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 Milí žiaci,   

 nedávno sme si pripomenuli odkaz  tradície svätého 

Mikuláša, ktorý nezištne pomáhal chudobným. Bolo by  načase 

zastaviť sa a uvedomiť si aj podstatu Vianoc. Oba tieto 

sviatky sú založené na kresťanskej tradícii a oba majú čo 

povedať aj  neveriacim, ktorí ich tiež oslavujú.  

O čom sú teda Vianoce?   

 Na prvom mieste je  ich kresťanská podstata – 

narodenie Ježiška. Po hlbšom štúdiu jeho života  by sme 

dospeli k názoru, že  Ježiško by si asi  neželal takú okázalosť, 

s akou  si jeho narodenie pripomíname dnes.  Sám vyznával 

skromnosť a pokoru. 

 Ak  nadviažeme na tradíciu našich predkov  –  tak by 

ich odkaz bol - tešiť sa pri spoločnom rodinnom stole, 

rozdávať si vzájomne radosť,  podeliť sa s druhými o lásku 

a porozumenie a to všetko nezištne. 

 Dnes sú Vianoce bohatšie. Či sú aj  krajšie, záleží na 

nás. My si ich pripravujeme, my ich tvoríme. Nebudeme si 

klamať, darček poteší každého. Skúsme ale  sami seba 

presvedčiť, že nemusí byť práve najdrahší, najväčší, že 

nemusí  byť darčekov veľa, stačí, ak budú darované z lásky, 

úprimne a hlavne s úmyslom potešiť  blízkych. 

 Prajem vám krásne, pokojné a radostné Vianoce plné 

lásky a porozumenia. 

Mgr. Helena Kajlová, zástupkyňa  riaditeľa školy 

 

 

 

 

 

     Anička Maťašová, II. A 

 
Peťka Vozňáková, IV. D 

 

 
Peťka Hašáková, III.A 

 

 
Barborka Šofranková, II.A 

  

 
Karolínka Hrešková, II.B 

  

 
Martin Tömöry, III.D 

 
 



Vôňa medu, ihličia, dobrôt plný stôl, 

atmosféra vianočná, liek na každý bôľ. 

Je to čas vianočný, keď stromček sa ligoce, 

zo srdca prajem Vám prekrásne Vianoce. 

Milí žiaci! 

Blížia sa Vianoce, čas otvárania ľudských sŕdc. Čas 

radosti, veselosti, lásky, pokoja. 

Čas, keď sa môžeme na chvíľu pozastaviť, zaspomínať 

si. Zamyslieť sa nad čarom a atmosférou vianočných sviatkov. 

Ľudí sa zmocňuje sviatočná nálada. Každému akosi viac záleží 

na priateľoch, na blízkych a úcta k rodine nadobúda zväčšený 

rozmer. V čase adventu sa stávame lepšími, oživujeme 

tradície svojich predkov a snažíme sa čo najviac spríjemniť si 

tých pár sviatočných chvíľ. Hľadanie vhodných darčekov, 

nákupy, zdobenie vianočného stromčeka, upratovanie, vôňa 

domova preplnená ihličím, vôňa medovníkov – to všetko 

neodmysliteľne patrí k Vianociam. Pripravme sa teda na ne 

spoločne a vychutnajme si ich. Uvidíte – prídu ticho, 

nenápadne. V dušiach nech sa nám rozhostí krásny pocit, na 

stole nech vonia kapor či iné dobroty a Štedrý večer nech 

zanechá v srdciach stopy pohody, radosti a lásky. Nech 

všetko to dobré a krásne tak skoro nevyprchá z našich 

životov a z nášho každodenného správania sa jeden 

k druhému. Nech vianočný čas trvá čo najdlhšie.              
 

                            Mgr. Milan Bendik, riaditeľ školy 

                     

     

                    lávime narodenie Ježiška. 

                  lčieme orechy na koláče. 

                obíme radosť svojim blízkym. 

             bdarúvame sa navzájom. 

           amka chystá chutnú večeru. 

         ítame si rozprávky o anjeloch. 

       šte si zaspievame koledy. 

     rásne Vianoce vám všetkým  

                         želajú žiaci III. B triedy. 

Milí Bifľoškári! 

