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Ahoj, Bifľoškári!
Tak ako sme sľúbili,
prichádzame k vám s vianočným
vydaním Príma Bifľoška. Sme
radi, ţe sa vám naše prvé číslo
páčilo. Veľmi sa tešíme, ţe sa
roztrhlo vrece s básničkami,
rozprávkami, príbehmi a obrázkami. Je nám ľúto, ţe sa všetky
do časopisu nezmestili. Ale
nevzdávajte sa, píšte a kreslite
ďalej.
Spolu s deťmi z redakčnej rady vám všetkým prajeme
krásne biele Vianoce plné lásky,
radosti a pokoja. Cez prázdniny
si oddýchnite, načerpajte silu do
nového roku 2010. A nech vás pri
tom sprevádza aj náš Bifľoško.

p. uč. Kolesárová
Redakčná rada:
PaedDr. Jarmila Kolesárová
Natálka Sukovská
Tomáš Borovský
Peťo Čandík
Igor Lengel
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Milí ţiaci!

Preţiť

krásne vianočné sviatky je určite
túţbou kaţdého z vás. Vianoce – sviatky pokoja,
radosti, rodinnej pohody – tieto slovné spojenia sa
najčastejšie opakujú vo vianočných prianiach. Pre
väčšinu z nás je to však čas obdarúvaní.

O tom,

ţe Vianoce sú predo dvermi, vieme
podľa vyzdobených – aţ prezdobených – obchodných
centier, uţ od začiatku novembra. Škoda, ţe sa takto
vytráca čas očakávania, tajomnosti, šteklivého
napätia z prekvapenia.

Kaţdý

týţdeň zapaľujeme jednu sviečku
v adventnom venci. Pomaly príde na rad štvrtá.
Nenechajme sa strhnúť vyblýskanými, hlučnými
zvodmi, ktoré sú často veľmi agresívne a povrchné.
Zastavme sa na chvíľu, popremýšľajme o skutočnom
posolstve Vianoc.

O tom,

ţe ţiadny luxusný darček nenahradí
lásku, ktorú vám dávajú vaši rodičia a má veľmi
obyčajnú podobu. O tom, ţe pokoj v rodinách
nenahradí ţiadny trblietavý kus vianočných ozdôb,
ktorý práve letí.

Radosť

zo
súdrţnosti,
spolupatričnosti
a láskavosti nenahradí totiţ nič. Ale toto vaši rodičia,
starí rodičia vedia, a preto vám chystajú VAŠE
VIANOCE s láskou, vediac, ţe človek je šťastný viac,
ak urobí šťastným iných.

A

na to pamätajte aj vy, milé deti. Prajem
vám, aby sa z vašich domovov, nielen počas Vianoc,
nevytratil cit, láska a pokora.
Preţite šťastné a láskyplné vianočné sviatky.
Mgr. Helena Kajlová

Vločky

Zimná svadba

Vločky z neba padajú,

Pani zima, chladná kráska,

o Vianociach spievajú.

oblieka si šaty biele.

Veselo im veru je,

Maliar mrázik, stará láska -

zima nám zas kraľuje.

uţ ju čaká pri kostole.

Emmka Bindasová, II. A

Zima

Olívia Demčáková, II. A

Biela zima a Vianoce

Prišla zima, snieţik padá.

Uţ je zima, ha-ha-ha,

Ej, ale som ja veľmi rada!

bude lyţiarska zábava!

Budeţe to guľovačka!

Lyţe, sánky vytiahneme,

Postaviť si snehuliaka-

krásu, úţas zaţijeme.

to je pre mňa hračka!
Keď Jeţiško narodí sa,
Vytiahneme z pivníc sane.

kaţdý tomu poteší sa.

Kde sú kopce? Rýchlo na ne!

Mamka ho do jasieľ vloţí,

To je ale radosť veľká!

anjel Boţí ho tam stráţi.

Letím z kopca ako včielka.
Vianoce sú sviatky lásky a pokoja.

Aneţka Fejková, II. B

Vtedy sa všetky srdiečka zahoja.
Biely snehom pokryje lesy, zem,
pre mňa sú Vianoce najkrajší deň.

Prišla zima
Miško Veliký, II. D
Prišla zima nečakane.
Pozrite sa, čo tu máme!

Snehuliak

Biely sneh je prikrývka,
mamičkina zásterka.

Snehuliak je darček malý,
vonku pekne vygúľaný.

Berte sánky! A vy tieţ!

Čierne očká pozerajú,

Bude padať sypký sneh.

či sa deti pekne hrajú.

Postavíme snehuliaka.
Pozrite sa, čo nás čaká!

Hrajú sa, hrajú,
kým slnko svieti.

Prineste mu mrkvu, metlu,
bude štípať deti aj tu.

Sandra Ivanková, II. D

Mamička ich volá:
„Poďte uţ spať, deti!“

Veronika Čarabová, II. A

Obrázky nakreslili ţiaci III. A: Natálka Krúdyová, Šimon Sipský, Filip Barna, Julka Hanusinová, Emmka Mičejová

Fínsko
V zemi tisícich jazier sú Vianoce oslavou vianočného stromčeka, ktorý máva často veľké
rozmery, je celý biely, aby čo najviac pripomínal zasneţené ihličnany v lese.
Aj keď sú Fíni presvedčení, ţe ich krajina je domovom Santa Clausa, vo
väčšine fínskych rodín rozdeľuje dobrým deťom
darčeky veľký Ukko. Nosí dlhé biele fúzy, červený
kabátik a čiapočku s rolničkou. Neposlušné deti
odnášajú jeho pomocníci piadimuţíci do ľadového
kráľovstva.

