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Mikuláš  

Mikuláš  rozdáva  sladkosti, dáva ich deťom do vyčistených  topánok . 

Máva oblečené biele rúcho a biskupskú čiapku.  Má  pri  sebe anjelov  a 

aj čertov. 

 Mne obyčajne prinesie do čižiem cukríky, čokoládu, lízanku... Sladkosti 

dáva zväčša len tým, ktorí počas roka poslúchali... 

Ktorí  neposlúchajú dostanú aj  cibuľu, uhlie 

alebo  aj  zemiak.    

(R.Polák) 

 

 

 

 

 

 



Vianoce v cudzích jazykoch... 

 

Po Anglicky: Merry Christmas 

Po Maďarsky: Boldog Karácsnony 

Po Nemecky: Frohe Weihnachten 

Po Poľsky: Wesolych Świat  

Po Taliansky: Buone Feste Natalizie 

Po Španielsky: Feliz Navidad 

Po Francúzky: Joyeux Noel 

 

            

 

 

 



Naši štvrtáci na hodine slohovej práce mali napísať o Vianociach v ich rodinách, 

o vianočných zvykoch...tu sú niektoré ich práce... 

  Vianočný deň  

 Volám sa Magdaléna Pribilová a pochádzam z Kútov. Vianoce u nás máme 24. 

Decembra. Doobeda sa hráme spoločenské hry a keď sa naobedujeme čítame 

knihy a ideme na cintorín. Keď prídeme domov nachystáme Štedrovečerný stôl 

a ideme jesť. Na Štedrovečernom stole máme : rybu, hubovú omáčku a oblátky. 

Ja by som želala svojej rodine šťastie, zdravie a lásku.  

                              Vianočný deň 

Volám sa Sárka Jakubcová. Vianoce mám veľmi rada, vždy ráno na 

Štedrý deň s dedkom ozdobujeme stromček, babke pomáham uvariť 

večeru. Naše zvyk: celý deň musíme vydržať nejesť až na večeru, 

vymieňame si darčeky, než ideme k stromčeku zacengá stromček... 

Všetkým želám aby boli zdraví, šťastní a aby sme sa mali všetci radi 

po celý rok! 

(S. Jakubcová)        

 

Volám sa Viktória Sobolová.U nás sa slávia Vianoce 

24.decembra.Ráno pozerám rozprávky. Pred obedom si idem 

zabehať von na dvor a nakŕmiť zvieratká :psíka a sliepky. 

Potom ideme k obedu a naobedujeme sa .Po obede ideme 

ešte von do záhrady. Prídem domov a čítam si knižku. Keď 

dočítam knihu chvíľu  tancujem, spievam si vianočne piesne. 

Na večeru máme hríbovú polievku, rezeň a šalát. Po večeri 

ideme púšťať prskavky. Potom maminka zakričí Ježiško 

a ideme k stromčeku rozbaľovať darčeky. 

(V.Sobolová,4.B)   



 Vianočný deň 

Volám sa Sebastian Gajdoš. Vianoce mám veľmi rád. Vždy máme na Vianoce 

oblátky, rybu, zemiakový šalát a polievku. Keď sa navečeriame ideme 

k stromčeku pre darčeky. Potom ideme dať mačičkám mlieko, psovi kosti, 

rybám granulky a vtáčikovi dáme zrniečka zo slnečnice. Na oblátky si dávame 

med. Vždy máme dva stromčeky jeden veľký a druhý malý. Veľký je fialovo-

strieborný a malý je oranžový. Prajem si, aby sme držali vždy pri sebe. 

(S.Gajdoš)  

 

 

 

 



Vianoce v Anglicku                                                  

V Anglicku nemajú Vianoce 24. Decembra, ale 25. Decembra. 

