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   Základná škola s materskou školou Čimhová 

                             

Veľmi starý kmeť,  

našiel krásnu meď. 

Našiel tam aj zub, 

rýchlo drevo rúb. 

                    (M. Šálka) 

 

 

Našla som ja meď, 

bola pri nej smeť. 

Ušpinila som si dres, 

fíha, to bol teda stres.  

                     (N. Gočalová) 

 

Malá Myška Stanka, 

mala frajera Janka. 

Bol však veľmi zlý,  

a preto sa rozišli. 

               (A. Pajunková)

  

 
 

Stretol ma raz mroţ, 

priniesol mi voš. 

Keď ja budem niečo mať, 

môţem mu to darovať. 

Práve teraz, dnes, 

donesiem mu dres.  

                      (R. Štoberová) 

 
 

Mala som ja dnes, 

ten červený dres. 

Bola som pri kríţi,  

zľakla som sa myši. 

Zbadal ma zlý lev, 

začula som jeho rev. 

             (T. Lieskovská) 

 

 

 

 

 

 

 

Dedko,  ten mal krásnu meď, 

vyrobil z nej niečo hneď. 

Vyrobil z nej krásny kríţ, 

schovala sa doňho myš. 

                          (T. Gavlasová) 

 

 



 

 

Milí čitatelia! 

Po letných prázdninách a krásnej teplej jeseni sa k Vám prostredníctvom nášho 
časopisu prihováram v predvianočnom čase, keď viac ako inokedy myslíme na blízkych, 
opantáva nás neviditeľná ruka nehy, lásky a prostého ľudského porozumenia a z nášho 
najhlbšieho vnútra sa vylievajú potoky dobročinnosti a túţby obdarovať, potešiť, urobiť 
radosť. 

Malé Vianoce sme uţ spoločne oslávili v škole. Tradičný vianočný program našich 
detí a ţiakov nás rozcítil, prinútil nás zastaviť sa aspoň na chvíľu a spojiť naše srdcia tak, 
aby sme precítili našu blízkosť. Program vlastne naladil struny tak, ţe sa rozozvučali tóny 
zjemňujúce naše vzájomné vzťahy. Celá škola dýcha vianočnou atmosférou. Všetky 
učebne a ostatné priestory sú vyzdobené vianočnými motívmi, v chodbe svieti stromček 
a z rôznych kútov školy počuť znieť koledy.   
            V jednom slovenskom hite – dnes uţ evergreene – sa spieva, ţe kaţdý deň budú 
vraj Vianoce. Aj keď je to len krásne ţelanie, predsa len vás chcem ubezpečiť, ţe v našej 
škole máme celoročné vianočné ozdoby. Sú nimi deti v materskej aj v základnej škole. 
Vďaka nim bol pre nás rok 2019 rokom úspechov. Darilo sa nám v súťaţiach, darilo sa 
nám na vyučovaní a aj mimo neho sme uskutočnili mnoţstvo aktivít rôzneho druhu, ktoré 
nám spríjemňujú vyučovanie a deťom poskytujú záţitky, ktoré k ich veku neodmysliteľne 
patria. O všetkom Vás priebeţne informujeme na našich weboch. Mnohí z Vás nám 
pomáhali, preto Vám za všetky deti a zamestnancov ĎAKUJEM .  
             Na záver mi uţ neostáva nič iné, len zaţelať nám aj Vám, milí čitatelia,  aby bol 

rok 2020 takým rokom, o ktorom sa nám bude dobre rozprávať a na ktorý budeme dlho a 

radi spomínať.                                                                                Mgr. Marianna Dreveňáková    

Na Vianoce, keď svet 

stíchne, nech Vám Božie 

dieťa vdýchne, pokoj, 

radosť, dobrú voľu a 

nielen v túto svätú chvíľu, 

ale každučký deň v roku 

2020. 



Vianočné veršovanie z 2.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O zvieratkách a všeličom inom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V- Vločky nám zaplnili celý dvor. 

I - Ihličie vonia v izbe. 

A- Adventný čas je pre mňa veľmi dôleţitý. 

N- Nikto nevie ako sa teším na Mikuláša. 

O- Otváranie darčekov je veľký záţitok. 

C- Cukríky a salónky patria na stromček. 

E- Elektrinu vypíname na štedrý večer, lebo 

svietime sviečkami.                     E. Dudová 

                                                        

 

V- Veselé vločky lietajú po oblohe. 

I - Iglu rada staviam 

A- Adventná svieca horí na venci 

N- Narodený Jeţiš leţí v jasliach. 

O- Ocko odhŕňa sneh. 

C- Cencúle visia zo strechy. 

E- Eskimáci nosia hrubý kabát. 

                  A. Kéryová 

 Sladká salónka, strieborný stromček, 

zimná zimička, zábavný zvonček. 

Sviečka svieti, snehuliak sa sánkuje, 

dobrý druháčik darčeky daruje. 

