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Riaditeľňa 

 

 

 

Ktorá zo školských akcii sa vám 

páčila najviac? 

Je ťažko odpovedať. Všetky mali svoje čaro. Noc v škole, 

Helowenská diskotéka, Deň na ľade či Vianočná akadémia...  

Všetky boli veľmi dobré. Trošku však mám ťažké srdce ( ale len 

trošku) na niektorých starších žiakov. Tieto akcie sú 

organizované spoločne so žiackym parlamentom a predsa  sú 

takí, ktorí tieto školské akcie ignorujú. Som však rád, že 

počtom ich prevalcujú žiaci, ktorí sa na ne tešia. 

Čo hovoríte na projekt  ,, školské televízne noviny“? 

Tento nápad som nosil v hlave už dosť dlho. Až v tomto šk.roku 

sme sa ,na základe možnosti zaradenia nového vyučovacie 

predmetu, rozhodli ich spustiť. Začiatky sú všade ťažké. 

Nápady fantastické, takisto všetci moderátori a účinkujúci. 

Trošku zlepšíme techniku spracovania a bude to už na 

vynikajúcej úrovni. Očakávam väčšiu spoluprácu so Žiackym 

parlamentom, aby nám dodávali čoraz viac nápadov. Ako 

nóvum by malo byť aj environmentálne okienko – zrkadlo 

nášho vzťahu k prírode v našej obci. 

Aké nové rubriky by ste privítali v školskom časopise? 

Pán riaditeľ dnes odpovedá na 

týchto päť zvedavých otázok 

svojich žiakov: 

 

 

file:///C:/Users/Projekt1/Desktop/školoviny/My Web Sites/aaa/www.2zskladno.cz/foto16b7
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Neviem. Máta ma myšlienka elektronickej verzie časopisu. 

Dáva väčší priestor na kreativitu našich redaktorov, umožňuje 

dokumentovať udalosti  foto a videogalériou . Ale určite 

časopis v tlačovej podobe má svoje čaro. Takže čítať, čítať! 

Čakajú nás  v najbližšom čase  na škole nejaké novinky? 

Tu využijem priestor aj na odpoveď na príspevok( žiaci 

9.ročníka) v našich TN.  

Naša škola je zapojená do projektu “ Vzdelávaním 

pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných 

rómskych a komunít“ . V rámci tohto projektu vybavíme ďalšie 

triedy didaktickou technikou. Dodanie týchto zariadení mešká 

(nie z našich príčin) a preto netrpezlivo očakávame ich 

dodávku, možno ešte netrpezlivejšie, ako žiaci .  Mali by sme 

dostať aj kolobežky a dopravné značky, ktoré chceme využiť pri 

vybudovaní dopravného ihriska už možno v 2.polroku tohto 

školského roka. Takisto úplne vynovíme aj školskú kuchynku, 

nakoľko o  krúžok „Varíme a pečieme s radosťou“ má záujem 

stále viac žiakov. 

Tešíte sa na Vianoce? 

Ja by som bol najradšej, keby „ každý deň boli Vianoce“, ale to 

sa nedá. A možno že je to tak dobre, lebo o to viac sa na ne 

všetci tešíme. Ježiškovi som napísal, uvidím čo bude .  

Všetkým ľuďom dobrej vôle úprimne  prajem  prežitie 

pokojných vianočných  sviatkov v kruhu svojich najbližších.    

                                  jožka, ivka, martin, kika 



 

5 

Školské televízne noviny 

 

Najnovšou a zároveň tou 

najkúlovejšou novinkou na 

našej škole je spustenie 

školských televíznych 

novín. V úlohe 

moderátorov sa 

vystriedajú všetci žiaci 9. 

ročníka. Historicky úplne 

prvé televízne noviny 

moderovali Tomáš a Miša 

a musíme podotknúť, že 

vysoko profesionálne. 

Bonusom je pohľad na 

našich fešákov 

v kravatách. V televíznych 

novinách uvidíte najnovšie 

aktuality z našej školy 

a jej okolia, prierez 

úspechmi našich žiakov, 

vyhodnotenie školských 

súťaží, športové  

a kultúrne aktuality 

a mnoho ďalších 

zaujímavostí. Chýbať 

nebude ani frajer na 

záver. Tu musíme 

podotknúť, že už druhé 

vysielanie našich novín ,, 

stvorilo“ legendu menom 

Superroman , ktorý sa 

pokúsil o ,,zoskok z výšky 

40 km bez padáka“! Ak si 

chcete jeho zoskok 

vychutnať a pozrieť si ho 

v televíznych novinách, 

nájdete si ich na 

www.youtube.sk pod 

heslom ,, školské televízne 

noviny TN. 