Nechodí tam Ježiško, ale Santa Claus. Nejedia  tam hríbovú 

omáčku, kapra a ani zemiakový šalát. Jedia tam pečenú 

morku so zeleninou. Pred „slávnostným“ obedom si dvaja 

ľudia ťahajú papierovú trubičku, ktorá vyzerá ako zabalený 

cukrík. Je v nej korunka, vtip a malý darček. Keď všetci 

dojedia, sú na rade darčeky. Zvyčajne si pustia nejaké pekné 

koledy. Po darčekoch si dajú veľmi chutný dezert. Neskôr už 

iba relaxujú a zabávajú sa rodinnými hrami alebo spievaním 

vianočných piesní. Niektorí ľudia chodievajú na polnočnú 

omšu do kostola, ostatní už všetci spia. Na druhý deň sa deti 

hrajú s novými hračkami a puberťáci sú celý deň na nových 

počítačoch a mobiloch. Rodičia sú šťastní aj z nových papúč 

či ponožiek. Avšak všetci, či starí či mladí, sa tešia z toho 

krásneho obdobia Vianoc.  

(A.Last, 6.B) 

    

                        

 

 

 

 

 



 Známe i tie menej známe osobnosti... 

             ONE DIRECTION 

One Direction je britsko-írska chlapčenská hudobná skupina, ktorú tvoria 

Harry Styles, Zayn Malik, Liam Payne, Niall Horan a Louis Tomlinson. V roku 

2010 sa všetci piati členovia neúspešne pokúsili umiestniť v chlapčenskej 

kategórii speváckej súťaže The X Factor. One Direction napokon skončili tretí. 

Po skončení súťaže The X-Factor skupina podpísala nahrávaciu zmluvu. V roku 

2011 absolvovali spolu s ďalšími deviatimi súťažiacimi turné po Spojenom 

kráľovstve a Írsku. Ich debutový singel "What Makes You Beautiful" vyšiel 11. 

septembra 2011 a umiestnil sa v hitparáde UK Singles Chart na 1. mieste. Do 

konca roku 2011 predali viac ako 540 tisíc kópií. 13. novembra 2011 vyšiel ich 

druhý singel "Gotta Be You". 21. novembra 2011 vydali svoj prvý album Up All 

Night. V roku 2012 im vyšiel ich tretí singel "One Thing". 

(A.Last ,6.B)                      
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                                             Deti Škole 

Dňa 9.12. sa konala naša obľúbená „SHOU“ „Deti Škole!“ Moderoval 

to ako každý rok Jožko Antálek. Program bol veľmi bohatý, najviac 

programov si pripravil 1.stupeň... Boli tam pekné tance ,ktoré si deti 

vymysleli sami, napríklad ja s mojou kamarátkou Chiarkou.  Potom 

Jožko Antálek zaspieval pesničku „O holy night“ Hore v zasadačke 

obecného úradu sa dali zakúpiť drobné výrobky, ktoré vyrobili deti ZŠ, 

aj pani učiteľky, tiež niektoré mamičky. Zakúpiť sa dali aj medovníčky 

a pre všetkých bolo pripravené občerstvenie v podobe koláčika 

a vianočného punču ktorý bol vynikajúci! Už sa tešíme na ďalší ročník. 

(S.Jakubcová, 4.B) 

 

 

 

 



Vianočná besiedka v 4.B 

 

20.12.2012 sme mali v našej triede malú vianočnú besiedku. 

Prišli sme ráno a všetko sme pripravili napr. malé 

občerstvenie pre nás a rodičov. Mali sme vianočný punč 

a rožky s výbornou nátierkou. S pani učiteľkou Antálkovou 

sme si natrénovali bohatý program. Začali sme peknou 

básničkou a postupne sme sa dostávali ďalej až kým bol čas, 

aj na tance. Prvé išli Kika a Viki, Kika a Mária, Deniska 

a Magdalenka a nakoniec išli Erik a Sárka. Program bol aj 

ozdobovanie medovníkov a pletenie venčekov. Veľmi sa nám 

to podarilo tak isto ako minulý rok. 

 (E. Pavlovič, 4.B) 

 

 

 

 

 

 



Literárne okienko....alebo keď ma kopne múza... 

Zima, zima tu je, 

sniežik poletuje. 