Voňavá vetvička vo vetre veje, 

veselé Vianoce Vám vinšujeme. 

 

 

4. októbra je Svetový deň zvierat.  Oslavujeme ho preto, lebo niektorí ľudia sa ku zvieratám 

nesprávajú pekne. V našej škole majú deti rady zvieratká.  V 2. A sme mali na deň zvierat  dvoch 

zajacov, jedného psa  a ja som priniesla moju mačičku- Nirušku.  V 3. A mali dve mačky. V 4. A 

mali tieţ mačky- Tigrinku a Cicu Lapku a škrečka Guľku. Prekvapilo ma, ţe škrečky spia cez deň. V 

prvej triede mali jedného zajaca a dve andulky. Dozvedela som sa, ţe andulky sú farebné, myslela 

som si, ţe sú iba zelené.  Tento deň sa mi veľmi páčil.                                                     J.Ďubašíková 

 

My máme psa  a ovce. Ovce sa pasú v záhrade a volajú sa Linda a Zuzka. Dávame im zrno.   Pes 

Maxo je bernardín , ţerie granule a pije vodu a mlieko. Starám sa o ne ja – Vaneska Karasová.   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Spomienky na staré školské časy... 

Ţiakom 3. A sa podarilo pozisťovať od svojich starých rodičov, ako chodili v dávnej minulosti 

do školy, ako oslovovali učiteľov, čo sa smelo v škole a čo sa nesmelo, ako trávili prestávky, aké boli 

školské tresty, z čoho mali ţiaci najväčšie obavy, ..... 

Keď bola moja babka malá bývali v jednej drevenici dve  rodiny. Ľudia pracovali na poliach. 

Aj deti  im museli  pomáhať. Pre prácu veľakrát  nemohli ísť do školy . Po škole  sa nemali  ani kedy 

hrať . Často bývali hladní. Keď babka niekomu poslúţila  v stajni  dostala za to  chlebík. Často sa 

starala o malé deti. V škole  mali iba jednu triedu, v ktorej  sa deti striedali doobeda a poobede. 

Nemala   čas na  krúţky. Babka sa rada vo svojom  voľnom  čase  porozprávala so svojimi 

rovesníčkami. Ako malá pásla husi. Keď podrástla pásla kravy. Deti si obliekali jednoduché halienky 

, a keď chlapci narástli dostali  nohavice.                                                                       (A Števuliaková)                                                                                                   

  Moja  prababka  má 91 rokov.  Keď bola malé dievčatko, chodila 

do školy iba v zime, lebo  na  jar a v jeseni pomáhala rodičom na 

gazdovstve. Keď mali malé húsatka alebo kuriatka, mali ich s kvočkou 

v izbe , kým nepodrástli. Bývali v malej dreveničke v jednej izbe - 6detí a 

rodičia. Malé deti spali na peci a väčšie v posteli po dvaja - traja. Hrávali 

sa s hračkami, ktoré si vyrobili zo šúpolia  alebo handričiek. Veľa  zábavy 

si uţili, keď chodili pásť kravičky alebo husi. Keď húsky stratili pierka, deti 

ich pozbierali a priniesli domov. V lete chodievali bosí a v zime si kaţdé 

dieťa prinieslo kaţdý deň do školy jedno polienko, aby v škole nemrzli.   

                                                                                                                                                 ( A. Kumorová) 

Moja babka mala ťaţké detstvo. Vo veku osem rokov jej zomrela mamina. Od toho 

času sa musela postarať o celú domácnosť a mladších súrodencov. Hneď ako prišla zo  školy 

musela navariť obed pre celú rodinu a postarať sa o dobytok. Na hry jej nezostávalo veľa času ,ale 

keď si nejaký čas našla tak sa so súrodencami  a kamarátmi hrávali na slepú babu, schovávačky, 

lozili po stromoch. Na dovolenky nechodievali tak ako my dnes, pretoţe nemali peňazí a ani 

V škole sa mi páči. Rada kreslím, vyrábam, súťaţím na  slovenčine. 

Najviac sa mi darí na telesnej výchove.  Pripravujeme sa na 

vybíjanú, ale si aj zacvičíme.  Máme radi prírodu a preto sme sa 

rozhodli vyrobiť recyklostrom. Pani učiteľka doniesla fľaše naplnené 

pieskom. Našli sme rôzne vetvičky, priniesli sme kelímky a rolky 

a pustili sme sa do práce. Najprv sme vyrobili kvietky a vločky 

z vrchnáčikov. Potom sme obaľovali plastové kelímky látkou a vlnou. 

