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Najkrajšie sviatky roka sú už predo dvermi. Vianociam 

predchádza Advent. Počas neho si prváci a druháci postupne  

zapálili sviečky, učili sa koledy, kreslili sv. Mikuláša 

s anjelom, recitovali vianočné vinše a nacvičovali hru 

Betlehemcov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ideme sa guľovať, 

ideme sa sánkovať. 

Postavíme snehuliaka,  

podobá sa na žabiaka,  

niekomu i na diviaka. 

                                          Jozef Lupták, 2.A 

Už je zima, už je mráz, 

a Vianoce prišli zas. 

Pohladkám otecka, 

vystískam mamičku, 

potom im rozpoviem  

vianočnú básničku. 

                        Karolína Prídavková, 2.A 

                                    VIANOCE 

Keď sú u nás Vianoce, tak sa všetko ligoce. 

A náš stromček, malý drobček, stále čaká na môj darček. 

Pri večeri kapustnicu mávame a potom Ježiškovi vďaku 

vzdávame. 

Ďakujem Ježiško, za to pekné autíčko. Aj za plyšového psíka, ktorý 

v noci pri mne spinká.                                                                            Janka Ďubašíková,4.A 

 



Milí čitatelia!  
Dovoľte mi úprimne a srdečne Vás všetkých pozdraviť a zaželať Vám úspešné dni plné 

dobrého zdravia a šťastia.  

Žijeme v čase a priestore plnom dôležitých rozhodnutí, významných udalostí a rýchlo 

sa meniacich skutočností. Často musíme prijímať v jednom okamihu niekoľko 

dôležitých rozhodnutí.  Život, práca, naše konanie a správanie naberá v posledných 

rokoch takú dynamiku, že zastaviť sa dokážeme len pri dôležitých životných 

udalostiach a počas vianočných sviatkov.  Náš školský časopis je miestom a priestorom 

zastavenia, spomínania, ale aj veselého vymýšľania a tvorenia. Ak si ho prelistujete 

a snáď čo-to aj prečítate, dozviete sa o živote v našej škole z pier detí aj učiteliek. 

Nazriete do tried aj do detských sŕdc, trochu viac nás spoznáte a nasajete kúsok 

z atmosféry školského života. Dištančnému vzdelávaniu sme sa od septembra celkom 

úspešne vyhýbali, len dve triedy sa niekoľko dní učili z domu, preto sme sa mohli 

zapájať do rôznych súťaží a organizovať naše vlastné školské a škôlkarske  aktivity, 

ktoré posilňovali dobrú atmosféru v kolektívoch. Vďaka tomu  je časopis plný pekných 

spomienok a príbehov. Prajem Vám, aby ste pri jeho čítaní zabudli na povinnosti aj 

starosti a preniesli sa do radostnej atmosféry bežných i sviatočných dní.  

Tieto dni si viac ako kedykoľvek predtým navzájom prajeme šťastie, spokojnosť, 

radosť a pohodu v rodinnom kruhu. Kým Vianoce sa nám už tradične spájajú s pokojom 

a pohodou, nový rok už predznamenáva prácu, odhodlanie niečo dokončiť, zmeniť, 

uskutočniť, pustiť sa do niečoho nového. Už teraz sa na všetko tešíme a určite Vás 

budeme v lete o tom, čo sa nám podarilo, informovať.  

V mene detí a žiakov, všetkých zamestnancov, ale aj osobne Vám želám do 

nasledujúcich dní, nech sú naplnené spolupatričnosťou človeka k človeku. Prajem Vám 

vnútornú silu, stály zmysel pre radosť z malých i veľkých vecí života. Veľa zdravia, 

životnej iskry, lásky a potešenia z najbližších.                              Mgr. Marianna Dreveňáková                                                                                             

 

 

Piatkové čítanie 

Piatkové čítanie si dopĺňame čítaním časopisu Vrabček, ktorý je bohato ilustrovaný. 

Obsahuje veľa zaujímavých rozprávok, básničiek, riekaniek, puzzlí, krížoviek, sudoku. 