Stromy, domy, stromy domy 

bielym zahaľuje. 

 

Vezmeme si sane, 

sadneme si na ne. 

Hore brehom, dolu brehom 

na nich poletíme. 

(autor neznámy) 

 

 

Holé stromy, biele pláne, na jeden sviatok lieta anjel Páne. 

Predsa je nám trochu zima, aj tak je úžasná tá Zima. 

Kvapka padá z nebíčka, zima je jej trošička.  

Premení sa na vločku, a spadne na studenú zemičku. 

Bola tu iba snežná pláň a zrazu je tu pán. 

Toto čaro každých láka, postaviť si snehuliaka. 

(M. Drábek,3.B) 

 

 



                      Vianoce sú tu zase 

Zima a ten predvianočný čas je tu zas! Mamka pečie koláče a babka ako každý 

rok stresuje, dedko kupuje kapra v meste, chystáme sa ozdobovať stromček a ja 

ako  vždy pomáham... Minulý rok sa mi stalo, že mi stromček spadol na hlavu 

a preto teraz neviem násobilku a vybrané slová a keď začnem: by aby keby 

bylina bystrý... A potom sa len zaseknem... ja nechcem, ale tá hlava... V škole sa 

mi deti smejú a to mi ani nehovorte keď som im povedala, že mi na hlavu padol 

stromček... Tak také boli naše minuloročné Vianoce, večer bol super ,ja som 

dostala,to čo som chcela a všetci boli spokojní a šťastní ... Som zvedavá, aké 

budú tie tohtoročné.... 

(S. Jakubcová, 4.B) 

 

Pokračovanie príbehu....... Škola už zasa volá. :D  

Začal som revať: ty hlupaňa jedna.  Utiekol som na dvor a skočil som do 

ľadového jazierka. Mama rýchlo utekala za mnou. A vyťahovala ma. Chcel som 

sa utopiť, ale nemohol som. Začala po mne hulákať ako Shrek. Zapchal som si 

uši a počul som to ešte viac. Zrazu niekto otvoril dvere. Bol to otec,ktorý nebol 

vôbec rád ,že som taký hlúpy a stále sa s mamou hádame. Zobral si ma do ich 

izby a porozprávali sme sa o tom, čo sa všetko u nás stalo. Bolo mi do plaču, ale 

povedal som si: si chlap tak plakať nemôžeš. Išiel som spať s plnou hlavou 

hlúpostí. Keď prišlo ráno bol som zobudený o dve hodiny skôr ako obvykle. 

Zapol som počítač a na Facebooku bolo,že som dostal dve päťky a pri tom bolo 

desať škaredých smajlov. Bolo to mi to veľmi ľúto...  Bolo to v deň Vianoc 

a mama už bola dávno hore lebo musela všetko uvariť a niečo aj upiecť. Išiel 

som za ňou. A objal som ju. Pohladila ma po hlave. Udobrili sme sa a mohli byť 

Vianoce, také aké majú byť, plné lásky, šťastia a pohody... 

KONIEC 

(E.Pavlovič,4.B) 

 



Poviem ti o milom zvieratku...  

Svišť 

Svišť je hlodavec ktorý žije na vysokohorských lúkach vo výške od 1 500 m 

nad morom na miestach kde sa dajú vykopať nory. U nás na Slovensku žijú 

svište vo Vysokých Tatrách na hore Svišťovka.  V zime prezimujú. Svišť je 

ustavične bledý. Má výborný zrak a sluch. Niektoré svište stoja pri brlohu 

a dávajú pozor na nebezpečenstvo. Keď sa objaví nebezpečenstvo dajú signál 

celej kolónii. Vtedy sa zvieratká bleskovo ukryjú v brlohu. Keď sa svišťovi 

nepodarí uniknúť vie sa obrániť (dokonca aj líške alebo vlkovi).Hlavným 

nepriateľom svišťa je orol. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Keď správne vypočítaš príklad, dozvieš sa koľko mesiacov prezimuje svišť. 