Na internete sme vyhľadali čo nám dávajú stromy a napísali sme to 

na listy. Všetko sme to pozavesovali a sme sa aj odfotili. Pani 

učiteľka to poslala  do projektu RECYKLOHRY a získali sme za to 

body, za ktoré získame rôzne veci na konci roka.         M. Špulierová                                                                                                       

 



moţností  Obliekali sa veľmi jednoducho. Oblečenie sa dedilo po súrodencoch. Na slávnosti chodili 

v krojoch.                                                                                                                                (E. Dudová)                      

 Moji starí rodičia chodili do školy kaţdý deň, okrem soboty a nedele. Učiteľov  

oslovovali súdruh  učiteľ, súdruţka učiteľka. Mali k nim väčšiu úctu ako dnes. Nemohli si dovoliť 

hocičo, museli počúvať na slovo. Inak dostávali tresty: kľačali v rohu  s rukami za chrbtom, dostávali 

trstenicou alebo pravítkom. Najviac sa báli, keď dostali 5, vtedy dostávali lieskovou palicou . 

Prestávky trávili vonku hrami. Vysvedčenia boli podobné ako dnes, ţiacka kniţka bol notes.                                                    

(J. Šimala ) 

Starí  rodičia   po škole  museli pomáhať  s domácimi   prácami. Chodili do  poľa  hrabať  

seno, kopať zemiaky, nakŕmiť zvieratá. Hrávali sa jednoduché hry ako naháňačky, schovávačky, 

kúpali  sa v potoku a keď v zime zamrzol   ľad, tak  sa tam korčuľovali. Bývali pracovné  soboty a 

vtedy sa išlo do školy, do roboty. V nedeľu sa išlo do kostola a poobede išli na návštevu. Na výlety 

chodili do lesa a k vode. Obliekali sa jednoducho, sviatočné  oblečenie mali do kostola a k doktorovi. 

(M. Lieskovská) 

Chodili   do školy  presne  na čas . Nikdy sa neulievali . Učiteľov oslovovali súdruţka 

alebo  súdruh učiteľ. Museli byť poslušní, nevykrikovať a nenadávať. Museli dodrţiavať  pravidlá , 

lebo by ich čakal  trest. Nemohli sa hrať cez hodinu. Nemohli behať po triede. Boli prestávky krátke 

deväť minútové a dlhé dvadsať minútové.  Na krátkych si prehodili knihy a boli na  WC.  Na dlhých 

prestávkach si zjedli  desiatu. Keď  boli vonku hrali sa rôzne hry , napríklad slepú babu. Boli aj 

školské tresty . Napríklad kľačanie v rohu s rukami za chrbtom . Najväčšie obavy mali  z toho, ţe im 

dajú po prstoch a po dlani. Mali ešte veľké obavy  z toho , ţe dostanú 4 a 5. Vysvedčenia boli dobré, 

samé jednotky. A aj  v ţiackych kniţkách   boli tieţ samé jednotky. Ţiacka kniţka bola malá.                    

( M. Brnušák )                                                                                                  

Moji starí rodičia navštevovali školu kaţdý deň 

okrem nedele. Do školy chodili veľmi nepravidelne, 

pretoţe sa doma gazdovalo a bolo treba rodičom 

pomáhať. V škole sa muselo poslúchať  a robiť to, čo 

súdruh učiteľ povedal. Nesmelo sa odvrávať . Prestávky 

trávili na školskom dvore a hrali rôzne hry napr. Slepá 

baba, vyklepávačky, futbal a niekedy na vojakov. Tresty 

boli kruté napr . ich bili lieskovou palicou po zadku, 

pravítkom po štiepke prstov, potom ich ťahali za uši aj 

vlasy. Najviac sa báli toho, ţe dostanú  pätku  a budú kľačať  v rohu triedy s rukami za chrbtom. 

Vysvedčenie vyzeralo  trochu  inak  ako dnes a ţiacke kniţky boli spísané do malého notesa.                                             

(N. Kubík)                                                                                                                      

Moja babka chodila do ZŠ v Liesku. Chodila od pondelok aţ do piatku, pravidelne. Do 

ZŠ chodila deväť rokov. Učiteľov oslovovali súdruh učiteľ.  V škole musela dodrţiavať školský 

poriadok, musela byť umytá, čisto oblečená. Na niektorých hodinách museli  mať všetci ruky za 



chrbtom. Prestávky bývali krátke, desať minútové a jedna veľká dvadsať minútová. Cez malú 

prestávku si vymenila  knihy, a išla na WC. Cez veľkú prestávku mohla jesť desiatu a prechádzať sa 

po chodbe s ostatní ţiakmi. Keď niečo vyviedla, tak nasledoval trest: kľačala v kúte, dostala palicou 

po zadku, palicou po dlani, dreveným pravítkom po prstoch, vyťahali ju za uši, za vlasy, kľačala 

s vystretými rukami s knihou. Babka sa najviac bála toho, ţe súdruh učiteľ stretne babkiných rodičov 

a povie im, ţe niečo vyviedla v škole. Vtedy dostala trest dvakrát. Aj v škole, aj doma.  Vysvedčenia 

a ţiacke kniţky boli podobné ako teraz, ale teraz sú pestrejšie. Babkina ţiacka kniţka bola bielej 

farby a vysvedčenie bývalo pekné, keď  boli na ňom dobré známky . Ale keď boli na ňom trojky, 

štvorky alebo päťky, tak plakal aj vysvedčenie. Babka mala vysvedčenie pekné.                                   