                                                                   maroš, pali, mima 

http://www.youtube.sk/
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Deň knižníc 

 

Milé kultúrne podujatie v školskej knižnici, ktoré pre 

nás zorganizoval školský parlament v spolupráci 

s učiteľmi, nás prekvapilo. Nebola to nuda ani obyčajné 

čítanie kníh. Presvedčili nás o tom zábavné čitateľské 

hry, súťaž o najzvláštnejšiu záložku do knihy a veľa 

zaujímavostí z histórie kníh a knižníc.        Martin, kiko 

Branné preteky 

 

Športové súťaže asi budú stále in a nikdy ich nebude dosť. 

Blahoželáme víťazom J. Popaďákovi, P. Kuncovi a E. Jackovi, 

ale sláva patrí aj všetkým zúčastneným a organizátorom- 

našim učiteľom.  Dakujeme!                                     damian 
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Rozhovor 

V dnešnom čísle sme položili zopár zvedavých otázok 

známej a obľúbenej bratskej dvojici- Denisovi 

a Tomášovi Popaďákovi 

 

Vieme o vás, že máte veľa spoločných záujmov. Ako je 

to s vaším kamarátstvom? Ste často spolu? 

Denis: Spolu sme veľmi často a sme veľmi dobrí kamaráti, aj 

keď sa niekedy pohádame 

Tomáš: Pohádame sa najmä kvôli počítaču, ale inak 

vychádzame veľmi dobre 

Reprezentujete školu vo futbale, v branných pretekoch 

a ste členmi malej Parchovianky? Ktorú z týchto aktivít 

máte najradšej? 

Denis: Našu školu reprezentujem veľmi rád. Njviac ma baví 

branný viacboj, lebo veľa cestujeme po Slovensku 

Denis je ôsmak, Tomáš 

siedmak. Reprezentujú 

školu vo futbale, 

atletike, v brannom 

viacboji a sú členmi 

Malej Parchovianky 

a teda sa zúčastňujú 

speváckych a tanečných 

súťaží.  
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Tomáš: Mám rád všetky športy. Jednotkou je tiež branný 

viacboj, pretože sú tam pekné ceny 

Máte aj nejaké iné spoločné záľuby? 

Denis: Ano, najmä ,, domáce športy“- v lete kosíme trávu 

a v zime odŕňame sneh 

Tomáš: Občas spolu pílime drevo a pomáhame upratovať 

 A čo škola, čo vás najviac baví? 

Denis: Najradšej mám telesnú výchovu a geografiu 

Tomáš: K mojim obľúbeným predmetom patrí matematika a 

biologia 

Denis  ty si vyhral školské kolo Zlatého Slávika. Bolo      

to ťažké? Máš nejakú obľúbenú pieseň? 

Bolo. Konkurencia bola veľká, preto som rád, že som vyhral. 

Moja najobľúbenejšia pieseň je: ,, Už minulo šidzem ročky 

na maja“ 

 Čo vaša budúcnosť? Pre akú školu ste sa rozhodli? 

Denis: Zatiaľ sa rozhodujem medzi gymnáziom a Strednou 

odbornou školou technickou v Michalovciach, odbor 

elektrotechnika 

Tomáš: Vážnejšie som sa ešte touto otázkou nezaoberal, ale 

asi by som chcel študovať na niektorom gymnáziu        erik 
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Jesenná výzdoba 

 

  

 

Cítite krásu lesa je v jeseni, 
i keď nie je zelený? 
Zlatom svietia javory, 
buk červeňou vám zahorí. 
Breza striasla dukáty, 
les je veľmi bohatý 
a v tom stofarebnom zlate 
jeseň deti rozpoznáte. 

Opadalo žlté lístie, 
ľahlo si, že bude spať. 
Milý vetrík ponúkol sa, 
že ho bude kolísať. 
Najprv zľahka zašuští, 
potom zrazu rýchlo spustí: 
„Poďte, deti, tancovať.“ 

                                                                                  jožka, kika 

Zaznel v lese zajkov hvizd, 

že odpadol zlatý list. 

Kto si ten list prečíta, 

vie že jeseň prekvitá. 
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Halloween 

 

Mamina s ocinom išli večer do 

roboty a nechali ma samú 

doma . Využila som 

príležitosť a zavolala som k 

ná kamarátky Peťu a Kiku. 