Francúzsko
Francúzi slávia Vianoce predovšetkým jedlom. Ako predkrm sa na
sviatočnom stole objavujú ustrice, biele klobásy, slimáky a rybia polievka.
Hlavný chod je pečený moriak s gaštanovou omáčkou alebo lanýţovou
pastou, paradajkami a olivami, niekedy tieţ hus
alebo kura so zeleninovým šalátom. Nesmú tieţ
chýbať lastúry, niekoľko druhov syra, kaviár, údený losos a ţabie stehienka.
Zvláštnou špecialitou sú bonbóny v pestrofarebných obaloch, ktoré niekedy
obsahujú tieţ predpoveď do budúcnosti.

Holandsko
V Holandsku sa skôr neţ Vianoce oslavuje tzv. Sinterklaas. Sinterklaas ţije
v Španielsku, ale tri týţdne pred svojimi narodeninami (5. decembra) sa
parníkom dopraví do Holandska. Kaţdý rok sa vyplaví v inom prístave. Je to
veľká udalosť, víta ho mnoţstvo detí, hudba, vysiela to televízia...
Prichádzajú s ním aj jeho pomocníci: Zwarte Pietovia (Čierni Petrovia).
Rodičia niekedy strašia deti tým, ţe keď budú zlé, Zwarte Piet ich zoberie
so sebou do Španielska. Kaţdý Zwarte Piet má nejakú úlohu, no
predovšetkým sú zdrojom zábavy, pretoţe sú nešikovní, nahlúpli,
netrpezliví a roztrţití. Po príchode Sinterklaasa do Holandska si deti
aţ do 5. decembra môţu dať kaţdý večer topánku ku krbu. Aby to
nemali také jednoduché, musia zaspievať pesničky a nechať v topánke
niečo ( napr. mrkvu alebo jablko) pre Amerika. To je kôň Sinterklaasa.
Ráno si nájdu v topánke nejakú sladkosť. Všetko to vrcholí 5.
decembra, keď večer zazvoní zvonček a pred dverami stoja darčeky.
Kaţdý dostane niekoľko darčekov, podobne ako u nás na Vianoce.

Veľká Británia
Vianoce nie sú prísne rodinnými sviatkami ako u nás, preto je zvykom, ţe Briti
po tieto dni chodia na rôzne večierky. K anglickým Vianociam neodmysliteľne
patrí tradičný nákyp - Plum puding, ktorý sa pripravuje s týţdenným
predstihom. Darčeky nosí Santa Claus 24. decembra a zostávajú vystavené na
čestnom mieste aţ do Troch kráľov.

Taliansko
Vianočné obdobie sa v Taliansku začína osem dní pre Vianocami, 17. decembra a trvá do 6.
januára, sviatku nazývaného Epifania (Sviatok Troch kráľov). Počas tohto osemdňového obdobia chodia
deti od domu k domu a koledujú. Uctievajú si tým cestu pastierov k
jasličkám. Ryba je hlavným vianočným pokrmom. Väčšina vianočných
koláčov a sladkostí obsahuje oriešky a med, ktorými sa ctí plodnosť
zeme, a ktoré majú zároveň osladiť nový rok.
Darčeky v Taliansku rozdáva Befana, strapatá čarodejnica,
ktorá prichádza aţ v predvečer Troch kráľov (6. januára). Lieta na
metle a necháva dobrým deťom vo vianočných ponoţkách sladkosti
a uhlie tým, ktorí neposlúchali.

USA
Spojené štáty sú zmesou rôznych kultúr a národností, preto i vianočné zvyklosti sú rôzne.
Američania kladú väčší dôraz na oslavu. 25. decembra, na tzv. Christmas Day, kedy sa zídu pri večeri
pripravenej z moriaka. Druhý deň, čo je u nás 2. sviatok vianočný, sa v Amerike neoslavuje. Vianočný
stromček však zdobia uţ niekoľko týţdňov pred Vianocami.

Austrália
Kým si deti na Slovensku stavajú snehuliakov,
guľujú sa a sánkujú, tie austrálske si uţívajú pri
vode svoje "letné" prázdniny. Santa Claus často
chodí na pláţe, kde sa vozí na surfe, alebo sa plaví
na záchranárskej lodi a rozdáva deťom darčeky.
Vianočné stromčeky majú Austrálčania obvykle
umelé. Štedrovečerná hostina sa odohráva najčastejšie formou pikniku pod
holým nebom s nevyhnutnými pestrofarebnými nafukovacími balónikmi.
Podávajú sa studené obloţené misy, ovocie a pijú sa osvieţujúce ovocné šťavy, pivo, alebo víno.

Japonsko
Vianoce sa začínajú 24. decembra. Vyznačujú sa dvoma zvykmi. Jedným japonským, druhým v
západnom štýle. Na Štedrý večer servírujú tradičné japonské jedlá - sushi, varenú kačicu so zeleninou
a pijú saké. Darčeky nosí Hoteiosha, ktorý je podobný Mikulášovi. Prichádza
do kaţdého domu a obdarúva deti. Tie veria, ţe má oči aj vzadu, preto sa
snaţia v tomto období správať sa tak, akoby bol nablízku. O polnoci sa všetci
odoberú do chrámu, odetí aspoň raz do roka do tradičného kimona.
Najdôleţitejším sviatkom v japonskom kalendári je ale Oshugatsu – Nový
rok, ktorý sa začína 1. januára a trvá sedem dní.
Informácie z internetu vyhľadal Šimon Sipský z III. A
Viac sa môţeš dozvedieť na stránkach www.vianoce.sk, www.skrz.sk, www.alinka.sk

Ahojte, decká! Ešte sa na mňa pamätáte? Ja som váš kamarát Bifľoško, mravček
z neďalekého mraveniska, ktorý sa zapísal na vašu školu. Uţ štvrtý mesiac sa poctivo učím
a všímam si všetko okolo seba. Opäť sa v našej škole udialo veľa zaujímavého:

Medzinárodný deň školských kniţníc
alebo
AKTÍVNE ČÍTANIE
Viete, čo je to aktívne čítanie? Priznám sa vám, ţe ani ja som to nevedel. Ale na
26. október, keď som sa spolu s prvákmi i ostatnými deťmi prechádzal rozprávkovou krajinou,
tak skoro nezabudnem. Stretli sme sa s dievčatkom v červenej čiapočke, vlkom, dvoma milými
prasiatkami, kráľom, Maruškou i ďalšími rozprávkovými bytosťami. Naši kamaráti - druháci,
tretiaci a štvrtáci - nám porozprávali o bratoch Grimmovcoch, Jozefovi Cígerovi Hronskom
a o Pavlovi Dobšinskom. A potom nám zahrali tri pekné rozprávky. Keby ste ich videli! Hrali ako
naozajstní herci! Keď som si mal na záloţku nakresliť tú najkrajšiu rozprávku, nevedel som sa
rozhodnúť, preto som ich nakreslil všetky. Pozrite sa na fotografie a uhádnite, ktoré to boli!
Uţ teraz viem, ţe sa budem usilovne učiť, aby som si čo najskôr mohol celkom sám
prečítať rozprávkovú kniţku. Veď knihy sú príma!!!
Čoţe nesieš
v tom košíčku,
dievčatko?

Či ti je dobre,
brat Budkáčik?

Povedzte mi, dcéry
moje, ktorá ma
máte najradšej?

Dôkazom toho, ţe naše deti radi čítajú, je aj cena PRIATEĽ
KNIŢNICE, ktorú nám udelila Hornozemplínska kniţnica vo Vranove nad
Topľou. V kategórii KOLEKTÍV sme získali kniţničného anjela za najväčší
počet čitateľov a dlhoročnú spoluprácu.

Najlepšie mi
je, brat
Dubkáčik!

Šarkan letí medzi deti...
Toľko šarkanov od výmyslu sveta, koľko sa
28. októbra stretlo na školskom dvore, som ešte nevidel.
A ŠARKANIÁDA sa mohla začať! Aj keď nám počasie
veľmi neprialo, šarkany sa vznášali vo vetre a smiechu
a radosti
nebolo konca kraja. Uţ sa
s pani
vychovávateľkami tešíme na budúcu jeseň, kedy si urobíme
nových šarkanov, ktorí budú lietať ešte vyššie.

Zlaté vajce
Poznáte rozprávku o zlatom vajci, ktoré chce
ukradnúť zlý vlk a prefíkaná líška? Bŕŕŕ! Veľmi som sa bál,
ţe mu ublíţia, ale našťastie sa všetko dobre skončilo.
Z vajíčka sa vyliahol kohútik, vlkovi zmäklo srdce a zachránil
ho pred zlou líškou.
To všetko sme zaţili 1. decembra s prvákmi
a druhákmi v našej telocvični, kde nám rozprávku zahrali
prešovskí herci.

Pesničkový Mikuláš
Ktoré dieťa by sa netešilo na Mikuláša? Aj my sme sa
uţ nevedeli dočkať, čo nám prinesie.
7. decembra v dome kultúry nám daroval rozprávku
O siedmich Snehulienkach a trpaslíkovi. Vravíte si, ţe by to
malo byť naopak? Aj by bolo, keby to čert celkom nepoplietol.
Ako v kaţdej rozprávke, zlá
macocha
bola
potrestaná
a dobro zvíťazilo. A my sme si
ho ako darček od Mikuláša odnášali domov vo svojich srdiečkach.

Vianočná akadémia
Uţ sa len niekoľkokrát vyspíme a budú tu Vianoce! Cítiť to všade vo vzduchu. Aj
v našej škole. Vianočná výzdoba, vianočné melódie školského zvončeka, ale aj koledy, vinše,
hudba a spev, ktoré sa ozývajú z kaţdej triedy. Chystáme sa totiţ na vianočnú akadémiu.
Vianoce sa pre nás začnú uţ 17. decembra! Drţím prsty všetkým deťom, ktoré predvedú, čo
dokáţu. Škoda, ţe uţ vám nestihnem priniesť fotografie. Tie si môţete pozrieť na našej
webovej stránke. Kto by zabudol adresu, tu ju máte: www.zssidlisko2vt.edu.sk.

Pred Vianocami som navštívil druhákov, ktorí sa uţ veľmi tešia na Vianoce. Prezradili mi svoje
najväčšie ţelanie. Aj keď sa na tento stromček nezmestili všetky, ţelám im, aby sa im priania
splnili v tomto zázračnom vianočnom čase...

Ja si prajem, aby
moji blízki a ja sme
boli zdraví, lebo
ich mám rada.
Veronika
Čarabová,
II. A

Ja si veľmi prajem,
aby môj braček bol
šťastný a zdravý.
Danka Geráková,
II. A

Ja by som si
prial naozajstného psa, lebo
sa dá sním hrať.
Damián Lajčin,
II. B

Ja si prajem,
aby som bol
šťastný.
Tomáško
Škoviera, II. D

...aby sme boli
celá rodina
spolu.
Miška Zubková,
II. C

Mojím najväčším
prianím je
zdravie.
Saška Pajdiaková,
II.C

Chcela by som
malú sestru, ktorá
by sa volala
Sonička.
Kristínka
Mangová, II. C

Ja nechcem nič,
len šťastné
Vianoce.
Miško Veliký, II.
D

...aby som bol
zdravý, lebo
zdravie je
najlepšie na
svete. Samko
Valiska, II. B

Ja by som si
prosil lásku, lebo
je to najlepšie, čo
len môžeš mať.
Sebastián Straka,
II. D

...aby bol na
Vianoce každý
šťastný, zdravý
a veľmi dobrý.
Slavko Vaľko,
II. B

Veľmi chcem, aby
sa nám narodilo
bábätko, lebo sa
s ním chcem hrať.
Emmka Bindasová,
II. A