Tiež čítame Detský čin roka, v ktorom sa deti učia cez príbehy iných detí pomôcť 

ľuďom i prírode. Siahame aj po ďalších knihách, aby sme si k nim pestovali úzky 

a priateľský vzťah, nemali problém s komunikáciou, vedeli jasne formulovať vety, 

a tým si rozvíjali intelekt. Čítanie by nemalo končiť v škole, ale pokračovať aj 

v rodinnom prostredí. Deti milujú, ak im aj otcovia čítajú, kreslia, alebo pomáhajú pri 

ich domácich úlohách.  

                                                                                                                                                                  Mgr. L. Števuliaková 



 

                                          Ako si predstavujú Vianoce žiaci 1. a 2. ročníka  

Denisa: Spoločne budeme stavať stromček a mama bude variť kapustnicu. 

Ondrej: Zabijeme zajaca, mama ho rozdelí a rozdá. S ocinom pôjdeme na cintorín a potom        

bude štedrá večera, po ktorej sa vyberieme  k  Špulierovej babke. 

Ema: Týždeň pred Vianocami si postavíme stromček. Na Štedrý deň uvaríme kapustnicu, rybu 

so zemiakmi, pozrieme Popolušku, rozbalíme darčeky a pôjdeme k babke. 

Damián: Ráno príde babka a uvaríme kapustnicu. Dáme si oblátky, rozbalíme darčeky a ideme  

k dedovi Gustovi.  

Karolína: Oblečieme sa do šiat, dáme si oblátky, najeme sa, ocino otvorí okno, Ježiško     

prinesie darčeky, príde babka s tetou a ujom. 

Jozef: Oblečieme sa, pripravíme stromček, kapustnicu, rezeň so šalátom alebo kašou, 

pomodlíme sa pred večerou aj po večeri, rozdáme si darčeky a potom koniec. 

Natália: Mamina uvarí kapustnicu aj kašu s rybou a kapra. Prezlečieme sa, navečeriame, dáme                  

si  oblátky, Marek zahrá na harmonike a príde Ježiško. 

 

 

 

Lucia: Dedo rozkrojí jablko, zjeme oblátky, slivkovú polievku, šalát s rezňom, rozbalíme   

darčeky, a potom pôjdeme k rodine. 

Jakub: Týždeň pred Vianocami postavíme stromček. V Štedrý deň uvaríme kapustnicu, kapra,  

navečeriame sa, rozbalíme darčeky, pozeráme rozprávku o Ježiškovi, navštívime jedného aj 

druhého deda a rozbaľujeme darčeky. 

Ivana: Pred Štedrým dňom ozdobujeme stromček, mamina varí kapustnicu, oblečieme sa, 

dáme si oblátky, niekto ide von a dá ich aj psíkovi a mačičke, jeme rybie prsty, rybu, 

rozbalíme  darčeky, a ideme pozrieť aj k babke, čo priniesol Ježiško. 

Natália: Zapálime prskavky, dáme si oblátky, navečeriame sa, rozbalíme darčeky, príde   

babka, zaspievame, a potom ideme my k nej aj s Beckynom.  

Filip: Varíme kapustnicu, dáme si oblátky, rozbalíme darčeky, pozeráme zlaté prasiatko, 

zapálime prskavky a ideme k babke. 

Dávid: Ráno vstaneme, postavíme stromček, pekne sa oblečieme, varíme kapustu, kapra, filé, 

pred večerou si dáme oblátky, po nej zapálime prskavky. 

Paľko: Pekne sa oblečieme, navaríme, dáme si oblátky, rezeň so šalátom, kašou, kapustnicu, 

potom rozbaľujeme darčeky. 



Deň materských škôl 

Vďaka zakladateľke prvej opatrovne Márie Terézie Brunswickej sa na Slovensku  každoročne 

4.11. oslavuje deň materských škôl. Naše pani učiteľky s deťmi tento deň oslávili hrami, 

súťažami, prípitkom a rozhovorom o tom, čo by deti robili keby neexistovali materské školy. 

