunt) – Hra je založená na kre-

ativite a tiež rozvíjaní mysle. Či už si zvolíte predmety začína-

júce na určité písmeno, predmety nejakej farby alebo si ich 

konkrétne vymenujete 

https://sk.pinterest.com/pin/1407443621796646/


konkrétne vymenujete 
(napr. zubná kefka, tanier, 
dáždnik, ponožka, loptička, 
niečo sladké – skrátka čokoľ-
vek), vašou úlohou je spolu 
s tímom (prípadne vaším 
partnerom vo dvojici) pred-
mety čo najrýchlejšie do-
niesť. Počet predmetov je 
tiež bodovaný. 

 

Kedy sa to stalo? – Fotky 
v mobile sú dôkaz. Dôkaz pre 
nás, že sa rok 2020 naozaj 
stal a nielen popri nás prele-
tel. Pripomína nám mo-
menty, na ktoré budeme 
môcť spomínať. V tejto hre 
vytiahnete mobily a fotky 
z nich. Ukážete hráčom 
fotku a ich cieľom je uhád-
nuť, z ktorého mesiaca fotka 
pochádza. Tiež môžete hru 
rozšíriť na variáciu: Stalo sa 
to tento rok? pri ktorej sa 
podelíte aj o fotky z minu-
lých rokov. Znovu je to o pri-

spôsobení si pravidiel hry ☺ 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

  

Najlepší film roka 

Moment, keď som sa najviac zasmial 
Najlepšia chvíľa roka 

Obľúbená pieseň tohto roku 

Najlepšia konverzácia 

Moment, čo najviac ovplyvnil môj rok 

Najdôležitejšia lekcia pre mňa 

Najlepšia rada tohto roku 

Moment, čo ma najviac prekvapil 
Kedy som bol najšťastnejší? 

Najlepšie, čo som spravil pre druhého 

Najlepší výlet 
Keď som bol na seba hrdý 

Moment, čo mi utkvel v pamäti 
Môj najväčší výkon 

Na aký trapas nezabudnem? 

Najlepší deň tohto roku 

 

Čelovky – Jednoduchá a zábavná hra, v ktorej uplatníte 
vedomosti o celebritách, filmových i literárnych posta-
vách alebo aj ľuďoch, ktorých poznáte. Každý hráč na pa-
pier napíše osobu, nalepí ju susedovi na čelo. Úlohou je 
uhádnuť, kým ste. Pýtate sa uzatvorené otázky, na ktoré 
sa odpovedá áno alebo nie. Keď zaznie negatívna odpo-
veď, pýta sa nasledujúci hráč. 
Variantom hry je opačná možnosť. Len vy viete, kto ste. 
Ostatní musia hádať. 
Som presvedčená, že napriek náročným tohtoročným 
udalostiam zakončíte rok 2020 výnimočne a do roku 2021 
vstúpite vysmiati, šťastní a plní očakávaní! 
 
Livi Lukácsová, 3.A 
 

Foto: https://sk.pinterest.com 

 (Tieto otázky sú zamerané na šťastné – prípadne úsmevné – dni roku 2020. 
Môžete si spomenúť aj na chvíle, ktoré neboli práve najšťastnejšími. Na tie 
však nie je priamo zameraná ani jedna vyššie spomenutá otázka, keďže by 
sme sa už nemali zaoberať zlými a nepríjemnými chvíľami a mali by sme 
z hlavy vypustiť naše slabé chvíľky. Môžeme si na ne však spomenúť, aby sme 
z nich čo najviac vyťažili v budúcom roku.)  

 

Rok 2020 – Spôsob, ako môžete rozvíriť konverzáciu či rozší-
riť si vedomosti o vašich kamarátoch alebo rodine. Jednodu-
cho spoločne zazdieľate svoje myšlienky a odpovedáte na 
nasledujúce otázky: 
 

https://sk.pinterest.com/pin/1407443621796646/


  Ako si splniť svoje novoročné 

predsavzatia? 

 

 

Foto: radiovlna.sk 

Nový rok je takmer neoddeliteľnou sú-

časťou tzv. nových začiatkov. Predsav-

zatia, záväzky, sľuby: každý deň vsta-

nem o hodinu skôr, budem pravidelne 

cvičiť, zmením stravovanie, prečítam 

viac kníh, zlepším si školský či pra-

covný priemer a mnohé iné. Otázkou 

však ostáva, ako dlho nám spomínaný 

nádych „životného reštartu“ aj skutočne 

vydrží. 