Ja by som si
priala, aby sa
môj dedko
uzdravil.
Janka Kovaľová,
II.B

Ja si prosím
korytnačku, lebo je
to veľmi pekné
zviera.
Milanko Valčo, II. D

...aby sme boli na
Vianoce všetci
doma, aj ujo
z Banskej
Bystrice.
Jožko Lacko, II. C

Prajem si šťastie
a lásku, aby sme
boli šťastní
a zdraví.
Veronika
Dutkovičová, II. A

Želám si, aby som
bola dobrá, lebo
ma už unavuje sa
biť.
Sofia Lukáčová,
II. D

Prajem si, aby na
Vianoce snežilo,
lebo mám sneh
rada.
Veronika
Babinčáková, II.B

Prajem si, aby boli
pekné Vianoce
a šťastný nový
rok.
Kristínka
Hodasová, II. A

Moji malí pomocníci - redaktori - tentoraz navštívili druhácke pani učiteľky,
ktoré im odpovedali na zvedavé otázky o Vianociach:

p.uč.Borošová, II. A

p.uč.Čuchranová, II. B

p.uč.Hűblerová, II. C

p.uč.Imrichová, II. D

Ako si spomínate na Vianoce vášho detstva?
p. uč. Borošová: Spomienky na detstvo a Vianoce sa spájajú s krásnou bielou zimou,
netrpezlivým čakaním na prekvapenia pod stromčekom a zaujímavými zvykmi, ktoré moji
starí rodičia prevzali od svojich predkov – pod štedrovečerným stolom otiepka slamy
(symbol narodenia Jeţiška), kúsok ţeleza (aby rodina bola po celý rok silná a zdravá)
a reťaz (symbol súdrţnosti rodiny). Vianoce z detstva mi hlboko utkveli v srdci aj preto,
lebo mi pripomínajú blízkych, ktorí uţ nie sú medzi nami. Ich miesto pri štedrovečernom
stole, v našich srdciach, neostáva prázdne...
p. uč. Čuchranová: Ako všetky deti, aj ja som sa tešila zo stromčeka, štedrovečernej
večere, ale najviac z darčekov, ktoré sme vţdy s nadšením rozbaľovali.
p. uč. Hűblerová: Vianoce môjho detstva sa netočili okolo darčekov. Mala som radosť zo
všetkého, čo počas roka nebolo – zo stromčeka, banánov, pomarančov, búrskych orieškov,
z toho, ţe sme sa umývali v „peniaţtekovej“ vode, ţe k nám chodili vinšovníci, „gubaši“
(betlehemskí pastieri), ţe sme chodili pod okná koledovať a z toho, ţe sa ľudia stretávali.
p. uč. Imrichová: Vianoce? To slovo vo mne vyvoláva hromadu prekrásnych spomienok. Boli
to časy, keď som spolu s rodinou oslavovala, smiala sa, rozprávala. Túţim po tom, aby sme
tento sviatok – večer, keď sme všetci spolu, zdraví a šťastní – strávili opäť jeden vedľa
druhého. Túto atmosféru nám dopĺňa chuť kapustnice i sladká vôňa koláčov. Vo vzduchu sa
chveje očakávanie z darov – prekvapenie, čo dostanem? Bude sa môj darček páčiť
obdarovanému? Zároveň v deň Vianoc oslavujeme aj meniny mojej mamky a sestry. Obidve
sú Evky, takţe býva veselo.

Ktoré vianočné jedlo máte najradšej?
p. uč. Borošová: ...opekance (bobaľky) s makom a medom.
p. uč. Čuchranová: Keďţe štedrovečerný stôl je prestretý samými dobrotami, chutia mi
všetky jedlá.
p. uč. Hűblerová: ...kapustnicu a opekance s kyslou kapustou.
p. uč. Imrichová:...kapustnicu, ktorú máme naozaj len raz do roka – na Vianoce.

Ako strávite tohtoročné Vianoce?
p. uč. Borošová: Nič nie je krajšie, ako teplo domova... Teším sa, ţe sa deti opäť vrátia zo
študentských internátov a celá rodina si spoločne vychutnáme čaro vianočných sviatkov pri
štedrovečernom stole a vôni ihličia u nás doma.
p. uč. Čuchranová: Vianoce sú pre mňa najkrajším sviatkom roka a vţdy sa na ne veľmi
teším. Vianočná atmosféra doma, v rodinnom kruhu s mojimi najbliţšími, je pre mňa
neodmysliteľná.
p. uč. Hűblerová: Tohtoročné Vianoce strávim doma – dúfam, ţe v zdraví a v pokoji –
v kruhu svojej rodiny.
p.uč.Imrichová: Doma, v kruhu najbliţších.

Darčeky

Zima

Na stromčeku guľôčky,
pod stromčekom darčeky.
Keď darčeky otvoríme,
čo v nich asi uvidíme?

Zima, zima, zimička,
červenejú sa mi líčka.
Od jari aţ do zimy,
fúkaj, vetrík, fúkaj mi!

Pre mňa je tam bábika,
pre mamičku kozmetika,
pre otecka ponoţky a tričká,
pre bračeka autíčka.

Či je zima a či mráz,
zajtra príde Mikuláš.
Donesie nám maškrty,
ktoré zjeme raz, dva, tri.

Katka Šmajdová, II. C

Frederika Krajníková, IV. C
Váza

Pod stromčekom, nad stromčekom iskrička,
ja mám darček, ty máš darček, mamička.
Od radosti skáčem. Rozbila som vázu.
Rodičia nekričia, nič mi nezakáţu,
lebo sú Vianoce, sviatky pokoja,
keď je kaţdý šťastný a plný pokoja.
Vianočný stromček

Miška Zubková, II. C

Vianočná báseň

Na stromčeku boli guličky.
Ţiarili ako lesklé perličky.
Potom zvonček zacinkal
a Vianoce privítal.