Pozerali sme film a objednali 

sme pizzu. Kika prišla na 

blázniv nápad vyvolávať 

duchov . Pár minút na to sme 

išli na dvor . Počuli sme 

čudné zvuky ,ale trvali len 

veľmi krátko Zo strachu však 

kamošky ušli domov a ja som 

zostala sama . Ráno sme sa 

všetky stretli v škole . Peťa 

povedala , že sa jej sníval 

zvlášny sen s osobou , ktorú 

nepoznala , Keď ju začala 

opisovať , nachápili sme , 

pretože o tej istej osobe sa 

snívalo každej . Sny boli síce 

iné, ale osoba bola tá istá . 

Keď sme si ich začali 

rozprávať, zistili sme , že tie 

sny spolu súvisia . 

                             zuzi, pali 
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HALLOWEENSKA PARTY 

 

 

  

opäť zmeniť na ples príšer , ktoré sa bavili na tej 

najstrašidelnejšej párty. Všetkému tomu kraľovala pani 

učiteľka Bartošová, za čo jej patrí poďakovanie. Do súťaží, 

najmä tanečných, sa zapojili aj niektorí učitelia a to naozaj 

excelentne. V tej hlavnej, o najlepšiu masku, zvíťazil Marek 

Minďár. Supééér! Ako každá akcia, aj táto mala svoje mínusy, 

 a to najmä zapojenie sa, respektíve nezapojenie sa 

deviatakov- česť výnimkám. My sme sa však bavili!      jožka  

Školský parlament 

odhlasoval  túto akciu- 

jednu z  najobľúbenejších. 

A naša škola sa mohla  
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DIVADLO- Nadúch 

 

V divadle som bol prvýkrát. Predstavene sa volalo 

Najdúch. Bolo o dieťatku, ktoré jeho otec nechcel. 

Je to veľmi smutné. Nakoniec sa dieťatko dostalo 

k otcovi. Tak to má byť. Rodičia sa majú starať 

o svoje deti. Najlepšia bola cigánka- veštica, lebo 

je naša a veľmi vtipná. Páčila sa mi aj budova 

divadla. Takú krásnu som ešte nevidel. Dobre bolo 

aj v meste. Kúpil som si sladkosti a petardy. Bol to 

môj najkrajší deň. Ďakujem.                    martin       

 

 

http://www.sdke.sk/najduch/05v.jpg
http://www.sdke.sk/najduch/01v.jpg
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Malá čarodejnica 

 

 

Aj žiaci prvého stupňa boli v divadle a zistili, že zlé čarodejnice vždy 

vyvedú hlavným hrdinom nejaký zlý skutok. V úlohe dobrej malej 

čarodejnice vystupuje Jana Maľová. Malá čarodejnica sa chce stať 

veľkou čarodejnicou, rozhodne sa , že pôjde za čarodejnicami, 

pretože by s nimi rada tancovala počas noci svätého Juraja. Tie jej 

ale dajú úlohu, aby sa naučila čarovať za jeden rok a musí urobiť 

skúšku. Za celý rok sa učí, no neplechu jej stále robí jedna 

z čarodejníc. Malá čarodejnica si počas roka nájde kamarátov a ak 

potrebujú pomoc, rada im pomôže. Chce sa stať dobrou 

čarodejnicou. Po roku prišla jej výzva,  skúšku urobila a zatancovala 

si s čarodejnicami.                                                              štvrtáci 
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Romano slovos 

V dnešnom rómskom slove vám prinášame známe rómske 

piesne, ktoré si môžete zaspievať 

Andre tire kalebala  

somna kuňi kangľidava.  

 

Jój, andre tirekale bala  

somna kuňi kangľi dava. 

Do tvojich čiernych vlasov zlatý hrebeň dám.  

O čiriklo preblaškica bešel  

mri pirani pal mande čarovel  

marov čaje marov, mačinger o bala,  

telo duj bers kere avava  

marov čaje marov, mačinger o bala,  

telo duj bers kere avava  

Só romale uče-dná, Bubamara sastél, I čavoré  

Devlá-devlá, mangavlá, múlakednéj, ká-me-rá.  

Sa-den romén, učednáj, Bubamra sostén a čednaj,  

Devla-devla, lačeroté, Bubamara puchtar oči-nel.  

Ej romalé na šúchte, ej čavore guglen suzavén,  

Bubamara čajori, paragojga vuisí, ó-džilí.  