(V. Ďubašík) 

 

Výtvor 3. A na besede so spisovateľkou 

  Dňa 25.10.2019 navštívila našu školu spisovateľka Kristína Miškovičová. Súčasťou besedy boli 

aj rozličné aktivity pre deti. Kaţdá trieda sa zapojila svojou tvorivosťou. Ţiaci 3. A dostali  10 slov  - 

okuliare, kľúče, brána, vlasy, bicykel, kaktus, myš, spadnúť, koleno, posteľ -  ich úlohou bolo 

vymyslieť príbeh. A toto je výsledok našej práce :   Samo sa rozhodol, že pôjde na malý výlet. Nasadil 

si okuliare, zobral kľúče a zatvoril bránu. Rukami prehrnul si vlasy, naskočil na bicykel a vyrazil do 

prírody. Vedľa cesty bol kaktus. Spoza neho vybehla myš. Samo sa zľakol a spadol, rozbil si koleno. 

S bolesťou sa vrátil domov a vyhľadal posteľ, kde zabudol na nešťastie. 

 

Voda pre život, život pre vodu, alebo ako štvrtáci tvorili o prírode 

Naša škola sa zapojila do súťaţe „Voda pre ţivot, ţivot pre vodu“, kde bolo úlohou ţiakov vytvoriť 

literárne dielo, zamerané práve na túto tému. Našim štvrtákom sa podarilo vytvoriť tieto krásne 

príbehy a básne: 

 

Pozor na odpadky 

Kde bolo, tam bolo, boli raz dvaja chlapci. Volali sa Erik a Tomáš. Raz sa dohodli, ţe sa pôjdu hrať 

ku Erikovi na dvor. Potom sa začali zhovárať: „Hej Erik,“ povedal Tomáš. „Áno?“ spýtal sa Erik. 

„Rozmýšľal si niekedy nad tým, prečo je voda pre ţivot dôleţitá?“ „Ani nie. Veď ma to ani 

nezaujíma,“ vyjadril sa Erik. „No vlastne malo by ťa to zaujímať, lebo voda je dôleţitejšia neţ jedlo. 

Vodou ťa pokrstili, vodu piješ a najdôleţitejšie je, aby sme do vody nehádzali odpadky, lebo keď ich 

nejaká ryba zje, rybár ju uloví a donesie nám ju a my ju zjeme, potom budeme mať v ţalúdku ten 

odpad, čo sme zahodili do vody. Tak uţ chápeš, ţe voda je dôleţitá? My nemôţeme piť tú vodu 

s odpadkami, lebo zomrieme. Rozumieš tomu?“ Erik sa zamyslel, zosmutnel a povedal. „ Ja niekedy 



hádţem do vody smeti,“ zatváril sa znechutene a dodal, „ Nechcem piť, ani jesť odpad!“ „No tak 

vidíš, uţ nehádţ do vody smeti,“ odpovedal Tomáš a ďalej sa uţ spokojne hrali.                                                   

(Miriam Mária Dudová) 

 

Korytnačky 

            Jedného dňa korytnačka Fifo začula plač. Išiel od panciera, ktorý obývala Katka. Fifo sa jej 

opýtal prečo narieka? „Nuţ, lebo ľudia znečisťujú vodu a ako potom my korytnačky máme ţiť?“ Fifo 

porozmýšľal a povedal, „Idem za Joţkom. Jeho otec  sa zaoberá recyklovaním.“  Nemusel ísť veľmi 

dlho. Joţka stretol skôr, ako vošiel do školy. Joţko sa priznal, ţe odpadky tam hádzal on a keď sa 

dohodli, sľúbil, ţe to viac neurobí. No nebol jediný. Aj jeho kamaráti to robili,  keď si vypočuli príbeh 

Fifa, tak si uvedomili, ţe bez vody nie je ţivot. Ţe bez vody by neexistovali ľudia, rastliny a zvieratá. 

A ak nebudú znečisťovať vodu, všetkým sa bude ţiť lepšie.                                   (Rebeka Štoberová)                                                

 

 

 

 

 

 

  

Pozor na odpadky 

Vodu predsa radi máme, 

na odpadky pozor dáme. 

Vodný tok musí byť čistý, 

aby kaţdý bol si istý, 

ţe odpad sa tam nedostane, 

a voda navţdy zdravá zostane. 

                 Miriam Mária Dudová                                                 

 

Čistá voda 

Čistá voda zdravá je, 

kaţdý rád ju vypije. 

Zvieratká ju radi pijú, 

preto zdravo  ţijú. 

Potok, rieka, more, oceán, 

nech sú čisté ako porcelán. 

              Tatiana Gavlasová 

 

Rybníček 

Zaţenie ti isto smäd , 

poďme sa napiť veru hneď. 