Zajačik si v zime hopká.
Kto na naše dvere klopká?
To len jemný snieţik padá,
do neho sa dobre sadá.

Bol pekný, zelený,
sviečkami rozţiarený.
Potom prišli detičky,
tešili sa ako hviezdičky.

Mikuláš uţ zvoní na zvonček,
ţe uţ máme chystať stromček.
Snieţik mi uţ občas vadí,
no aj tak ho máme radi.

Mária Medvedzová, III. B

Natálka Nahajová, IV. D

Voňavé Vianoce
Jedlička sa ligoce, vonia med i ovocie,
plameň sviečky praskoce - tak voňajú Vianoce.
Slávko Kulik, II. B

Vianoce prichádzajú

Hviezdička

Deti sa vonku v snehu hrajú.
Nemajú ţiadne starosti.
Veď o chvíľu prídu
Vianoce plné radosti.

Kúpili sme stromček
a na ňom hviezdičku,
ktorá svietila
aţ k nebíčku.

Keď vonku tuhá zima je,
deti sedia pri stromčeku,
cítia tú krásnu vianočnú
atmosféru veľkú.

Bola to hviezda vianočná.
Je niekto, kto ju nepozná?
Ţiarila s ostatnými hviezdami.
V rybníku tancovali kapre s riasami.

Adélka Molčanová, III. B
Vytúţené darčeky

Lenka Švedová, IV. D
Aké chceme darčeky?

V dedine bol dom,
v tom domčeku strom.
Pod tým stromom malé detičky
mali vytúţené darčeky.

Aké chceme darčeky?
Iné ja a iné ty.

Rozţiarené očičká
čakali na Jeţiška.
Dievča a či chlapček,
kaţdý dostal darček.

Jakub zasa z elektroniky mobil,
moţno by sa s príslušenstvom hodil.

Kristínka Vysoká, IV. D

Ivana by veľmi chcela niečo úţasné.
Aladár si praje niečo modrasté.

Igor by chcel počítač.
Klikol by na ikonu TLAČ.
Rebeka chce obrázkovú kniţku.
Samo túţi dostať Mickey – myšku.

Ligotavý stromček
Uţ sa teším na Vianoce,
ţe sa stromček zaligoce.
A ten stromček ligotavý,
pod ním krásne, štedré dary.
Snieţik biely von deti láka:
„Postavte si zo mňa snehuliaka!“

Janka Kovaľová, II. B

Dedkov sen-mať pohodlnú stoličku.
Babka chce vaňu,ktorá má perličku.
Sú tu štedré Vianoce,
kaţdý niečo iné chce.
Keď sa ľudia v láske majú,
na Vianoce si darčeky dávajú.

Marián Novikmec, IV. B

Predstavte si, som taký populárny, ţe
moji kamaráti
z III. A píšu o mne príbehy. A ktorý je pravdivý? To nie
je dôleţité. Vyberte si ten, ktorý sa vám najviac páči.

Pani učiteľka jedného dňa povedala, ţe sa začínajú vianočné prázdniny. Bifľoško nevedel, čo sú
to prázdniny. Myslel si, ţe je to nejaké jedlo. Pochopil to aţ na druhý deň, keď
nikto neprišiel do školy. Bol veľmi smutný. Chodil po celej triede a hľadal nejakú
omrvinku, ale nič nenašiel. Vtom k nemu prišla malá palacinka, ktorá vyzerala ako
kočiar. Bifľoško si na ňu sadol a letel do výšky, aţ zastal pri jednom obláčiku.
Prišiel k nemu muţíček a prihovoril sa mu: „Víta vás mesto Snehovce.“ Keď sa
naňho Bifľoško nechápavo pozrel, vysvetlil mu, ţe z toho oblaku iba sneţí. Ale
zrazu z obláčika padal nejaký darček. Bifľoško ho chytil. Bol to darček iba
preňho. Bol v ňom tunel, do ktorého keď vstúpil, objavil sa pri malom kopčeku.
Práve z neho vychádzala celá jeho rodina. A to bol preňho najkrajší darček.
A ďalším najkrajším darčekom bolo to, keď sa do školy vrátili jeho kamaráti.
Kristínka Hardoňová
Jakub Kertis, III. A

Bifľoško sa veľmi - preveľmi tešil na zimu a na Vianoce. Keď deti odchádzali na prázdniny, bol
trošku smutný. Ale zrazu uvidel, ako veľká skupina mravcov pochoduje po stene.
Zavolal na nich: „Z akého mraveniska ste?“
„Z mravčekovského sídliska 1945.“ odpovedali mu.
„Veď tam bývam aj ja!“ pomyslel si.
„Nechcete so mnou stráviť Vianoce?“ spýtal sa ich.
„Jasné!“ vykríkli a zliezli dolu.
Postavili si veľký – preveľký vianočný stromček a urobili si veľkú hostinu na všetkých laviciach.
Keď sa hostina skončila, chceli ísť spať. Ale čo to? Nikde ani postieľky. Zrazu uvideli svetrík, ktorý si
v škole zabudla jedna nepozorná ţiačka. Povedali si, ţe budú spať v ňom. Ráno sa sladko vyspatí zobudili
a od prekvapenia zabudli zatvoriť ústa. Pod stromčekom leţala hora darčekov. Kaţdý si tam našiel niečo
pre seba. Ale Bifľoško dostal najkrajší darček. Strávil Vianoce s rodinou.
Lenka Čakurdová
Kaţdý rok je naše mesto plné vianočných ozdôb. Ale tento rok ľudia na Vianoce úplne zabudli.
Ani na adventnom venci nezapálili prvú sviečku. Podľa nich to bol celkom obyčajný deň. Keď do mesta
zavítali Vianoce, povedali si: „Ako na mňa mohli zabudnúť? Veď je to najkrajší sviatok v roku! Keď nás
nechcú, odídeme!“
„To nie!“ skríkol Bifľoško, ktorý práve išiel po ulici. „Prosím, zostaňte!
Ja to oznámim všetkým ľuďom!“
A rýchlo sa rozbehol do budovy, v ktorej bol mestský rozhlas.
Poprosil pracovníka, ktorý hlási oznamy pre ľudí, aby mu dovolil niečo
povedať. Pán mu najprv nedôveroval, no keď mu Bifľoško vysvetlil, čo chce
urobiť, dal mu do ruky mikrofón. Bifľoško pomaly povedal:
VÁŢENÍ OBČANIA! OZNAMUJEME VÁM, ŢE PRICHÁDZAJÚ VIANOCE.