 

Či-dži-lidži Bubamara, cigni-jé,  

Šú ži-jé, a di klori le romen-sá.  

Ak tieto piesne nepoznáte, hudobnú predlohu nájdete na 

www.supermusic .sk  
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Rómske vianočné zvyky 

Hoci sú Rómovia pobožní a pred štedrou večerou sa modlia, 

do kostola nechodia a nerobia si ani krížik medom na 

čelo.Veríme však v Pána Boha. A držíme sa toho, že nerob 

nikdy druhému zlo, lebo to zlo sa vráti. Možno o mesiac, o 

rok, ale určite. 

 

Z lahôdok nemôžu v rámci štedrej večere chýbať 

kapustnica, bobaľky s tvarohom a kapustou, šalát, 

vyprážané mäso a kapor. 

Tradičným rómskym jedlom sú goje. Máme to veľmi radi. 

Sú to hrubé črevá naplnené zemiakovou hmotou. Takou, ako 

keď sa robia placky. Niektoré rómske rodiny to vedia 

skvelo pripraviť, môžu byť aj pikantné... Najprv sa uvaria v 

hrnci a potom to dávame ešte opiecť do rúry."  

Rómovia ešte zvyknú piecť aj marikľu, teda placku z múky 

pečenú na platni.Preto keď vidíte Rómov kupovať vždy veľa 

múky, tak to si pečú marikľu namiesto chleba. My ju 

napríklad máme radi aj s kyslým mliekom. Je to také bežné 

rómske jedlo a u nás sa už vraví, že kto robí marikľu, tak je 

chudobný, lebo nemá na chlieb. Je to teda skôr tradícia.  

AVEN BACHTALE PRE KADI KARAČOŇA BUT BACHT 

THE SAŠTIPEN ANDRO NEVO BERŠ! 

Buďte šťastní na tieto Vianoce a veľa zdravia a šťastia v novom 

roku! 

                                                       martin, magda, nikola 
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Čaro Vianoc 

,,Nie! Už som povedala! Na Vianoce budete pracovať!“ tresla som 

s dverami a vošla do svojej prezliekarne. Ozvalo sa slabé klopanie 

a vošla Diana. Pokúšala sa ma prehovoriť aby nemuseli pracovať aj cez 

Vianoce. No ja som sa rozhodla a nemienila som to zmeniť. Pobalila som 

si veci a pobrala som sa domov. Okamžite som si ľahla spať. Zobudil ma 

však hluk. Vstala som a poobzerala. Predo mnou stála akási bytosť. Bola 

celá v bielom, na blond vlasoch korunka z vločiek, v ruke strieborné 

žezlo s vločkou. Myslela som však, že sa mi sníva. Opak bol pravdou. 

,,Ahoj. Ja som duch minuloročných Vianoc.“ ,,A...Ahoj. Prečo si tu?“ 

,,Chcem ti niečo ukázať. Poď so mnou.“ a podávala mi ruku. Chytila som 

sa jej. Rozkrútila žezlom a pred nami sa zjavil zlatý tunel. Vkročili sme 

doňho a on nás odvial do minuloročných Vianoc. Sedela som za stolom 

a jedla Štedrú večeru. Sama. ,,Prečo si tu sama?“ ,,Rodičia mi zomreli 

keď som bola ešte malá a vychovávala ma moja teta Milicent.“ ,,Aha to 

je mi ľúto.“ ,,Už je to v poriadku. Je to dávno...“ nestihla som však 

dopovedať a rozleteli sa dvere. ,,Lucy, prečo neskúšaš?! Dnes máš 

večer na programe stupnice. Ak chceš aby ten tvoj koncert dobre 

dopadol musíš cvičiť!“ ,,Už idem teta.“ Odkráčala som ku klavíru 

a takmer celú noc cvičila stupnice. Pozrela som sa von oknom. V tej tme 

svietilo jedno svetlo. Svetlo domu mojej najlepšej priateľky Diany. 

Vtom bolo rozhodnuté. Nechala som stupnice stupnicami a rozbehla sa 

von. Zobrala som z kôlne sánky a spustila sa dolu kopcom. Okamžite 

som bola pred ich bránou. Zaklopala som a otvorila dvere Dianina mama. 