 

A je tu opäť zázračný čas 

Vianoc, ktorý okrem 

štedrosti, radosti, lásky a 

pokoja prináša aj ďalšie 

číslo nášho časopisu. Teší sa 

na Vás náš priateľ, mravček 

Bifľoško, ktorý vás opäť 

prevedie jeho vianočným 

vydaním a zoznámi vás so 

svojimi kamarátmi. Spolu 

s deťmi, ktoré sa svojimi 

rozprávkami, príbehmi, 

básničkami, tajničkami 

i peknými obrázkami 

podieľali na jeho príprave,  

prajem vám všetkým krásne 

vianočné sviatky 

a samozrejme, príjemné 

čítanie nášho Príma Bifľoška.     

  p. uč. Jarmila Kolesárová 

 

Toto číslo vychádza 

s príspevkom 

Rodičovského združenia 

pri ZŠ Sídlisko II 1336, 

Vranov nad Topľou 

 

TLAČ 

OFSETA 

Budovateľská 1276, 

Vranov nad Topľou 

 

 



 
 

Ahoj, kamaráti! Pre tých, ktorí náš časopis čítajú prvýkrát, mal by 

som sa predstaviť. Som mravček Bifľoško, našu školu mám veľmi rád 

a som tu opäť, aby som vám priniesol zaujímavé čítanie na vianočné 

prázdniny. Nezabudol som ani na príbehy, rozprávky, básničky, hádanky, 

či omaľovanky.  

Viete, čo je nové v našej škole? To sa môžete dozvedieť na našej novej webovej 

stránke www.zsdvojka.sk. Najdôležitejšie udalosti vám prinášajú aj moji kamaráti, malí 

redaktori: 
 

 
 

Na našich cestách je veľmi veľa dopravných 

nehôd. Mnohé z nich spôsobujú aj deti. My máme 

možnosť overiť si, ako ovládame dopravné predpisy,  

pretože máme dopravné ihrisko. Prichádzajú k nám 

pracovníci Autoškoly Madura, aby nám vysvetili, aké 

dôležité je dodrživať dopravné predpisy. Svoje 

vedomosti sme si vyskúšali v triede, a potom na 

dopravnom ihrisku jazdou na bicykloch, kolobežkách 

a štvorkolkách. Je to super vec a všetci sa na to 

veľmi tešíme.                  Veronika Hrubovská, IV. A 

 
 

Dňa 12. októbra bolo po celej škole cítiť vôňu 

jabĺk. Žiaci I. stupňa vymýšľali rôzne aktivity, aby si 

pripomenuli Deň jabĺk. Niektorí triedili a ochutnávali 

jablká, potom sa išli pozrieť do ovocného sadu. Ďalší si 

vytvárali papierové jablká, zdobili ich a písali o ňom pár 

pekných viet. Iní zasa vytvárali netradičné jabĺčka 

a písali do nich svoje želania.  

V našej tiede sme sa zahrali na kuchárov 

a pripravovali sme si v skupinách rôzne jablkové šaláty. 

Potom sme ich ochutnávali. Boli výborné a chutili aj tým, 

ktorí jablká veľmi nejedia. Bol to pre mňa veľký zážitok 

a pochopila som, že jablká by sme mali jesť každý deň, 

aby sme mali v tele veľa vitamínov a aby sme boli zdraví.                          

                  Andrejka Slaninová, IV. D 

http://www.zsdvojka.sk/


 
 

Kto by nepoznal rozprávku  o princeznej, ktorá 

mala na čele zlatú hviezdu? Ale  rozprávka, ktorú sme si 

pozreli 16. októbra v školskej telocvični, bola moderne 

upravená. Princ jazdil na motorke, princezná  Lada mala 

rada zajace a dozvedeli sme sa, že Facebook je pre deti 

nebezpečný. Ako každá rozprávka, aj táto sa skončila 

dobre. Princezná sa vydala za princa.  

Sandra Porvazníková, IV. D 

 
 

Vo štvrtok 18. októbra v dome kultúry privítal 

primátor mesta Ing. Ján Ragan všetkých vranovských 

prvákov. A viete, s kým som sa tam stretol? 

S naozajstným kozmonautom Ivanom Bellom a modelkou 

Ivanou Christovou. To bolo prekvapenie! Závidel som 

všetkým prváčencom, ktorým podali ruku a popriali im 

veľa úspechov v škole. Pripomenuli im, že sa musia veľa učiť a nevzdávať sa pri prvom 

neúspechu. Možno aj z nich raz budú ľudia, na ktorých budeme pyšní. Ale to ich ešte čaká veľa 

poctivej práce.                         Bifľoško      

     
 

Aj tento rok sme si 22. októbra pripomenuli 

Medzinárodný deň žiackych knižníc. Prváci čítali 

z rozprávkových knižiek a zahrali si divadielko. Druháci sa 

predviedli ako spisovatelia, ilustrátori a recitátori. 

Dozvedeli sa, ako sa vyrába kniha a sami si vyrobili 

vlastné knižky. Tretiaci usporiadali čitateľský maratón. 

Dramatizáciou dokázali, že čítajú s porozumením. 

Nakoniec si svoje vedomosti overili v kvíze.  