OPAKUJEM: PRICHÁDZAJÚ VIANOCE!

Ľudia si povedali: „Ako sme mohli zabudnúť na taký sviatok?“ Hneď si zapálili
sviečku na adventnom venci a ozdobili vianočný stromček. A Bifľoško si na
Štedrý deň našiel pod stromčekom najviac darčekov.
Napísala a nakreslila Evka Šimková

Vianoce

Zázračná vločka

Keď sa na stromoch snieţik ligoce,
je to znak, ţe prišli Vianoce.

Priletela biela vločka,
ktorej krásne ţiaria očká.

Jedlička nám krásne svieti,
vonku tisíc vločiek letí.

Povedala: „Sú tu Vianoce,
vianočný stromček sa uţ ligoce.“

Jeţiško sa z nebies pozerá.
Čaká nás chutná večera.

Deti kričia: „Hurá, padá sneh!“
Z kaţdého domu je počuť smiech.

Tak ako sa hviezda ligoce,
prajeme vám všetkým šťastné Vianoce.

A malá vločka medzi vločkami
sa mi stratila i s tými očkami.

Jerguš Demčák, IV. B

Linda Vinklerová, III. A

Šťastné Vianoce
Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna dedinka. V tej dedinke ţili dve dievčatá a ich otec. Volali sa
Emka a Ela. Tie dve sestry mali veľmi rady Vianoce. Raz Emka povedala:
„Poď, Ela, kúpime otcovi darček!“
Obliekli sa a išli do neďalekého mesta. Vošli do obchodu a Ela sa spýtala:
„Teta, máte tu kniţky?“
Teta predavačka povedala, ţe áno. Vybrali otcovi zaujímavú knihu. Doma darček dobre skryli,
aby ho otec nenašiel. O dva dni bol Štedrý deň. Keď prišli do miestnosti, kde stál vianočný stromček,
všetci boli šťastní. Začalo sa rozbaľovanie darčekov. Emka dostala peknú čapicu, Ela farebné gumičky
do vlasov a otec dostal knihu, ktorú mu kúpili Emka a Ela. Otecko sa na ne usmial a povedal:
„To je ale pekná kniha!“
A všetci sa od šťastia objali a veselo spievali koledy na privítanie malého Jeţiška.

Adriánka Smoľáková, IV. C

Ako sa jediným darčekom pre celú rodinu stala RADOSŤ
V dedine ţil chlapec, ktorý mal dve sestry. Blíţili sa Vianoce a kaţdý z rodiny premýšľal o tom,
čo kúpi svojmu blíţnemu pod stromček. Martinka, najmladšia z rodiny, ešte
nevedela, ţe darčeky dávajú pod stromček rodičia. Na Štedrý večer sa hrala
v izbe, keď niekto zaklopal na okno. Pozrela sa von oknom a... Celá krajina bola
ako čistý biely papierik. Zrazu začula vianočnú koledu a jemné šuchotanie
nádherných snehových vločiek. Nepočula ani to, ţe ju mamička volá do kuchyne.
Keď Martinka dlho neprichádzala, mamka sa nahnevala a išla sa pozrieť, čo
robí. Vtedy ju uvidela stáť pred oknom a pozerať sa na zasneţenú krajinu. Keď
uvidela svoju dcéru, ako sa teší, ţe napadol sneh, uvedomila si, ţe nie je krajší
darček, ako šťastné dieťa.
Martinka Krištanová, IV. D
Bianka Muchaničová, III. C

Nový kamarát

Boli raz dvaja bratia. Obidvaja mali ryšavé vlasy. Veľmi túţili po novom
kamarátovi. Mama im ho sľúbila na Vianoce. Keď zasvietili stromček, s otcom si
sadli k stolu. Mama sa zrazu stratila. Nikde ju nemohli nájsť. Zrazu vošla do izby
a povedala, ţe nový kamarát príde o chvíľu. Keď sa najedli, počuli, ako niekto hrýzol
dvere. Chlapci otvorili dvere a tam bol malý, ryšavý psík.

Dominik Švarný, IV. D

Dianka Draxlerová, III. B

Betlehem
K symbolom Vianoc patrí nielen stromček, medovníky, darčeky, ale
aj Betlehem. Je to znázornenie Kristovho narodenia. U nás mu
hovoríme aj jasličky. Malý Betlehem by nemal na Vianoce chýbať
v ţiadnej rodine. My, deti, si ho môţeme zhotoviť aj sami.
Maštaľka
môţe
byť
vystrihnutá
z papiera. Malý, roztomilý Jeţiško,
Mária a Jozef sú súčasťou kaţdého
Betlehemu. V jasličkách by nemali
Alexandra Kovaľová, III. C
chýbať ani oslík, ovečka, či kravička. Aj
tieto figúrky si môţete vystrihnúť z papiera a dať do jasličiek. Betlehemská
hviezda znázorňuje miesto narodenia Jeţiška. Vlastnoručne zhotovený
Betlehem určite poteší ľudí, ktorých máte radi .