Vtiahla ma dovnútra a mňa ovial pocit lásky a vianočnej pohody. Diana 

ma vtiahla rýchlo do jej izby a podala mi kostým. ,,Na, obleč si to 

a predstavenie začne.“  Obliekli sme si kostým a zišli dolu. Zaspievali 

sme a zatancovali pred ich prekrásne ozdobeným stromčekom. My sme 

stromček nemali. Teta to považovala za zbytočný bodrel. Dokonca som 

od nich dostala aj vianočný darček. Snehovú guľu s našim mestom. Bola 

Krásna. Vtom sa ale ozvalo rázne zaklopanie na dvere. Stála v nich teta 
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Milicent. ,,Poďme odtiaľto preč.“ ,,Tak fajn. Asi nechceme vidieť čo 

bude nasledovať. ,,Nakričala na mňa a poslala ma domov.“ ,,Aha. Tak ja 

už budem musieť ísť. Maj sa a tohtoročné Vianoce si uži.. ,,Nie! Ja 

budem cvičiť pre svoju kariéru! V sebeckom svete uspeje len sebec.“ 

Opäť som si ľahla spať. O druhej ráno ma ktosi zobudil. Myslela som si 

že je to moja mačka. No nebola to však ona. Otvorila som oči a predo 

mnou stála rozložitá postava ženy s ryšavými vlasmi stočenými 

v lokničkách, v zelených šatách a na sukni mala povešané ozdoby ako 

keby ich zvesila z vianočného stromčeka. Už som nebola ž tak veľmi 

zaskočená. ,,Zdravím. Ja som duch tohtoročných Vianoc. Pôjdeš so 

mnou.“ ,,Dobrý večer. Neviem. Po minulej skúsenosti...“ ,,Hahaha...Len sa 

neboj. Podaj mi ruku a pôjdeme.“ Podala som jej ruku , ona mávla svojím 

cukríkovým žezlom a vykročili sme. Ocitli sme sa v tuneli, tentoraz 

v zelenom. O pár sekúnd sme sa vynorili v mojej šatni v divadle. Boli 

tam všetci okrem mojej kostymérky a najlepšej priateľky Diany. Boli 

tam dvojičky Caty a Amy Lowtherové, Pinochio a komorník. Pozrela som 

sa čo robia a oni hádzali rajčiny do môjho portrétu. Vtom sa rozleteli 

dvere a v nich stála Diana. ,,Veď uvidíte ako sa ma zastane.“ povedala 

som viac-menej sama pre seba. Diana zišla dolu a pozerala zhrozene na 

môj portrét, Všetci zvesili hlavy dolu a Pinochio jej podával poslednú 

rajčinu aby ju vyhodila. Ona však na ňu pozrela a s chuťou vhodila do 

môjho portrétu. Nemohla som uveriť vlastným očiam. Trafila sa presne 

do tváre. Potom však zobrala akési vrece, vysadla na koňa a spolu so 

svojou mamou odišli. ,,Chcem vedieť kam šli!“ ,,Žiaden problém.“ Ocitli 

sme sa pred akousi opustenou budovou. Na kamennom dvore pred ňou 

bolo malé javisko. Myslela som si, že tam bude cvičiť s nejakou 

začínajúcou speváčkou. Oproti nej sa však rozbehli deti. Boli sme pri 

sirotinci. Deti si obliekli malé kostýmy a vyšli na javisko. Tam sa pomaly 

začali schádzať hostia. Bolo to veľmi pekné predstavenie. ,,Ako to 

vyzerá s vašim sirotincom?“ opýtala sa Diana vedúceho. ,,Nie veľmi 

dobre. Ak to takto pôjde ďalej o pár mesiacov skrachujeme.“ ,,To ma 

mrzí. Kiežby som  mohla pomôcť.“ ,,Mohli by sme už ísť domov? Som 
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unavená.“ Poprosila som toho ducha. ,,Ale samozrejme“ a okamžite sme 

sa ocitli v mojej izbe a ja som si ľahla spať. Opäť ma niečo zobudilo. 

Vstala som a poobzerala som sa. Predo mnou stála chudá, strohá, stará 

žena v červených šatách a s červeným rubínovým žezlom. ,,Ahoj. Ja 

som duch budúcich Vianoc. Teraz poď so mnou.“ Podala som jej ruku 

a opäť sme vstúpili do tunela. Bolo v ňom kopu otvorov. ,,Prečo je tu 

toľko otvorov?“ opýtala som sa so záujmom. ,,Je tu otvor na každé 

tvoje rozhodnutie a my vyberieme to najpravdepodobnejšie.“ Vošli sme 

do ďalšieho tunela. Ocitli sme sa v akejsi schátranej miestnosti. Bola 

to moja šatňa! Nikde ani stopy po Diane alebo hocikom inom. Sedela 

som na pohovke aj s mojou mačkou a vyzerala katastrofálne. ,,Čo to má 

znamenať? To nemôžem byť predsa ja!“ ,,Ale si. Len čo si im prikázala 

pracovať aj cez Vianoce, prišli do práce trocha neskôr a ty si ich 

vyhodila. Odvtedy nemáš nikoho kto by ti pomohol a na tvoje koncerty 

chodí čoraz menej ľudí.“ Duch mávol svojim žezlom a okno sa otvorilo. 