Všetci ju radi máme, 

preto si ju aj patrične chráňme. 

Voda naša vodička, 

poďme skočiť do rybníčka. 

Líčka si tebou umyjeme, 

a hneď plní zdravia budeme. 

                      Nina Maniaková                                                               
                                                                  

 

 

 

Zdravá úroda 

Poďme ţe my ku riečke, 

vyčistiť ju konečne. 

Voda je pre ţivot, 

ţivot zas pre vodu, 

tak poďme po vodu 

pre našu úrodu. 

Budeme mať zdravý plod, 

zdravé plody, zdravý chod. 

                          Marek Šálka 

 

 



Deň materských škôl 

Z iniciatívy Slovenského výboru Svetovej organizácie pre 

predškolskú výchovu, vznikla myšlienka usporiadať Deň 

materských škôl na Slovensku. Tento deň pripadol na 4. 

november. A prečo práve tento deň? 

Významný medzník v dejinách predškolskej pedagogiky na 

Slovensku sa stal dátum 4. november 1829. V tento deň 

vznikla a bola zaloţená v Banskej Bystrici prvá detská 

opatrovňa na území Slovenska. Jej zakladateľkou bola 

grófka Mária Terézia Brunswická. Česť a vďaka patrí tejto 

grófke za to, ţe vystihla špecifikum didaktiky materskej 

školy uţ v jej počiatkoch: „Tieto malé deti tak vyučujú, ţe 

ani nevedia, ţe sa učili, a celý čas trávia tak, ţe si myslia, 

ţe sa len hrali.“ 

Práve preto, sme my v MŠ chceli, aby bol tento deň pre deti iný ako ostatné. V MŠ sa snaţíme 

deťom priblíţiť tradície, zvyky, činnosti typické pre jednotlivé ročné obdobia. Na jeseň sme preto 

pripravili deťom tradičné tlačenie kapusty. Deti mali moţnosť kapustu rezať, tlačiť a následne aj 

ochutnať. Deň sa deťom páčil a spoločne sme ho zakončili hymnou Dňa materských škôl.   

                                                                                                                              Mgr. Jana Dudová 

                                                                          

Dúha, tieň alebo sneh? 

V triede „Sovičiek“ bola jeseň pestrá. Sovičky veľa skúmali a zisťovali, ako veci fungujú 

a spolu súvisia. Jednou z tém, ktoré ich veľmi bavili, bol vznik dúhy. Deti si pomocou baterky a CD-

čka „vyrábali“ vlastnú dúhu. Vznikli im nádherné dúhy a ani nezmokli. Ich šikovné rúčky a bystré 

hlavičky si poradili aj s tieňom. Znova pomocou baterky skúšali, skúmali a bádali. Zisťovali ako tieň 



vzniká a pohybuje sa. Aj tieňové divadlo ich bavilo a zahrali si krásne príbehy. Veľkú radosť mali, 

keď nám v triede nasneţilo. Vyskúšalli, ako sa dá maľovať do snehu a vznikli veľmi utešené 

obrázky. Čo myslíte?                                                                                               Mgr. J.Garbiarová                                                                                         

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jesenné tvorivé dielne 
 

Počas jesenného obdobia nám deti do MŠ nosili všelijaké jesenné dary, ktoré sa im urodili 

v ich záhradkách. Aj tento rok sme teda vyuţili krásu jesennej prírody a jej plody v tvorivých dielňach 

4. októbra 2019. Okrem rodičov prejavili záujem aj starí rodičia, či iní rodinní príslušníci. Okrem 

dobrej nálady si so sebou priniesli aj mnoho zaujímavých nápadov. Pri práci s deťmi prejavili svoju 

zručnosť, tvorivosť, nápaditosť i fantáziu. Takto vznikli rôzne rozprávkové postavičky, jeţkovia, 

motýle a iné zvieratká. Spoločne sme sa potom tešili zo spoločne vytvorených diel vystavených na 

dolnej chodbe školy. Naše tvorivé dopoludnie sme ukončili programom, ktorý si pre nás pripravili 

deti z MŠ a ZŠ.  

Chceme sa poďakovať rodičom a všetkým zúčastneným za milú spoluprácu, ţe si našli čas 

na tvorenie so svojimi detičkami a tešíme sa na ďalšie naše spoločné stretnutia.     Mgr. M. Kabáčová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Písali sme kamarátom z projektu Záložka do knihy spája školy 

V októbri sme si s našou partnerskou školou z Malaciek vymieňali záloţky do knihy a pri tom sme sa 

dohodli, ţe aj na Vianoce si vymeníme pozdravy. Pri tejto príleţitosti sme do Malaciek napísali list. 

Milí kamaráti z Malaciek!  

Aj vy sa tak tešíte na Vianoce ako my?  