Viktorka Machková, IV. B

Veronika Zengevaldová, III. C

Vianoce
Kde bolo, tam bolo, za siedmimi horami, za siedmimi dolami, bola jedna dedinka menom Sačurov.
V tej dedinke ţila babička s deduškom spolu v jednej peknej chalúpke. Mali dve deti. Jedna sa volala
Mirka a druhá Katka. Dohodli, sa, ţe všetci prídu na vianočné sviatky ku Katke. Katka prichystala na
vianočný stôl oblátky s medom, bobaľky, rybu a zemiakový šalát. Všetkých ich privítala a dala dospelým
do ruky prípitok a deťom dţús. Všetci si posadali okolo vianočného stola, pomodlili sa a začali jesť. Keď
dojedli, premiestnili sa do obývačky. Zapli si televízor a deti išli porozdávať darčeky. Kaţdý sa za svoj
darček poďakoval. A všetci spolu sa vybrali na polnočnú omšu.
A asi takto to vyzerá aj u nás doma kaţdý rok na Vianoce.

Terezka Kovaľová, IV. C

Mikuláš, Mikuláš,
odkiaľţe darčeky pre nás máš?
No predsa vyrábam ich sám
a potajme na okno ukladám.

Samko Valiska, II. B

Igor Lengel, III. A

Šimon Hrun, III. A

Jeţiško a Mikuláš
Chlapček menom Mikuláš bol iný, ako ostatné deti. Nerád dostával darčeky. Preto vţdy, keď
zbadal prichádzať Jeţiška, schoval sa, kde mohol: pod posteľ, do skrine, za dvere. Jeţiškovi to bolo
divné. No aj tak vţdy Mikulášovi nejaký darček nechal pod stromčekom pri dome a pozoroval ho, čo
robí. Ten zobral darček a dal ho inému dieťaťu. Jeţiško pochopil. Mikuláško chce byť ako Jeţiško. Chce
dávať darčeky. Preto ho vyhľadal a navrhol mu, aby tieţ nosil deťom darčeky na deň svojich menín.
Mikuláško sa potešil a pekne sa mu poďakoval. Deti zrazu zistili, ţe darčeky dostávajú nielen od jedného
kamaráta – Jeţiška, ale aj od Mikuláša. A to bolo dobré. Na darčeky sa mohli tešiť dvakrát.

Nikolka Pasternáková, II. C

Vianočný stromček
V hustom lese uprostred veľkých jedlí vyrástla malá jedlička. Nikto si
ju nevšímal. Všetky sa pýšili svojou krásou. Malá jedlička to uţ nemohla
vydrţať. Bola smutná, pretoţe jej veľké sestry ju nebrali takú, aká bola.
Prešli tri roky a malá jedlička sa zmenila na krásny stromček. Bola
vysoká, mala dlhé a husté ihličie. Radosť bolo na ňu pozrieť. Blíţili sa Vianoce
a s nimi aj čas vyberania stromčekov. K jedličke prišli deti s oteckom. Keď
zistila, ţe si vybrali práve ju, veľmi sa potešila. Zavrela oči a keď ich otvorila,
stála v izbe. Bola vyzdobená cukríkmi, mašľami, anjelikmi, guľami a reťazami.
Deti okolo nej tancovali a od radosti spievali. A jedličke sa splnil sen.
Róbert Senderák, IV. D

Barborka Hudáková, IV. B

Vianoce

Bol predvianočný zhon. Kaţdý chodil nakupovať darčeky. Ale v jednej rodine to tak nebolo. Bola to
chudobná rodina, a tak nemohli mať ţiadne darčeky. Deti verili, ţe dostanú nejaké darčeky. No mama to uţ
nevydrţala a povedala, ţe ocka prepustili z práce a darčeky nebudú. V tej chvíli sa dievčatá rozhodli, ţe pôjdu do
mesta a budú spievať. Ľudia im tam hádzali peniaze a deti mali veľkú radosť. Prišli domov úplne zachrípnuté.
„Mama, mama, pozri sa, čo máme!“ kričala Lenka a Kristínka, zatiaľ čo mama plakala v kuchyni.
„Čo to máte? Odkiaľ ste to zobrali?“ zhíkla mama.
„Podelili sme sa o náš spev s ľuďmi,“ povedali deti šťastne.
Aj na otecka sa usmialo šťastie. Našiel si prácu na stavbe. Raz, keď sa dlho nevracal, vybrali sa za ním.
„Ááá, pomóóóc!“ začuli ockov krik.
Deti sa hneď rozbehli po pomoc. Prišli tam záchranári, policajti a vyšetrovali, čo sa vlastne stalo. Otec
musel ísť na drahú operáciu. Dievčatám neostávalo nič iné, iba dať na operáciu peniaze, ktoré si zarobili. Pochopili,
ţe na darčekoch nezáleţí, hlavné je, aby rodina bola zdravá a šťastná.
Z otecka sa neskôr stal spisovateľ a napísal knihu o svojom ţivote. Bol z neho naozajstný boháč
a prispieval chudobným ľuďom.