U predškolákov odzneli rôzne vtipné odpovede ako napr.:  

Miška M. -  „Bola by som pri mori a pozerala Tv, alebo by som chodila do práce“  

Sebastián K. - „Skákal by som celý deň po posteli“  

Alex J. - „Sedel by som na tablete“  

Jakub P. - „Išiel by som na guličky do Kinderlandu“  

 

Počas dňa deti vytvorili aj spoločný plagát, ktorý predstavoval to, čo deti v materskej škole 

robia/majú najradšej.   Tento deň ukončili zaspievaním hymny materských škôl, zábavou a 

tancovačkou.  
                                          Mgr. Anna Paľová 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Deň jablka 

 Vedeli ste o tom, že aj jablká majú svoj deň? Je to 21.október. Tento deň si deti 

z triedy „Labiek“pripomenuli jeho sviatok a poriadne jabĺčkovo ho oslávili. Ako prvé sa 

zamerali na tvar, modelovali jablko z plastelíny, skladali z gaštanov a PVC vrchnáčikov. Tiež 

zistili, že jablká sa spomínajú v piesňach a jednu pesničku si zaspievali. Nastal čas na skúšanie 

jablka hmatom a ovoniavanie. Samozrejme aj ochutnávanie si deti užili. Opísali ako jablko 

chutí, či je sladké, kyslé alebo šťavnaté. Veru im chutilo. Labky vedeli, že ľudia jablká 

požívajú už veľmi dlho a sú plné vitamínov. Nuž ale my sme vyskúšali aj jablko odšťaviť. 

Podarilo sa! Šťava bola výborná. Jablká sa používajú v koláčoch, buchtách aj štrúdľach. Aj 

v tejto podobe ich deti vyskúšali. Jablkové buchty a štrúdľa im tiež chutila. Jablko sme 

využili aj netradične. Urobili sme jablkovú sopku. Tá sa deťom veľmi páčila. Jablkový deň ako 

sa patrí.                                                            Mgr. J. Garbiarová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Štvrtáci sa pohrali s vybranými slovami. Nájdete ich?   

    

                                      Marko, Dušan 

 

Bol raz jeden syn, 

 spravil veľký čin.  

Zrazu veľmi kričí,  

v kuchyni para syčí.  

Na dvere silno rýpe,  

z hrnca sa to len tak sype.                     

                                                Marianka   

Ja mám bujnú myseľ  
ako malý syseľ.  
Moja pani doktorka  
je malá ako sýkorka.  
Keď had začal syčať, 
 ja som začala kričať.        

                                           Vaneska 

 

Matúš 

       

 

         
Jurko  

 

Keď som niesla sitko, zabolelo ma lýtko.  

 Ak mám veľkú silu, unesiem aj pílu.  

Videla som sýkorku, mala rada doktorku.  

Pristala na rydlo, zlomila si krídlo.  Esterka 

 

 

Had veľmi syčí,  

Anča hlasno kričí. 

Pristúpila pýr,  

nedostala syr.    

                             Alžbetka 

 

Sýkorka kričí, že syseľ syčí. 

Doktorka silu má, krídlo hneď do poriadku dá . 

Sype piesok syseľ, nemá žiadnu myseľ . 

 Je to pekný rým,  ide mi z hlavy dym.   

 Zvieratá majú bidlo, môj syn má veľké sídlo.                    

                                                                                                     Peťko 



Vybrané slová v bájkach  
VÝR A VYŽLA 

Bol raz jeden výr, ktorý nemal kamarátov. Raz si ho všimla jedna vyžla. Videla, že výr je 

smutný, a spýtala sa ho.,, Čo sa ti stalo?“ Výr sa na ňu kukol svojim smutným pohľadom. „Vieš  

vyžlička, nemám žiadnych kamošov“. Vyžla ho zoznámila so zvieratkami z lesa. Hneď, keď sa 

skamarátili, začal ich ale využívať. Býk ju musel nosiť, kobyla s ním cválala, korytnačka mu 

robila posteľ a ryba ho brala cez vodu. Zvieratkám sa to ale nepáčilo. Preto si ho prestali 

všímať. Začali ho ignorovať. Spamätal sa, keď zostal zas sám. Išiel sa im preto ospravedlniť.  

Ponaučenie: Kamarátov si treba vážiť.                                                                                      Vaneska, Alžbetka 

 

AKO SA VYDRA PÝŠILA     

Bola raz jedna vydra Vilma, ktorá bola v škole veľmi šikovná. Ale stále sa so všetkým chválila. 

Keď sa presťahovala z Banskej Bystrice do mesta Vyhne, chcela si nájsť  kamarátov. 