Vletel dovnútra akýsi leták. Bolo to na prehliadku jarnej kolekcie od 

Diany. Moja osoba v budúcnosti si ho zobrala do ruky a pozerala naň. 

,,Páni, ju som nevidela už tak dlho. Myslím že za ňou pôjdem.“ Otvorila 

som dvere a pobrala sa za ňou. Došla som pred jej ateliér. Otvorila mi 

a povýšenecky sa ozvala: ,,Čo tu chceš? Nestačilo ti, že si ma vyhodila 

cez Vianoce?“ ,,Diana , je mi to ľúto. Prišla som sa ti ospravedlniť.“ 

,,Dobre, ale sú Vianoce. Prečo nespievaš?“ ,,Zrušila som koncert. A ty 

prečo pracuješ cez Vianoce?“ ,,Pretože v sebeckom svete uspeje len 

sebec. Sama si to vravievala.“ ,,Aha, už som na to zabudla. Tak ja idem.“ 

a otvorila som dvere. ,,Počkaj, dám ti aspoň šál aby si nezmrzla.“ 

Povedala Diana a obkrútila mi šál okolo krku. ,,Som unavená, poďme 

domov.“ ,,Dobre.“ duch mávol žezlom a ocitli sme sa v mojej izbe. Ľahla 

som si spať no vtom mi zazvonil budík. Boli Vianoce. Rýchlo som vstala 

z postele a šla nakúpiť darčeky. Otvorila som naširoko dvere v divadle. 

Všetci stuhli. ,,Prosím, nevyhadzuj nás. My sme chceli prísť načas ale 

zaspali sme a...“ ,,Nebojte sa, sú Vianoce. Nikoho nevyhadzujem.“ 

Zbehla som dole schodmi a začala rozdávať darčeky. Dianu som si 
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nechala až nakoniec.  Vytiahla som špeciálne zabalený balíček. Bola 

v ňom snehová guľa, presne taká istá, akú som dostala raz ja. Potom 

som poslala komorníka, ktorému sa Diana páčila aby šiel po sane 

a zaviezol nás k Dianiným rodičom. Dala som mu ešte nejaké inštrukcie 

a ja som ťahala Dianu preč. ,,Kam ideme?“ ,,Do sirotinca. Nechcem si to 

nechať ujsť. Chcem ich osobne sponzorovať aby neskrachovali.“ Prišli 

sme k sirotincu a Diana zavolala deti vonku. Mala som darčeky aj pre 

nich. Rozdala som im ich a oni zatancovali svoje predstavenie aj pre 

nás. Postavila som sa, vyobjímali sme sa a napokon som im povedala 

o svojom zámere sponzorovať ich. Začali skákať od radosti. Potom ale 

komorník pristavil sane pred dvorom a my sme nasadli a pobrali sa 

k Dianiným rodičom. A až vtedy keď sme sedeli v saniach som pochopila 

o čom sú Vianoce. Doteraz som si myslela že sú len na to, aby som 

predviedla svoj hlas, spievala na koncerte a nútila zamestnancov 

pracovať. Dnes som ale pochopila, že sú o vzájomnej pohode, odpúšťaní 

si a o oddychu a atmosfére aká vládne len na Vianoce.                  kika 

     VIANOČNÉ VINŠE          

Radosť a šťastie, krásu a nehu 

nech prinesie vianočný sen. 

Posielam ho po vločkách snehu,  

zachyť ho v dlaniach 

v ten zázračný deň. 

Keď sa vianočné plamienky rozhoria,                               

tajné sny a túžby sa naplnia. 

Všade znie ozvena vianočného ticha. 

Odniekiaľ z tmy mráz do okien dýcha. 
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Sviečka i prskavka v našich očkách žiari, 

prišiel čas obrátiť  list v starom kalendári. 

Krásne Vianoce a šťastný nový rok! 

Vianoce sa blížia krokom, 

v ich stopách  sa belie sneh... 