V škole už máme adventný veniec, na ktorom nám svieti prvá sviečka. Včera sme v škole piekli 

medovníčky. Sú naozaj chutné a rozvoniava po nich celá škola.  Dnes nás navštívil Mikuláš. My sme 

mu zahrali, zaspievali a povedali básničky. On nám za to rozdal sladké balíčky. Už dlhšie sa 

pripravujeme na vianočnú besiedku, po ktorej bude aj vianočná burza. Na besiedke budeme hrať 

a spievať. S našou pani učiteľkou nacvičujeme muzikál. Do programu sa zapoja úplne všetky deti zo 

školy aj zo škôlky. Vždy je veľmi pekný a veselý.  Tento rok sa našim rodičom tiež určite zapáči. 

Ponúkneme ich aj medovníkmi, ktoré už máme napečené. Na výtvarnej výchove pripravujeme pekné 

darčeky, ktorými chceme urobiť našim blízkym radosť.  Všetkým Vám posielame srdečné pozdravy. 

Prajeme Vám krásne a požehnané Vianoce naplnené láskou a pokojom vo Vašich rodinách.  

PS: Posielame aj malý darček. Možno si nájdete čas a prečítate si v škole s Vašou pani 

učiteľkou Príhody uja Hrmotku, alebo si budete knihu postupne požičiavať a čítať ju doma.                                                                                                              

                                                                                                             Vaši čitateľskí kamaráti z Čimhovej 

 

 

        Čo si prajú na Vianoce pre svoje rodiny a pre seba PRVÁCI: 

Tomáš: aby bola moja maminka zdravá, pre seba lego, auto na diaľkové ovládanie 

Matúš: aby sme boli všetci zdravý, aby mohli ocko a maminka chodiť do práce, Nelka do škôlky a ja   

do školy, pre seba lego technik, tablet a smart hodinky 

Dávid: zdravie pre celú rodinu, aby maminka mohla chodiť do práce, pre seba lego, tablet, svietiace 

auto 

Marek: aby sme boli na Vianoce všetci spolu, zdravie, pre seba robota, auto na diaľkové ovládanie 

Matej: aby bola moja rodina zdravá a šťastná, pre seba pištoľ, powerboard, lietajúcu motorku 

Milan: aby bola moja rodina dobrá, aby sme Vianoce strávili všetci spolu, pre 

seba lego technik a dţíp 

Jakub: aby bola moja rodinka zdravá a dostali sme sa všetci do nebíčka, pre 

seba iphone a husle 

Kristínka: aby ocinko nechodil tak veľa do práce, zdravie pre všetkých 

a hlavne pre bračeka Maťka, pre seba robota, kena, husle a mobil. 



Ako sa mi darilo v prvom štvrťroku 

Kristína: mne sa nedarilo čítať abecedu, ale dnes ju 

uţ viem, v písaní som sa veľmi zlepšila, teraz píšem 

pekne, na matematike sa mi niekedy darí, ale niekedy 

mi to nejde, najradšej mám prestávky  

Matúš: darilo sa mi, najlepšie sa mi darí v písaní, 

v čítaní, niekedy sa mi nedarí tak rýchlo naučiť písať 

nové písmenko, matematika mi ide dobre, darí sa mi, najradšej mám písanie 

Dávid: darilo sa mi vo všetkých predmetoch, akurát v písaní sa mi zo začiatku veľmi nedarilo, 

najviac ma baví telesná a matematika 

Marek: nedarilo sa mi čítať slabiky, ale teraz ich uţ viem, som spokojný so svojim písaním, aj keď 

by som mohol krajšie písať, v matematike sa mi darí, najradšej mám telesnú výchovu  

Matej: trošku mi nešlo v písaní a, niekedy sa mi darí písať a niekedy nie, čítanie mi celkom ide, 

občas sa pomýlim, v matematike sa mi všetko darí, najradšej sa hrám s legom na prestávke, mám 

rád matematiku 

Milan: nedarilo sa mi písanie, viem dobre čítať, najviac má baví písanie a čítanie, matematika ma 

tieţ baví, lebo sú tam príklady a zbierame kartičky 

Jakub: na začiatku som nevedel čítať, musel som viac cvičiť, veľmi som sa chcel naučiť čítať 

a písať ťaţké písmená, čítať sa mi uţ darí lepšie, písanie mi ide, v šlabikári sa mi nedarí vyhľadávať 

písmená v pomocných písmenkách.                                                                       (žiaci 1.A)                                                                                                            

 

Exkurzia v Juráňovej doline 

V rámci Putovnej sovy ţiaci 4. roč. plnia priebeţne zadané úlohy. 

Prvou z nich bola exkurzia do Oravíc do Juráňovej doliny. Tam 

nás privítal lesný pedagóg pán Bohuš Gazda. Zaujímavo a pútavo 

nás oboznamoval s prírodou predvádzajúcou sa v sýtych farbách. 

Naše pľúca sa nadýchali čistého a čerstvého vzduchu. Cítili sme 

sa zdravo a šťastne. 