V Banskej Bystrici v škole vynikala, a tak sa vo Vyhni pýšila. Výrovi, vyžle, býkovi a ostatným 

spolužiakom sa to nepáčilo, tak neboli jej kamaráti. Vydra bola smutná. Nevedela, že sa 

nechová pekne, ale nakoniec sa prestala pýšiť a spolužiaci si to všimli. A tak sa spriatelili.   

                                                                                                                                                                      Marianka a Matej                                                                                          

VYŽLA A BÝK 

Bola raz jedna vyžla a mala suseda býka. Raz sa spolu hrali pri bystrinke a býk jej z ničoho nič 

začal hovoriť škaredo a robiť jej pasce z lana. Vyžla sa rozplakala. Keďže bývala v Banskej 

Bystrici mala to blízko ku svojim kamarátom, a oni jej poradili, že sa s býkom nemá kamarátiť. 

Keď sa o týždeň išiel býk ku nej hrať a ona ho odohnala,  býk si spomenul, že vyžle robil zle 

a potom sa jej ospravedlnil. NAKONIEC BOLI ZASE NAJLEPŠÍ KAMARÁTI NAVŽDY. 

Ponaučenie: Nemáme druhým robiť zle, inak nebudeme mať žiadnych kamarátov.     Esterka, Janka 

 

 

KORYTNAČKA  A RYS  

Bola raz jedna zvieracia ríša. Nikto nemal rád nikoho, lebo všetci mali medzi sobou nejaké 

spory. Každý mal iný zvyk. Bola to smutná ríša. Korytnačka a rys sa ale  spriatelili. Tak, že si 

navzájom pomáhali.  Napadlo ich, že spriatelia celú zvieraciu ríšu.  Ale prišli ľudia a začali ich 

loviť. Tí, ktorí sa spriatelili, si pomohli, ale tých, ktorí sa nespriatelili, ulovili  pytliaci. 

Ponaučenie:  Keď sa priatelia spoja, premôžu aj silného nepriateľa.                                   Dávid, Dušan        

 

 

 



ČERVENÁ  ČIAPOČKA AKO JU 

NEPOZNÁTE 

Červená Čiapočka a nevítaný hosť   

Raz išla Červená Čiapočka privítať babičku. 

Babička býva vysoko nad dedinou. Keď prišla ku 

babičke naraz ju prišiel vítať aj nevítaný hosť. 

Začal zavýjať. Potom rýchlo Červená Čiapočka 

išla von a uvila mu čelenku. Čelenka mu na hlave 

len tak visela. Nevítaný hosť bol od blata, takže 

nevedeli kto to bol, ale keď ho umyli, zistili , že to 

je lesný milý pes. Od vtedy si zvykli na to, že psík 

tam chodil každý deň a nazvali ho Ben. Keď sa Ben 

dozvedel, že má veľa kamarátov, vyskočil od 

radosti.                                               Marianka 

 Nevítaný hosť u Červenej Čiapočky 

Červená Čiapočka bývala vysoko v horách. V dome vila veniec a počula zavýjať vlka. Prišla 

nevítaná návšteva. Bol to kohút, ktorý visel a mal taký zvyk, že chodil každý piatok na  balóne. 

Priletel aj ku Červenej Čiapočke. Tak ho privítala a dala mu uvitý veniec. A ešte vyskočil zajac 

na strechu a stále tam skákal . Červená Čiapočka sa nahnevala , zakričala a zosunula sa lavína . 

Červená Čiapočka, kohút a  zajac nakoniec utiekli.                                                            Dušan 

 

Vianočné priania žiakov  3.A 

Sebe želám na Vianoce:                

- džíp, šťastie, lego 

- vysielačku, , lásku a zdravie  

- tričko Tary,  popsocket 

- zdravie a aby sme boli stále spolu 

- bager, korčule 

                                                                         Svojim blízkym želám: 

                                                                    -    šťastie, lásku a zdravie 

                                                                   -     pokoj 

                                                                    -     babke zdravie a dedkovi úspech v práci 

                                                                    -     peniaze, voňavku a súrodencom hračky 

      

 



Tomáško je beťárik, 

nepovedal by to veru o ňom nik. 

Rád vymýšľa nové veci, 

z toho sa potom tešia všetci. 

 

Dávidko je najlepší,  

futbal ho vždy poteší. 

Známky dobré nosieva, 

radosť všade rozsieva. 