Stromček žiari za oblokom, 

vôkol neho radosť, smiech.                 

Na Vianoce pohodu, 

lásku a spokojnosť, 

šťastia a dobrej nálady 

i v novom roku viac než dosť 

zo srdca prajeme. 

Kopec darčekov čo srdce pohladia, 
 
rodinu a priateľov čo nikdy nezradia. 
 
K bohatstvu krôčik  a ku šťastiu skok, 
 
prajem pekné Vianoce a šťastný Nový rok!        
 
 
 
 
 
                                                                                                  kika 
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Predvianočný čas 

Ráno pozriem z okna von, 

vidím celý biely strom. 

Pozriem sa lepšie, 

vonku je krajšie. 

Všade sniežik poletuje, 

všetko tomu naznačuje, 

že Vianoce blízko sú. 

Čo nám dobré prinesú. 

Lásku, šťastie, pokoru,  

lepšie skutky k Bohu. 

Snažiť sa byť stále lepší, 

prijať túto úlohu. 

Vianoce nie sú len 

o hmotných veciach 

 

Svieca 

Z našej strechy visí, 

vravím: A ty čí si? 

Mlčí. Len sa trbliece.  

Podobá sa na sviece. 

Kdeže! Nie sme slepí: 

Mráz ho z vody lepí. 

Zmrznutá obloha 

Dobre deťom koncom roku  

na rybníku, na potoku. 

Zima im dá pod nohy 

Kus zmrznutej oblohy. 

Modré nebo zmrzlo pre ne 

to nič, že je pristudené. 

Aj keď krehnú anjeli,  

Hlavne, že sú veselí. 

 

Vianočná nálada 

Chcela som sa vrátiť domov, 

No išla so druhou stranou. 

Vyšla som na starej ceste, 

Na tichom opustenom mieste. 

O chvíľu ma zdravia domy 

A krásne vyzdobené stromy. 

Vianoce sú teraz blízko, 

Preto kráčam veľmi rezko. 

Omrzol mi nos aj uši, 

Hádam mi to celkom sluší. 
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Už som pri nás na zákrute, 

Teším sa už na zákutie. 

Kontrolujem kapra vo vani, 

Začal púšťať bulinky. 

Vyletím z dverí v očakávaní 

A tresnem hlavou do linky. 

Teraz mi trochu v hlave hučí, 

som ako ryba na súši. 

Všade je vianočná nálada, 

Každý k Popoluške sadá. 

Ani ja nie som výnimka, 

V Popoluške vidím sa. 

Medovníčky 

Srnka, zvonček, ba i stromček, 

vonia od nich celý domček. 

Sladučké sú ako med, 

popapáš ich isto hneď. 

Spríjemnia nám tieto dníčky, 

sú to predsa medovníčky. 

Stromček 

Zavesil som guličku, 

na voňavú vetvičku. 

Pridám k nej i kamarátky, 

budeme mať pekné sviatky. 

Darček 

Kde sa vzal, tu sa vzal,  

pod stromčekom balík stál. 

Nie je veľký ani malý, 

mašľu sme mu uviazali. 

  Kapor 

Kričí kapor vo vani, 

že už nie je špinavý. 

Máme ho dať do košíka  

a pustiť späť do rybník!. 

Prechádzka 

Vetrík tíško pospevuje, 

Sniežik jemne poletuje. 

Idem si ja, idem ďalej, 

Cez tú gaštanovú alej. 

Zima všade, mráz si píska, 

Na ľade sa fajne šliskam. 

Idem si ja radšej domov 

A tá zima ide so mnou. 

Doma v krbe tíško praská, 
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Víta ma mamina láska. 

Za rohom je už Nový rok 

A vám prajem šťastný krok. 

Vetrík 

Fúka vetrík, pofukuje, 

Fúka, mechy naťahuje. 

Fúka vetrík fú-fú-fú,  

Teplo je len v kožuchu. 

Fúka, fúka cez strnisko, 

Zima je už celkom blízko. 

Fúka, vetrík, fučí, fičí, 

Poskakuje po ihličí. 

Má náladu bujarú, 

Cifruje na fujaru. 

Fúka, fúka, pofukuje, zafičí 
a zima tu je. 

 

Maľovaná zima 

Vraví Zima: Nakresli ma! 

Dobre, Zima, ešte dnes, nakreslím 
ťa na výkres. 

Beriem farby, beriem štetce,  

Ale zrazu sa mi nechce. 