My, štvrtáci, sme sa vybrali do telocvične, kde sme 

uvideli veľa kníh. O chvíľu k nám prišiel vzácny hosť – pán 

Štefan Kocák, ktorý nám porozprával o svojom živote a 

o tom, ako začínal s ľudovým tancom. Pán Kocák nebol len 

tanečníkom, ale je aj spisovateľom. Ukázal nám knihy, 

ktoré napísal o našom folklóre. V závere besedy sme si 

zasúťažili. Mali sme hádať, čo znamenajú niektoré 

nárečové slová. Mali sme veľkú radosť, lebo naša trieda 

skončila na prvom mieste                Ninka Martičeková, Vaneska Kuliničová, IV. B 



 
 

Dňa 23. októbra sme sa v Hornozemplínskej 

knižnici zúčastnili besedy so spisovateľkami  Ivonou 

Březinovou, Gabrielou Futovou a prekladateľkou 

a redaktorkou nakladateľstva Perfekt, Zuzanou 

Katrušinovou. Rozprávanie Ivony Březinovej bolo 

zaujímavé. Vedela vtiahnuť do deja aj tých z nás, ktorí 

sme trošku neposední. Čítala nám úryvok z knihy 

s pútavým názvom Začarovaná trieda a my sme si 

predstavovali, aké by to bolo, keby sme mali takú triedu aj 

my. Presvedčili sme sa, že knihy by sa mali stať 

nenahraditeľnou súčasťou nášho života. Táto beseda bola 

pekným spestrením našej hodiny literatúry.               

                   Samuel Makraňský, Martin Bobaľa, IV. C     

Ivona Březinová     Gabriela Futová 

 

 
 

Do školského klubu chodím veľmi rád, pretože sa 

tam môžem hrať, kresliť, chodiť s kamarátmi vonku. Pani 

vychovávateľky pre nás vymýšľajú rôzne zaujímavé 

činnosti.  

Páčila sa mi jesenná olympiáda, kde sme súťažili 

v rôznych disciplínach, napríklad krátkom, dlhom behu, 

hode gaštanom. Aká by to bola jeseň bez šarkaniády? Na tento deň sme sa dlho pripravovali. 

Každý si chystal šarkana. Hoci môj šarkan nechcel veľmi lietať, užili sme si kopec zábavy. 

 Tesne pred jesennými prázdninami sme mali tekvicovú slávnosť. Vyrobili sme si veľkého 

tekvicového panáčika a každý si vyrobil svoju vlastnú papierovú tekvičku.   

Nedávno k nám do školského klubu prišli na návštevu policajti. Porozprávali nám 

o šikanovaní. Dozvedeli sme sa, že nikto nám nesmie ubližovať 

a zraňovať nás a ani my nemáme ubližovať iným. Policajti nám 

predstavili svoju prácu. Predviedli nám zbrane, putá, nepriestrelnú 

vestu, ale najväčším prekvapením bol ťažkoodenec, ktorý vstúpil 

do triedy. Bolo to príjemné popoludnie.    Ľuboško Zelizňák, II. A 

 

Spomeňte si na heslo, ktorým sa riadim ja: Rob iným, čo cheš, 

aby robili tebe...“ A nedopusti, aby šikanovanie zostalo nepovšimnuté 

a nepotrestané. Je jedno, či šikanujú teba, alebo niekoho iného, pokús 

sa čo najskôr vyhľadať pomoc. V prvom rade to povedz svojim rodičom 

alebo pani učiteľke, ktorej dôveruješ.                                Váš Bifľoško 



 
 

Na Mikuláša sa tešíme celý rok. Aj do školy sa 

v tento deň veľmi teším, pretože nás navštívia Mikuláš, čert 

a anjeli. Takto to bolo aj tento rok. Najprv sme si 

v telocvični pozreli scénku o Mikulášovi, ktorou nám starší 

žiaci pripomenuli, že rodičov treba poslúchať a navzájom si 

máme pomáhať. Potom Mikuláš spolu s čertíkmi a anjelmi 

prišli aj do našej triedy. Kto chcel, mohol Mikulášovi 

zarecitovať báseň, alebo zaspievať.  

Na druhý deň sme boli v dome kultúry na 

predstavenie Pesničkový Mikuláš. Páčila sa mi rozprávka 

Soľ nad zlato a veľa pekných pesničiek. Ako v každej 

rozprávke, aj v tejto zvíťazilo dobro nad zlom a štedrý 

Mikuláš odmenil deti sladkosťami.  

Róbert Bučko a Lydka Česláková, IV. A 

 

 

 

Milí žiaci,  

v školskom roku 2011-2012 sme ukončili realizáciu projektu E-learning – škola 

budúcnosti s finančnou podporou Európskej únie, ktorý škole priniesol výrazný posun v kvalite 

výchovno-vzdelávacieho procesu.  

Veľmi nás teší, že sme uspeli so žiadosťou nového,  s názvom Od fundamentálnej 

gramotnosti až k informatickej spoločnosti a konkurencieschopnosti a v júni 2012 sme ho 

hneď začali realizovať.  Ukončenie projektu je plánované v decembri 2013.  Do plnenia jeho 

úloh   je zapojených 15 pedagogických a 1 nepedagogický zamestnanec. 