 

Matúško je veľký riešiteľ, 

pre rodičov potešiteľ. 

Je to veľký pomocník, 

v práci ho nepredbehne nik. 

 

Kika je super dievčatko, 

podelí sa o všetko. 

Každého vždy rada má, 

veselosť všade rozdáva. 

 

 

Viki to je šikovnica, 

stále veľká parádnica. 

V očiach veľké iskry máva, 

energiu do každého nasáva. 

 

 

Marek je super šialený, 

skoro stále bol v nemocnici 

uložený. 

Teraz sa to zlepšilo 

a všetko sa zmenilo. 

 

 

Veselé básne o  menách tretiakov 

 

 

 

 

Jakub má rád sladkosti, 

každého hneď nazlostí. 

Rýchlo sa však naladí, 

keď vidí kus čokolády. 

 

Matej to je chlapec milý, 

vie robiť veľké divy. 

Nadelí ti radosti, 

niekedy aj starosti. 

 



 

Žiaci 3.A dostali k dispozícii 12 slov, ktoré mali použiť 

v básničke. Podarilo sa to len niektorým. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

       VIANOČNÍ JEŽKOVIA 

   Potrebujeme 

• 28 dkg Hery 

• 12 dkg práškový cukor 

• 45 dkg hladká múka  

• 1 žĺtok  

• citrónová kôra  

• náplň: polovička vlašského orecha, lieskový orech, kúsok čokolády, mix orieškov a 

hrozienok v čokoláde 

• kupované keksíky v horkej čokoláde, ktoré vyzerajú ako arašidy v čokoláde.  

• Na poliatie – čokoládová poleva, strúhaný kokos 

 

POSTUP PRÍPRAVY 

Postup je veľmi jednoduchý. Z príslušných surovín poriadne vypracujeme cesto, ktoré dáme 

aspoň na hodinu do chladničky, aby sa nám s ním lepšie pracovalo. Z cesta potom robíme guľky 

asi vo veľkosti väčšieho vlašského orecha, do guliek zapracujeme náplň a vytvarujeme ježka 

(tvar slzy, kvapky…) Pečieme pri teplote 175 až 180 stupňov cca 10-12 minút. Rúru, treba 

sledovať, najmä  prvú várku a podľa toho sa zariadiť, aby ste nemali ježkov černoškov. 

Po vychladnutí namáčame do čokoládovej polevy a namočenú časť hneď obalíme v strúhanom 

kokose. Nakoniec dorobíme oči a ňufák. 

 

Pustil som sa do učenia,  

mal som veľa násobenia. 

Zrazu náš pes brechol – 

hav,  

na dvore som videl zjav. 

                                    D. Ťapaj                         

 

Navštívili sme hvezdáreň,  

a medzi hviezdami bol 

jeleň. 

Bol to veľký zjav, 

keď tam stál veľký jav. 

                                         M. Svorník  

 

Jojoj, je tu nový školský 

rok, 

urobím do učenia veľký 

krok. 

Čaká ma veľké učenie, 

veď pribudne násobenie. 

                             M. Janiga  

 



DOBRÚ CHUŤ! 

 

VIANOCE V PRANOSTIKÁCH 

Ak je na štedrý deň mnoho hviezd, ....(zvyšok pranostiky je ukrytý 

v doplňovačke)! 
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1. Samec ovce... 

2. Druhý deň v týždni... 

3.Nie lacný... 

4. Kričať... 

5. Silný vietor... 

6. Včely nám dávajú... 

7. Opak pravej... 

8. Zviera s hrbom... 

9. Zlý človek... 

10. 100 cm... 

11. Pracuje v mlyne.... 

12. Po jeseni príde.... 

13. Vesmírny dopravný prostriedok... 

14. Píšeme ňou po tabuli... 

15. Varíme v ňom guláš.... 

16. Nádoba na kvety.... 

Prajeme Vám krásne a veselé Vianoce. Nech sú to sviatky plné lásky, 

pokoja a oddychu. Nech sú Vaše srdcia  obklopené láskou všetkých 

blízkych a žiaria  štastím  jasne ako betlehemská hviezda. Nech pod 

stromčekom nájdete veľa darčekov, ktoré Vás potešia a zažijete chvíle, 

na ktoré budete dlho s láskou a s úsmevom spomínať. 

 
 



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

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