Nechám výkres celý biely. 

Šepkám Zime: To si ty! 

A svet snehom prikrytý. 

Tetka rieka 

Tetka rieka, umelkyňa 

Čipky pletie vyše mlyna. 

Kričia na ňu holé kríky: 

Chceme z čipiek golieriky! 

Rieka nedbá na krikľúňov. 

Prikryte sa teplou huňou! 

Padá sniežik poriadne 

Za goliere parádne. 

Vločky 

Vločky, vločky, nebo v perí. 

Blázon každý, kto nám verí. 

Padáte jak hviezdy zlaté – 

Keď spadnete, oziabate. 

Vločky, vločky, ach to láka 

Postaviť z vás snehuliaka. 

Vločky, vločky, rýchlo žite, 

Zakrátko sa rozpustíte. 
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Vinšovnica 

A ja vinšovnica malá, 

Trochu som sa omeškala- 

S novoročným vinšom svojím 

Konečne pred vami stojím.                                                                           

Na všetky sa dívam strany              
 prajem rok požehnaný 

Kamarátkam, kamarátom, 

Všetkým mamám, všetkým tatom, 

všetkým Jankom, všetkým Betkám, 

všetkým strýčkom, všetkým 
tetkám, 

a tiež pánom učiteľom. 

Vianoce   

Na Vianoce teším sa 

veru ľudia celý rok. 

Občas preto cítim sa 

Ako taký malý cvok. 

Zasnežené je pohorie, 

Kapor dnes nič nepovie. 

 Dám si k nemu  

rožok z Teska, 

bola naňho 

zľava dneska. 
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MIKULÁŠ 

 

 

Do našej školy opäť zavítal 

Mikuláš. Privítali sme ho 

koledami, vinšami a keďže 

prišli aj čerti, tak aj 

krikom. Dokonca niektorí 

z nás, ktorí mali z čertov 

oprávnené obavy, aj 

utekali.  Nakoniec však 

všetko dobre dopadlo. 

Mikuláš nás obdaril 

sladkosťami, anjeli 

peknými koledami a čerti 

nás poriadne zamazali. Aj 

keď Mikuláš občas 

pohrozil prstom, napriek 

tomu sľúbil, že o rok je tu 

zas!!!                           mima 
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Omaľovánky 
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Tajnička  

 

 

 1.     

 2.           

3.      

 4.       

 5.        

 6.          

 7.        

 8.      

 9.     

 10.       

11.          

:)  : ) : ) : ) : ) : ) : ) : ) : ) 

12.        

13.          

 14.     

 15.        

16.         

 17.            

18.       
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1. Najlepší kamarát myšiačika Jerryho. 

2. Bábka vedená zhora. 

3. Králik, ktorého sa ráno nikdy nechcelo vstávať. 

4. Mesto, v ktorom sa nachádza najstaršie bábkové divadlo. 

5. Najznámejšia Mája je ...... 

6. Oživenie bábok na javisku. 

7. Pri nakrúcaní filmu je dôležitá... 

8. Malá pestrofarebná korálová rybka. 

9. Krajina, v ktorej sa odovzdáva najvýznamnejšie filmové 

ocenenie. 

10. Krajina, z ktorej pochádza Ivan s Nastenkou. 

11. Miesto natáčania. 

12. Čím sa vytvárajú neuveriteľné scény vo filme. 

13. Miesto natáčania vo vnútri. 

14. Spoločník Mata. 

15. Prehovor jednej osoby. 

16. Zábavný dramatický žáner. 

17. Divadelná hra uvedená na scéne divadla. 

18. Mesto, v ktorom sa odovzdáva Zlatá kamera. 

 

 

 

 

 

                                                                 erik, pali, adam        

 

Medzinárodný filmový festival na 

Slovensku sa koná v meste 

.....................................................

............................................... 
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Osemsmerovka 

S E P A P Y R U S G A 

A Y F Y P T S K É I H 

R P A P R B Y R M M I 

K A R E M A Í Ú D A E 

O Y A S S L M Ú L Č R 

F H Ó I S Z T Í O K O 

Á R N I C A N K D A G 

G É P A M M I A T Y L 

K Y M E D I C Í N A Y 

M A T E M A T I K A F 

A S T R O N Ó M I A Y 

 

 

 

 

 

Slová v osemsmerovke: 

 

Sarkofág, papyrus, faraón, pes, mačka, 

hieroglyfy, balzam, múmia, Níl, pyramídy, 

astronómia, matematika, medicína 
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