 Náučný chodník prechádza jednou z najkrajších tiesňav na 

Slovensku. Je to nenáročná turistika pre všetky generácie. Od 

roku 1974 je táto dolina národnou prírodnou rezerváciou. 

Priemerný čas prechodu chodníka sú 3 hodiny. 

 Pán lesník nám rozprával, ţe Tatry delíme na západné 

a východné. Ďalej ako sa volajú niektoré rastliny a kde sa 

vyuţívajú, ako napríklad pamajorán je dobrý do mäsa, ţihľava  na vlasy, šafran kvitne na jar 

a veľmi sa podobá jesienke, ktorá kvitne na jeseň. 



 Zvieratá, ktoré tu ţijú:  rys ostrovid, vodnár potočný, ďateľ čierny, krkavec čierny, orol skalný, 

bystruška zlatá, srnec lesný, vlk dravý, medveď hnedý. Videli sme aj jedľu, ktorá kaţdý rok mení 

svoje ihličie. V roku 1880 poloţili cez rieku drevá, ktoré slúţili na 

zváţanie dreva, ale vyuţívali sa aj na turistiku. Juráňová dolina bola 

pekná. Počas túry sme videli značky - červenú, ţltú, zelenú a modrú. 

Išli sme po asfaltke, lúke a po moste. Videl som vrch Osobitá. 

 Obdivovali sme všetko. Skaly, potok a jeho priehlbiny, malé 

vodopády, nejaký kvietok. Drevená cesta bola postavená v dĺţke 930 

metrov. Slúţila na zváţanie ţeleznej rudy, ktorá sa ťaţila pod Veľkou 

Furkaskou. Cesta bola počas povodne v roku 1935 zničená. 

 Snehová jama slúţi na stromčeky, tam sa dávajú semiačka cez zimu. 

Videli sme rozhľadňu a išli sme na ňu. Po ceste sme videli brest 

horský. Zbierali sme aj odpadky, ktoré sme našli na ceste. Bol to 

super výlet.My sme išli po modrej a červenej značke. Tiesňava je 

charakteristická výrazným kanónom s vodou vymletými 

vyhĺbeninami na dne a s malými vodopádmi. Bolo to super. 

 Išli sme tam autobusom po vyučovaní. Vystúpili sme v Oraviciach 

pri kúpalisku. Prechádzali sme Bobroveckou dolinou cez Tiesňavy 

a Tichou dolinou. Na záver túry nám rozdal pohľadnice a vrátili 

sme sa domov.V ten deň sme sa učili štyri hodiny. Potom sme sa 

išli naobedovať. Keď sme sa naobedovali, išli sme autobusom do Oravíc. Po príchode do Oravíc 

sme sa fotili. 

( žiaci 4.A) 

Jesenné dopoludnie s rodičmi a starými rodičmi 

Bohatstvo plodov z práce ľudských rúk a pestrosť jesennej prírody 

nám dáva mnoţstvo materiálu a príleţitosť ku kreativite. V jedno 

jesenné piatkové dopoludnie k nám zavítali naši blízky a spoločne 

sme sa pustili do tvorenia, varenia a 

pečenia. Keďţe nám ţiaci do školy 

priniesli mnoţstvo plodov zo svojich záhrad, mali sme materiálu naozaj 

neúrekom. Celé dopoludnie sa nieslo vo veľmi príjemnej atmosfére 

a podarilo sa nám vyrobiť naozaj nádherné diela. Ako poďakovanie za 

spoluprácu si deti pripravili pre svojich príbuzných program plný piesní, 

hádaniek a tanca. Pani učiteľky tieto aktivity spracovali do prezentácie a zapojili sme sa do súťaţe 

„Hovorme o jedle“, kde sa nám podarilo získať Zlaté pásmo.                                     (p. uč. Kéryová)                                                                



Vianočné zvyky vo svete  

Česko:  Podobne ako u nás, sú Vianoce sviatkami rodiny. Cez 

deň sa zdobí stromček, aby pod neho mohol dať Jeţiško večer 

darčeky. Tradičný pokrm – šošovicová, zemiaková alebo rybacia 

polievka, mäsový pokrm alebo ryba. Po večeri sa rozreţe jablko, 

ak jadierka vytvárajú hviezdu, znamená to šťastie a zdravie, 

obraz kríţa nosí nešťastie.  

Nemecko: Deti obdarúva nielen Jeţiško, ale aj vianočný duch 

menom „Weinachtsmann“, ktorý má ryšavé fúzy a bradu, nosí 

plášť s kapucňou a cestuje na osedlanom divokom vetri. Tradičné 

jedlo – pečená hus, tradične sa podávajú sladké ovocné kompóty, 

nechýba pečená klobása, zemiakový šalát a kapor.  

Poľsko: na štedrý deň dodrţiavajú pôst. Na stôl sa pridáva jeden príbor navyše, ak by do rodiny 

zavítal návštevník. Podľa poľskej legendy dokáţu všetky zvieratá v noci z 24. na 25. decembra 

hovoriť ľudskou rečou.  Tradičná je 12 chodová večera. Tradičné jedlá – ryba, pečený moriak, 

rybacia polievka, boršč, kapustnica, makové pupáky.  