Základným cieľom projektu je rozvíjať čitateľskú gramotnosť a jazykové schopnosti 

žiakov využívaním nových foriem a metód vo vyučovacom procese a ďalším vzdelávaním 

pedagógov. Zároveň, tak ako predošlý projekt, aj tento,  nám pomôže vybaviť kabinety a 

triedy modernými didaktickými pomôckami 

a prostriedkami. V pláne je aj zriadenie modernej 

jazykovej učebne a  umožnenie trom pedagógom – 

učiteľom anglického jazyka - zúčastniť sa na študijnom 

pobyte v anglicky hovoriacej krajine. 

Do   jeho aktivít ste postupne zapájaní aj vy a my 

veríme, že nám aj tento projekt  pomôže zachovať 

status modernej a konkurencieschopnej školy.                    

                   Mgr. Helena Kajlová, projektový manažér             Členovia projektového tímu 

   



VVVšššeeellliiičččooo   ooo   jjjaaabbbĺĺĺčččkkkuuu   

Viete, že 

...jablko obsahuje trinásť rôznych vitamínov?  

...väčšina vitamínov sa nachádza v šupke, preto by sme mali jabĺčka konzumovať neošúpané? 

...jablko obsahuje veľa pektínu, ktorý na seba viaže škodliviny z tela? 

...jablká obsahujú antioxidanty, ktoré znižujú riziko ochorenia na rakovinu? 

...máme zjesť aspoň jedno jabĺčko denne? 

 

JJJeeežžžkkkooovvveee   pppiiiccchhhllliiiaaačččeee      PPPoooccchhhúúúťťťkkkaaa 

Prišiel ježko na trávu       Jabĺčka nám rastú v sade, 

pohľadať si potravu.    ,   niekomu aj na záhrade.  

Sú to sladké jablká,       Najprv si ich oberieme, 

nech mu v brušku neškvrká.       a potom aj všetky zjeme.  

Malé, veľké, červené,      Jabĺčko ja rada mám,  

ježko si z nich vyberie.       Danko Bačovčin, III. B vždy si na ňom pochutnám.  

  Danko Bačovčin, III. B     Vanesska Vargová, II. D 

 

               JJJeeessseeeňňň                                    JJJaaabbbĺĺĺčččkkkooo 

Drahé deti – a je to!       Anka zjedla zlé jabĺčko, 

Už nám skončilo leto.      bolelo ju potom bruško. 

Slnko dospievalo teplú pieseň,      Tak si vzala žltú hrušku, 

začala sa farebná jeseň.             hneď ju mala celú v brušku.  

      Viťka Peštová, IV. D 

Farieb nám ukazuje tisíc snáď,      Bruško bolieť prestalo, 

že ich neuvidíte, nemusíte sa báť.      Anke sa spať zachcelo.  

Pestrými farbami vymaľovala stromy,    Tak si sadla na lavičku 

hmlou zrána zahalila domy.       a smiala sa na mačičku.  

                Ivanka Palenčíková, IV. C 

Žltá, hnedá, červená, to je krása, 

aj slnko kratšie na nás pozerá sa. 

    Branko Piršč, II. D 



LLLeeepppšššiiieee   aaakkkooo   cccuuukkkrrríííkkk   

 

Najvoňavejšie ročné obdobie je jar. Najveselšie je leto a najčarovnejšia je zima. 

A jeseň? Dedko hovorí, že jeseň je najfarebnejšia a najbohatšia zo všetkých ročných období.  

Mám veľmi rád jeseň a dedkov jesenný sad. Hýri farbami ako páv a všetky stromy ma 

vítajú s otvorenou náručou. Najradšej mám starú jabloň. Je možno taká stará ako môj dedko. 

Má drsnú vráskavú kôru ako dedkove dlane. Vždy ku mne vystiera svoje konáre ako láskavé 

ruky a ticho šepká:  

„Šimonko, vezmi si z mojich plodov. Sú chutné, šťavnaté, sladké a zdravé. Moje jabĺčka 

dozrievali pre teba celý rok. V jari mi včielky opelili kvietky, v lete sa zaobalili do malých 

plodov a v jeseni dozreli na krásne jablká. Budú dobré na zimu ako najlepší vitamín a na 

vianočnom stole ich ochutnáš v babkinom jablčníku. Slniečko na 

nich celý rok svietilo a dodávalo im silu, dážď ich umýval 

a vietor kolísal. Tak už neváhaj a vezmi si!“ 

Odtrhol som si jedno jablko a zahryzol som doň. Naozaj 

bolo lepšie ako cukrík! Tá jabloň bola nielen stará, ale aj múdra. 

 Martuška Šofranková, III. B            Šimon Krišta, III. B 

JJJeeežžžkkkooo   aaa   jjjaaabbbĺĺĺčččkkkooo   

   

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna jabloň. Na tej jabloni rástlo tridsať jabĺčok. 

Jedného dňa prišli deti a odtrhli všetky jabĺčka, len jedno tam nechali. Jabĺčko bolo veľmi 

smutné.  