Terezka Tomková, IV. D

O stromčeku, ktorý nesvietil
V jednom veľkom meste ţili dobrí ľudia. Kaţdý rok si ozdobili vianočný stromček. Ale mali veľký
problém. Vianočný stromček nesvietil. Kaţdý rok krásne ţiaril, ale tento rok nie. Nikto nevedel, čo sa
s ním deje. Skúšali všetko moţné, ale nič nepomáhalo. Malú Veroniku veľmi mrzelo, ţe stromček
nesvieti. Spýtala sa mamičky:
„Mamička, nevieš, ako môţeme vyliečiť vianočný stromček?“
„Keď chceš, aby stromček svietil, musíš nájsť malého soba, ktorý sa volá Kamil. Ale neviem,
kde ho nájsť. Musíš sa opýtať malej veveričky.“
Veronika sa vybrala hľadať veveričku. Išla lesom, volala, ale nikto sa neozýval, iba šum
v korunách stromov. Aţ na jednom strome uvidela otvor a v ňom červený chvostík.
„Veverička, poď dole!“
„Čo si praješ, dievčatko?“
„Chcem, aby stromček zasvietil a na to potrebujem malého soba Kamila.“
„Pomôţem ti. V tých veľkých horách sú malé schody a tam ho nájdeš.“
Veronika sa vybrala hlbšie do hory a naozaj tam boli malé schody a hory vysoké aţ do neba. Ale
aj tak tam išla. Celkom hore uvidela svetielko a malého soba. Spýtala sa ho:
„Prosím, Kamil, pomôţeš mi?“
„S radosťou!“ povedal sob. „Ale čo chceš?“
„Chcem, aby vianočný stromček opäť svietil.“
Keď obidvaja prišli do mesta, zázračný sob sa postavil k stromčeku a stromček sa rozţiaril.
A sob sa mohol znovu vrátiť do svojho kraja.
Alţbetka Škovierová, III. A

Ak by ste sa náhodou cez vianočné prázdniny nudili,
sú tu pre vás pripravené doplňovačky a hlavolamy od vašich spoluţiakov.
1. Nosíš ho v zime okolo krku.

1

2. Časť zimného oblečenia podobná vetrovke.

2

3. Padá to v zime.

3
4

4. Stúpa to z komína.

5
6

5. Ţivočích so šupinami.
6. Na čo chodíme na konci školského roka autobusom?

8

7. Bývame spolu v jednom dome.
8. Vianočný koláč.

7

9. Ţivočích s parohami.

9

Emília Zorvanová, IV. A
1. Nosíme ju v zime na hlave

1

2. Dúfame, ţe na Vianoce napadá

2

3. Vianočná ryba
4. V zime nikdy neopadá

3
4

5. Dopravný prostriedok na sánkovanie
6. V zime nás zahreje
7. Zimná zábava na snehu

5
6
7

8. Zviera - pomocník Mikuláša
9. Voda sa v mraze zmení na...

8
9
Veronika Babinčáková, II. B
1. Ţenské meno ( 22. 1.)

1

2. Miesto, kde sa chodíme korčuľovať

2

3. Jeden z rodičov

3

4. Vianočné jedlo

4

Bianka Barnová, IV. A

V 50 - 33 =

S 38 + 61 =

L 57 - 41 =

R 17 + 46 =

A 41 + 50 =

I 48 + 7 =

P 68 - 20 =

M 57 - 29 =

É 59 - 35 =

Á 23 + 21 =

E 98 - 46 =

N 100- 33 =

J 58 - 18 =

C 36 + 41 =

O 37 + 13 =

48 63 91 40 52 28 52

17 44 28

17 52 99 52 16 24

17 55 91 67 50 77 52
Peťo Čandík, III. A

1. Farba trávy

Chystá bielu perinu

2. Muţské meno (10. 4.)

pre mesto i dedinu.

3. Malé hlodavce

Z neba padá svieţi

4. Juţné ovocie

bielučičký

.

5. Prvé písmeno v abecede
6. Nádoba na kvety

Štedrovečerná ryba

7. Pomôcka na šitie

na stole nechýba.

8. Školská taška

Pri jej kúpe býva nápor.

9. Opak dňa

Nemý tvor sa volá

.

10. Zrakový orgán
11. Sladká pochúťka

Prišli opäť, prišli zas,

12. Najvyššia karta

počuť známy hlas.
Viktorka Arendášová, II. A

Všetko hlasno cengoce,
vrátili sa

.

Všetci sa uţ stroja na hviezdičky ohňostroja.
Šumí zlatý mok, navštívi nás
Nájde Bifľoško cestu do chaty? Vyfarbi správnu cestu!

.

Toto je čarovný vianočný stromček. Keď si ho pekne vyfarbíte a do darčekov nakresíte to,
čo by ste chceli nájsť pod svojím stromčekom, moţno sa vám vaše priania splnia.

Vyfarbi:

modrou – obojaké spoluhlásky
zelenou – mäkké spoluhlásky
svetlohnedou – tvrdé spoluhlásky

tmavohnedou – dvojhlásky
oranţovou – dlhé samohlásky
bielou – krátke samohlásky

Christmas tree

der Weihnachtsbaum

bell

present

das Geschenk

snow

candle

star

die Kerze

fish

der Stern

ice

der Fish

snowman

skate

die Klingel

der Schnee

das Eis

der Schneemann

der Schlittschuh

skating
der Eislauf

ski
der Schi

skiing
das Schilaufen

sledge
der Schlitten

hockey
das Hockey

Ak chceš vedieť, ako sa nazývajú Vianoce v angličtine a nemčine, doplň slová do
tajničiek:
po anglicky
po nemecky

1. Darček
2. Ryba
3. Hviezda
4. Korčuľovanie
5. Snehuliak
6. Sviečka
7. Lyţovanie
CH
1
2
3

1. Ľad
2. Ryba
3. Hokej
4. Sneh
5. Snehuliak
6. Lyţe
7. Hviezda
8. Sviečka
9. Darček

W
1
2
3
4
5
6

4

7
8

5
6
7

9

Katka Bérešová, IV. A

Adriánka Tušajová, IV. D

Veronika Čarabová, II. A

Simonka Hardoňová, IV. D

Alexandra Sidorová, IV. B

Samko Keresteš, I. D
Jakub Kertis, III. A

Klaudia Mihalčinová, III. B
Olívia Demčáková, II.A

Terezka Terifajová, III. A

Tamarka Veliká, I. D

Mária Zelenayová, III. C

Adriánka
Kertisová, III. A

Marek Ivanov, IV. C (výšivka)

Kristínka Vysoká, IV. D

Adamko Hodor, II. D