Rumunsko a Moldavsko: Veľmi silná je tradícia koledy. Deti koledujú od domu k domu a dostávajú 

za to nejaké dobroty alebo drobné. Darčeky si dávajú aţ ráno 25. Decembra. Tradičné jedlá – 

huspenina, boršč s mäsovými haluškami, mäso s ryţou zabalené v kapustnom liste, pečené 

a grilované mäso, pečené zemiaky a tradičný koláč „kozonak“. 

Taliansko: Darčeky rozdáva Befana, strapatá čarodejnica, ktorá 

prichádza aţ v predvečer Troch kráľov. Lieta na metle a necháva 

dobrým deťom v ponoţkách sladkosti a zlým uhlie. Tradičné jedlá – 

ryba, vianočné koláče a sladkosti obsahujúce oriešky a med, 

vianočný koláč „Panettone“ s kondenzovaným ovocím. 

                                                                                  Zdroj - internet                                      

Zasmejme sa... 

 Dve blondínky sa túlajú po lese vyše 4 hodiny. Zrazu jedna povie: „Ja uţ som unavená, kašlime na 

to, zoberme neozdobený…“ 

„Predstavte si, prvýkrát sa u nás zišiel na štedrovečernej večeri párny počet ľudí!“ 

„Ako to, veď ste boli traja!“ 

„Hej, ale potom prišlo sedemnásť hasičov!“ 

Policajt sa rozhodne, ţe si uloví vianočného kapra. 

Zobral náradie a začal sekať dieru do ľadu. 



Odrazu príde za ním jeden pán a kričí: 

-Okamţite prestaňte sekať do toho ľadu! 

-Akým právom mi to zakazujete!?  

-Právom správcu zimného štadióna! 

Voňavá vianočka 

Potrebujeme:  

200ml vlaţného mlieka, 125g HERA, 100g práškového cukru, 3ks 

ţĺtok, 250g hladkej múky, 400g polohrubej múky, štipka soli, 1 

kocka droţdia, hrozienka, mandle, oriešky, 1ks vajce na potretie 

Postup:  

1. Mlieko zahrejte tak, aby bolo vlaţné. Dajte do neho lyţicu cukru a rozmiešajte. Potom do neho 

rozdrobte droţdie. Za pár minút sa na mlieku urobia z droţdia bublinky - kvások je pripravený. 

2. Vo veľkej mise zmiešajte obe múky, štipku soli a cukor. Pridajte rozpustenú maslovú rastlinnú 

tukovú nátierku Hera, ţĺtky a vlaţné mlieko s droţdím. Nakoniec prisypte ostatné prísady, všetky 

podľa vašej chuti – nahrubo nasekané orechy, mandle, hrozienka. 

3. Vymiešajte nelepivé cesto. To v mise prikryte utierkou a nechajte na teplom mieste hodinu a pol 

kysnúť. 

4. Vianočku rozdeľte na niekoľko dielov, ktoré spletiete do vrkoča. Pre začiatočníkov je ideálna 

obyčajná vianočka z piatich prameňov. Spodné poschodie upleťte z troch ako klasický vrkoč. 

Zvyšné dva pramene iba zmotajte a poloţte navrch. 

5. Vianočku pleťte rovno na plechu s papierom na pečenie. Upletenú vianočku prikryte utierkou a 

nechajte ešte ďalšiu hodinu kysnúť na plechu. 

6. Vianočku potrite rozšľahaným vajíčkom a môţete ešte posypať plátkami mandlí. 

7. Pečte v rúre predhriatej na 230 °C. Pri tejto teplote pečte 

vianočku 5 minút. Potom zníţte teplotu na 170 – 180 °C. 

Dopekajte ešte 30 – 40 minút. Ak máte pocit, ţe sa vám 

zhora pripaľuje, stačí ju pri konci pečenia prikryť alobalom. 

8. Ako spoznáte, ţe je vianočka hotová? Pouţite 

osvedčenú metódu testovania – vpichnite do jej stredu 

špajdľu. Von musí vyjsť čistá, neobalená cestom. 

9. Vianočku nechajte úplne vychladnúť, pretoţe ak by ste ju 

krájali ešte teplú, mohla by sa zraziť.  

 

 

DOBRÚ CHUŤ! 



                                             Potrápme si hlavičky... 

 

 

Vydáva : Základná škola s materskou  školou Čimhová 

Redakčná rada :  Mgr. M. Dreveňáková,  Mgr. Ţ. Kéryová, Mgr. J.Dudová  

Časopis a všeličo iné si môţete pozrieť aj na www.zscimhova.edupage.org 

V každom riadku je jedna vianočná guľa odlišná. Preškrtni ju a ostatné vyfarbi.  

http://www.zscimhova.edupage.org/


 