 Raz v noci prišiel ježko pod strom, aby si oddýchol. Ráno spadlo jabĺčko rovno na ježka. 

Ježko sa veľmi zľakol, že sa mu niečo stalo. Jabĺčko sa tiež veľmi zľaklo, ale ježko sa zľakol 

viac. Našťastie sa mu nič nestalo. Potom sa s jabĺčkom skamarátili a išli spolu do lesa 

k ježkovej rodine. Jabĺčko sa tam u nich hralo. Keď videli, aké je krásne a šťavnaté, dostali 

naňho chuť. Ráno vstali skoro, aby si na ňom mohli pochutnať. Ale jabĺčko ich predbehlo 

a utieklo im do lesa, no zatúlalo sa. Nevedelo, kde je.  

Mamka ježica poslala ježka, aby šiel hľadať svojho kamaráta. Keď jabĺčko počulo, že 

sa niekto blíži, bežalo ako o život. Schovalo sa a už ho nikto nikdy nevidel.  

Karinka Čandíková, III. B 



OOO   pppsssíííkkkooovvviii,,,   kkktttooorrrýýý   nnneeerrrááássstttooolll   

 

Bol raz jeden psík. Bol úplne maličký. Vôbec nerástol. Nikto si ho nevšímal a nikto ho ani nechcel. 

Bol sám. Nechutilo mu jedlo, nespal a celé dni čakal. Najprv čakal, kedy sa pri ňom niekto pristaví. 

Inokedy, či ho niekto pohladí, vezme na ruky, pohrá sa s ním. Túlal sa po parku a pozoroval okoloidúcich 

ľudí. Deti boli veľmi milé, ale od dospelých radšej išiel preč. Všetkým psíkom, ktorých stretával, veľmi 

závidel, lebo ich viedli deti, ktoré sa s nimi hrali.  

 Jedného dňa sa skryl pod lavičku. Tak ako ostatné dni čakal a pozoroval. Na lavičku si sadli 

starká s vnučkou. Starká mala pri lavičke veľkú nákupnú tašku. Psík bol veľmi zvedavý, preto do tej 

tašky vliezol. Odrazu začalo pršať a taška sa nečakane pohla. Išli rýchlo a dlho. Veľmi sa bál. Videl iba 

cez malý otvor. Zastali, taška klesla a otvorila sa. Uvidel to dievčatko 

z parku. Bola to malá Zuzka, ktorá sa potešila nečakanej návšteve. 

Psík našiel novú kamarátku a Zuzka nového kamaráta. Psík sa poriadne 

najedol. Začal rásť a jesť. Vyrástol  a Zuzku ochraňoval. Boli najlepší 

kamaráti.                             Andrejka Krankotová, IV.C 

    Stelka Lompartová, I. A             

LLLaaassstttooovvviiičččkkkaaa   

Prišla jeseň a všetky vtáčiky odleteli do teplých krajín. Miška stále obdivovala ako 

letia v kŕdľoch. Najviac sa jej zapáčili lastovičky.  

Prešli tri týždne. Miška ležala na posteli a pohadzovala si loptu. Zrazu ktosi zaklopal 

na okno. Bola to lastovička. Miška s radosťou vstala a otvorila okno. Zobrala lastovičku do rúk 

a čudovala sa, prečo neodletela. Bola úplne skrehnutá od tej zimy. Miške jej prišlo ľúto. Poprosila dedka, 

aby jej vyrobil búdku. Vonku mrzlo a široko – ďaleko nemala žiadnu potravu. Rozhodla sa, že sa o ňu 

postará. Jar bola ešte veľmi ďaleko a lastovičky sú tiež v ďalekých krajinách. O lastovičke toho veľa 

nevedela, lebo ju ešte nik nechoval. Dúfala, že jej dedko pomôže. Lastovičku uložili do mäkkých handier, 

kým dedko nepostavil malý domček. Hotovú búdku uložili pod schody, aby lastovičke bolo teplučko. 

Každý deň ju prikrmovali.  

Dni a mesiace rýchlo ubehli. Prišla jar. Všetky vtáky sa vracali domov do svojich príbytkov. Miška 

sa veľmi bála, že lastovičia rodinka sa k nim už nevráti. Dedko bol práve na dvore, volal na Mišku. Rýchlo 

vybehla spod schodov pivnice, kde sa malá lastovička v teplučkom hniezdočku vrtela. Nad hlavami im 

preletel kŕdeľ lastovičiek. Miška vbehla do pivnice, vzala lastovičku, rozlúčila sa s ňou a pustila ju na 

slobodu. 

Na ďalší deň zažila Miška veľké prekvapenie. Dedko jej kúpil malého vtáčika.  