Richard Wiseman, britský profesor, zre-

alizoval zaujímavý výskum na tému: 

Novoročné predsavzatia – riešenia a 

tipy na úspech. Napriek tomu, že ide o 

prácu z roku 2007 je vysoko nadčasová. 

Ukázalo sa, že 88% ľudí, ktorí si stano-

via novoročné predsavzatia, neuspejú. 

A to napriek tomu, že 52% ľudí, ktorí sa 

tohto výskumu zúčastnili, boli na za-

čiatku o svojom úspechu presvedčení. Z 

toho ale vyplýva jedna veľmi dôležitá 

informácia. Až 48% ľudí si ani nemys-

lelo, že by mohlo uspieť. 
Je čas na zmenu myslenia 

Aj vy patríte k tým ľuďom, ktorí sú 

o svojom neúspechu presvedčení skôr 

ako sa na niečo odhodlali? Svoje pre-

svedčenie o neúspechu musíme zmiesť 

zo stola. Je čas na zmenu! Ako? Pomôcť 
nám môžu práve tieto rady: 

 

 

Foto: tedtalks.com 

Motivácia 
Motivácia je nepochybne zásadná pre akýkoľvek 
úspech. A dobrá správa je, že dnešný svet je pre 
všetkých otvorený a ponúka mnoho ciest, ktorými 
dokážeme denne kráčať sa svojím úspechom. 

Vďaka technológiám a internetu sa vieme dostať k 

potrebným informáciám, vysielaniu či online pred-

náškam. Poznáte TEDtalks? Sú to tie krátke pred-

nášky, na ktoré sú pozvaní zaujímaví hostia z rôz-

norodých oblastí. Každý si tam nájde svoju šálku 

kávy. 

Mať okolo seba inšpiratívnych ľudí je dôležité. Aj 

vďaka ním si môžeme splniť svoje sny, bojovať za 

seba a zároveň pomáhať ďalším. Prostredníctvom 

sociálnych sietí sa môžeme navzájom podporiť 

a podržať v ťažkých chvíľach. 

Každý si aspoň raz prejde krí-

zou. Otázka je, či zabojujete 

alebo dovolíte, aby vás zložila. 

Pomyslite si na svojho hrdinu, 

na svoj idol, na toho, kým by 

ste chceli byť. Zistíte, aké ob-

rovské úsilie bolo potrebné na 

dosiahnutie jeho úspechov. 

Zamyslite sa nad tým! 

http://radiovlna.sk/


 

 

 

 

 

 
 

Alžbeta Franeková, sexta 

 
Zdroje:timemanagement.sk 
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Foto: saturdaygift.com  

Aktivity 
Napríklad namiesto predsavzatia - chcem zdravšie žiť- si dajte za cieľ, že každý 
deň pôjdete na prechádzku, prestanete sa stravovať vo fastfoodoch, z jedál-
nička vynecháte sladené nápoje... Dopracujte sa k cieľu po malých krôčikoch. 
A čo takto cudzie jazyky? Koľkí z nás chcú dosiahnuť túto métu a nedarí sa im 
to. Povedzte si, že každý deň si dvadsať minút vypočujete podcast po anglicky, 
nemecky či francúzsky. Alebo prečítate jednu kapitolu z cudzojazyčnej litera-
túry. Veď, keď to spočítate, do týždňa ste sa venovali svojmu vytúženému cieľu 
dve až tri hodiny. 

„Odfajknuté“ 

Kľúčom k produktivite je značenie si svojich aktivít. Postačí Vám k tomu 

veľký kalendár, ktorý si môžete vyrobiť i sami. Stanovte si jednu úlohu, ktorú 

chcete urobiť každý deň a napíšte si ju nad tento kalendár. Vždy, keď sa Vám 

túto úlohu podarí splniť, napíšte si do kalendára veľký krížik. Oslávte úspech! 

Nezabudnite, každý 

deň môžete začať od-

znova. Veď rok má 

365 dní. Ak ste zly-

hali šesťdesiatkrát, 

stále vám ostáva 

ďalších 305 dní, 

ktoré môžu skončiť 

úspechom. Nesní-

vajte, začnite konať! 

https://www.timemanagement.sk/novorocne-predsavzatia/
https://www.saturdaygift.com/elegant-horizontal-calendar/
https://freepngimg.com/internet/red-cross
https://www.saturdaygift.com/elegant-horizontal-calendar/