                      Martinka Štofanová, IV.C 



ZZZvvviiieeerrraaatttááá   nnnaaa   ccceeessstttáááccchhh   

 Kde bolo, tam bolo, bol na svete koník, ktorý rád vandroval. Len tak kráčal po chodníku, keď tu 

stretol papagája Ara.  Papagáj Ara sa ho spýtal:  

 „Kam ideš, koník?“ 

 A koník odpovedal: „Idem na ryby. “  

 „A ja som bol nakupovať. Pôjdem s tebou, “ odpovedal Ara.  

 Išli, išli a stretli tukana. Práve si na strome pochutnával na šťavnatom  

ovocí. Tukan si všimol koníka i papagája a spýtal sa ich:  

 „Kam idete vy dvaja? “  

 „Na ryby, “ povedal koník. 

 Tukan zamával krídlami a zletel dole k papagájovi a koníkovi. Ako tak išli,  

stretli anakondu. Len sa tak plazila po zemi. Potom dvihla hlavu a opýtala sa koníka:  

 „Kam idete? Môžem sa k vám pridať? “ 

 „Áno, “ odpovedali všetci traja.  

 Ako tak išli, uvideli chlpatého pavúka.  

 „Kam, koník, kam? Na ryby? “ spýtal sa pavúk. „Idem s vami. “        Ilustrovala Simonka Chovancová, II.A 

 Išli, išli a stretli sýkorku a škorca. Spievali si čviri-čviri a pridali sa ku koníkovi. A tak bolo 

našich milých zvierat sedem. Všimli si hrad. V hrade žili strašidlá, lenže oni o tom nevedeli. Zasvietili 

svetlá a veľmi sa zľakli, keď ich zbadali. Ale odvážni kamaráti ich vyhnali von.  

A nakoniec sa to skončilo dobre a všetci išli spolu na piknik.  

 Grétka Galbavá, II. A 

ČČČaaarrrooovvvnnnééé   kkkľľľúúúčččeee   

Ležalo raz v tráve päť kľúčov. Chcete vedieť ako sa tam dostali? Raz ráno sa 

ocko veľmi ponáhľal do práce. Pomedzi paneláky si skrátil cestu cez detské ihrisko. 

Preskočil malú preliezačku a kľúče mu vypadli z vrecka. Jeho kľúče však neboli 

obyčajné. Boli to kľúče aj od čarovnej záhrady. V tej záhrade žili zvieratká, ktoré tam 

zamkol zlý čarodejník. Nemal rád zvieratká, preto ich tam uväznil. Nechcel, aby robili radosť iným 

ľuďom. Kľúče sa rozhodli, že ich vyslobodia. Čarodejník má obrovskú moc. Na kľúče poslal zlého draka 

Kľúčožráka. Odvážne kľúče bojovali, až sa im podarilo poraziť draka. Odomkli bránu. Čo sa stalo 

s čarodejníkom? Skamenel. Zvieratká sa vrátili do sveta ľudí a robia radosť všetkým. Kľúče sme ockovi 

pomáhali popoludní hľadať. Našli sme ich v tráve a pri nich ležalo malé šteniatko. Vzali sme si ho domov 

a robí nám radosť aj dnes.                  

                             Dávid Zamba, IV. C 



 

Vianoce sú ako sen,       Vyberú si lyže 

blíži sa k nám Štedrý deň.       a už ich sneh líže. 

Darčeky už každý čaká.      Ocko spraví cestičku 

Bude to bábika, či knižka dáka?     pre Tomáša a Aničku. 

 

Deti sa tešia na plno prekvapení,     Pochodia si po sade, 

veď Vianoce sú už predo dvermi.     po tej bielej záhrade. 

Už len tíško,        Prídu dnu a čo ich čaká? 

darčeky sú blízko...        Od mamičky sladkosť dáka.  

 

Za celý rok bitka, hádka nebola.     Stromček sa ligoce. 

Sniežik už tíško padá do dvora.         Už sú tu Vianoce.  

Deti sa radujú,         Saška Veliká, IV. D  Mimka Smoľáková, IV. D 

že sa posánkujú.       

 

Napadol prvý sneh a malý Ferko už aj trielil von. Robil v snehu anjelikov a staval snehuliaka. 

Jedna guľa, druhá guľa...a tá tretia bola celkom malá.  

„To bude hlava!“ pomyslel si.  

Na hlavu dal oči, ústa z uhlia a nos z mrkvy. Snehuliakovi nebolo zima, lebo mu dal svoju čiapku 

a šál. Ale Ferkovi začalo byť odrazu zima. Išiel do domu, aby sa trochu viac obliekol a zobral metlu. 

Vykukol z okna, aby sa presvedčil, či je snehuliak v poriadku. A čo vidí! Snehuliak je živý!!! Napráva si 

čiapku aj nos, lebo boli nakrivo. Ferko schytil čiapku a šál a bežal vonku. Snehuliak ho pozdravil a 

predstavil sa: „Volám sa Peter.“ 

Ferko si utrel pot z čela a tiež sa mu predstavil. Podal mu metlu a trochu sa vzdialil. Snehuliak 

Peter pozametal cestu, aby autá mohli prejsť. Po namáhavej práci mal sucho v ústach. Opýtal sa Ferka, 

či by mu nedal trochu vody. Ferko mu priniesol džús. Peter sa iba usmial a povedal:  

„Snehuliaci pijú iba dažďovú vodu. “ 

Ferko zobral babkine vedro s vodou a podal ho Petrovi. Ale Peter bol 

aj veľmi hladný. Ferko mu ponúkol sneh. Snehuliak sa rozchichotal a povedal: 

„To by som jedol svojich bratov! My, snehuliaci, jeme iba uhlie, preto 

máme také ústa. “ 

Ferko mu dal do taniera uhlie a snehuliak Peter to všetko s chuťou 

zjedol. Odvtedy boli najlepší kamaráti. A keď prišla jar, Ferko sa so svojím   

kamarátom Petrom lúčil so slzou v oku.            Saška Oravcová, IV. D 



 

 

En ten tiky - medovníky       En ten tiky – medovníky 

na Vianoce si pečieme.       na Vianoce pečieme.  

Anjelik, stromček, hviezdička...      Už je sladkých dobrôt plná miska, 

vykrajujeme ich z cestíčka.       ponúkne sa malý Riško, aj Miška. 

                   Danielka Kacvinská, III. B 

 

Máte radi vôňu čerstvo upečených medovníčkov a vianočného pečiva? Nemusíte čakať, kým vám ich 

pripraví mamka, niektoré ľahké recepty zvládnete urobiť aj sami. 

 

 

Potrebujeme: 3 balíky okrúhlych piškót, 3-4 tégliky kyslej 

smotany, 3 balíčky vanilkového cukru, ovocie (ak nemáme 

čerstvé, môže byť aj zavárané) 

Postup: Smotanu rozmiešame s vanilkovým cukrom. Do tortovej 

formy uložíme na dno vrstvu piškót, polejeme smotanou a voľne 

rozložíme nakrájané ovocie. Potom poukladáme ďalšiu vrstvu 

piškót a znovu polejeme smotanou a poukladáme ovocie. 

Pokračujeme dovtedy, kým sa nám neminú všetky suroviny. Na vrch pekne poukladáme piškóty. Tortu 

prikryjeme potravinárskou fóliou alebo alobalom a dáme aspoň na 2 hodiny do chladničky. Potom tortu 

vyberieme z formy a môžeme krájať.   

 

Potrebujeme:  12 dkg šťastia 

  100 g lásky 

  5 lyžíc radosti 

  3 odmerky smiechu 

  2 poháre štedrosti 

  štipku zábavy 

Postup:               Viťka Turanská, IV. D 

Zoberieme 12 dkg šťastia, zmiešame so 100 g lásky. Pridáme 5 lyžíc radosti a 3 odmerky smiechu. Do 

misky vylejeme 2 poháre štedrosti, premiešame so štipkou zábavy a vyčarujeme si krásne Vianoce.  

                  Dobrú chuť prajú žiaci IV. D triedy 

http://recepty.rodinka.sk/images/18760/obr1.jp


 
 

 

 
 

 

          Pamätáte sa na váš najkrajší vianočný darček? Ja si spomínam na niekoľko 

darčekov, z ktorých som mala obrovskú radosť - školskú aktovku, krásny červený 

kočiarik pre bábiky, stavebnicu ... ale keď som mala asi toľko rokov ako vy, našla 

som si pod stromčekom túto knihu - Rozprávky od Hansa Christiana Andersena. 

Hneď cez zimné prázdniny som ju celú prečítala. Smiala som sa na hlúposti cisára 

z rozprávky Cisárove nové šaty, tešila som sa, že sa zo škaredého káčatka stala 

krásna labuť, plakala som nad osudom dievčatka so zápalkami. Odvtedy som tú 

knižku čítala niekoľkokrát, lebo rozprávky pána Andersena nie sú len pre deti, 

aj dospelí v nich nájdu myšlienky, ktoré deti ešte nemôžu pochopiť. 

          Keď som o dvadsať rokov neskôr bola v Dánsku, navštívila som múzeum H. CH. Andersena v jeho 

rodnom mestečku Odense. A predstavte si, tam som medzi tisíckami vydaní jeho rozprávok v rôznych 

jazykoch z celého sveta, objavila aj naše, slovenské vydanie, ktoré mám dodnes odložené vo svojej 

knižnici. Ja verím, že aj pod vaším vianočným stromčekom nájdete knižku, ktorú si obľúbite a privedie 

vás k čítaniu...  
 

Chcete vedieť niečo o živote najväčšieho rozprávkára všetkých čias? 

          H. CH. Andersen sa narodil v dánskom mestečku Odense v roku 

1805 v chudobnej rodine obuvníka. Otec mu skoro zomrel a malý 

Hans musel pracovať v továrni. Nemal kamarátov, deti sa mu 

vysmievali pre príliš chudú postavu a ťarbavú chôdzu. Sníval o tom, že 

raz bude slávny. V štrnástich rokoch sa vybral do Kodane s cieľom 

presláviť sa v divadle, čo sa mu nepodarilo. Cestoval po Európe 

a začal písať rozprávky, ktoré ho neskôr preslávili po celom svete. Aj 

vo svojom rodnom meste Odense sa dočkal uznania a vyhlásili ho za čestného občana. Zomrel 

v roku 1875 v Kodani.   

         Jeho najznámejšie rozprávky sú Malá morská víla, Statočný cínový vojačik, Princezná na 

hrášku, Škaredé káčatko, Cisárove nové šaty, Palculienka, Snehová kráľovná a mnoho iných.  
  

A tu sú knihy H. CH. Andersena, ktoré ponúkajú naše kníhkupectvá: 

         
Pripravila J. Kolesárová 



 
 

Chcete niečo kúpiť, predať, či vymeniť? Nečakajte a utekajte do III. B, lebo môže byť  

n e s k o r o! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 
Sivý starec prišiel k nám,   Sedí pani na kláte 

všetku vodu vypil nám.                            Nad vodami, nad poľami   v tmavom,čiernom kabáte. 
     sivé husi letia sami. 

 

 Letí pani strapatá,      Letia, letia hviezdy biele, 

 hádže všetko sem a ta,    čipkované všetky celé.  

 keď ju nechcú pustiť dnuká,    Veľa ich je na stráni.  

 v komíne si zaujúka.     Chytíš – voda na dlani.  

                (zárm, ykalbo, con, roteiv, hens) 



 

 
 

Podarí sa ti vylúštiť obidve krížovky?

1.  Malý hlodavec 1

2.  Prameň múdrosti 2

3.  Znáša vajcia 3

4.  Otravný hmyz 4

5.  Zviera, ktoré si nosí dom so sebou 5

6.  Zimný mesiac 6
7.  Z luku vystreľujeme ... 7

Lydka Česláková, IV. A

1 1. Koledníci

2 2. Cudzopasná rastlina, ktorá má vraj moc lásky

3 3. Štyri týždne pred Štedrým dňom

4 4. Najznámejšia vianočná pieseň je Tichá ...

5 5. Vešiame ich na vianočný stromček

6 6. Jeme ho na Štedrý deň s oplátkami a medom

7 7. Má meniny na Štedrý deň

Šimon Krišta, III. B

Nájdi 9 rozdielov:

Vypočítaj príklady a písmenká vpíš do okienok:

R   1OO-7 K 64+ 6 U 34+60

V   29+40 S 80- 5 Ľ 60-50

Š   68- 7 E 33-30 M 24+ 6

Ť   53-40 I 17-13 T 39- 8

N   70- 6 O 58-40 A 72+ 8

69 3 10 80 61 13 80 75 31 4 80 69 64 18 69 18 30 93 18 70 94



Nájde veverička cestu k orieškom?    Dokážeš vyriešiť rébusy? 
 

 

 

 

    

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozri sa, čo urobila nezbedná guma. Skús obrázok opraviť. 

Ak sa ti to podarí, môžeš si ho vyfarbiť. 

 
                                                                   http://tangledcoloringpages.com 
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RRRooozzzppprrrááávvvkkkaaa   ooo   pppsssíííkkkooovvviii   

Bol raz jeden  menom Daxi. Žil vo veľkom  s veľkou záhradou, kde stála 

jeho , pri ktorej mal položenú  s vodou a jedlom.  

Raz po skákala malá zelená .  si ju všimol a priblížil sa k nej. 

Ňufáčikom ju začal oňuchávať. sa vyľakala a začala pred  poskakovať.      sa 

to nepáčilo, preto začal silno štekať.  sa zľakla a odskákala za .   

 zostal sám. A teraz si musí hľadať nového kamaráta.                        

                Jakub Mikyska, II. D 
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1. Chladnička 1. Písací stolík

2. Pohovka 2. Kuchyňa

3. Sporák 3. Lampa

4. Kreslo 4. Okno

5. Stôl 5. Zrkadlo
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        Lydka Česláková, IV.A                   Filip Mrusko, III.C                 Katka Kocáková, II.A 

                                     
          Matej Novikmec, III.B             Stanko Senderák, II.A               Adam Hodor, IV.D 

                          
      Emka Kovaľová, I. A                   Alžbetka Molčanová, I. A                 Barborka Veliká, II. D

             
     Tamarka Veliká, IV.D        Bianka Balogová, II.A  Daniel Beňo, III.B        Slávka Palenčíková, I.A 

   
Lucka Bindasová, I.A                         Ondrej A. Henkeľ, I.C                      Betka Molčanová, I.A  

               Filip Gavaľa, II. B         Tamarka Tatrayová, I.B     