 

3+3=____  

Keď si príklad vypočítal správne, dozvedel si sa, že svišť prezimuje ____ 

mesiacov. 

 

(M. Drábek,3.B) 



Čo nového....alebo poviem Ti o dobrom filme, 

peknej knižke, PC- hre... 

Pí a jeho život 

 
Chlapec, tiger a more. To sú hlavní hrdinovia neuveriteľného príbehu, ktorý najskôr prevalcoval svet 
na stránkach knižky a teraz sa to chystá zopakovať filmovou verziou. Predpoklady má obrovské, réžie 
sa totiž ujal oscarový Ang Lee, tvorca legendárneho Tigra a draka. Ten aj s pomocou 3D vyčaroval 
tomuto dobrodružnému filmu snový vizuálny kabát, ktorému by bola chyba odolať. 
Hlavný hrdina Pí vyrastal v indickej zoologickej záhrade, ktorú založil jeho otec. Proti tomu sa však 
postavili prírodné živly, ktoré jednej búrlivej noci potopili nákladnú loď, na ktorej sa plavil Pí s rodičmi a 
bratom. Chlapec sa šťastnou náhodou ocitol v záchrannom člne, ktorý ostal uprostred oceánu ako 
jediná pripomienka katastrofy. Nezachránil sa však sám, jeho spolucestujúcimi bola poranená zebra, 
hyena, samica orangutana a Richard Parker. Nebol to ďalší človek, čo prežil, ale mohutný bengálsky 
tiger, ktorý si rozhodne nemyslel, že by sa v núdzových podmienkach malo niečo meniť na 
prirodzenom priebehu potravinového reťazca. 

 

 
 
 

  RALPH ROZBI-TO 
 
Ralph Rozbi-to strávil celé dekády ako záporná postava v tieni populárneho Felixa, hlavného 
hrdinu ich spoločnej videohry, ktorý vždy všetkých zachráni a všetko opraví. No Ralphovi sa 
už úloha večného zločinca zajedá, nebaví ho stereotypne všetko ničiť a sledovať, ako všetku 
slávu zlízne Felix. Vezme preto osud do vlastných rúk, opustí svoju hru a vydá sa na cestu 
naprieč niekoľkými generáciami počítačových hier, aby dokázal, že aj on sa môže stať 
hrdinom. 
Na púti stretáva drsnú seržantku Calhounovú z akčnej strieľačky Hero´s Duty i malú 
energickú Vanellope z cukríkovej pretekárskej hry Sugar Rush, ktorá možno bude jeho prvou 
kamarátkou. 
Keď sa na slobodu dostane zákerný zločinec, ktorý ohrozuje celú videoherňu, dokonca aj 
Vanellope, veci sa rýchlo zmenia. Ralph má konečne šancu všetkých zachrániť a získať si 
ich uznanie. 
  

 

 



Vtipškoláčik 

 

Stretne babka Móricka a pýta sa ho: 

-Ešte šušleš Móricko? 

-ále šem tam:D 

 

Vieš prečo si slon maľuje nechty??? 

Aby sa mohol skryť v lentilkách.... 

A videla si už slona v lentilkách?? nie??....No vidíš ako sa skryl! ..:D:D 

 

Stretnú sa dve blondínky a jedna hovorí: 

"Včera, keď sa vypol prúd, ostala som tri hodiny zaseknutá vo výťahu!" 

"To je nič! ja som zasa tri hodiny stála na pohyblivých schodoch! 

 

 

Pani učiteľka skúša Janka: Prečo vyhynuli mamuty? 

Lebo v dobe kamennej ešte neboli spolky na ochranu zvierat. 

 

 

Janko píšu v škole diktát. 

Pani učiteľka pozrie do Jankovho zošita a zhrozí sa. Ty si nič nenapísal! A kde máš 

peračník? Prepáčte prosím! Doma sa nám pokazilo kúrenie a na peračníku mi zmrzol 

zips, tak som si z neho nemohol vybrať pero. :o) 

 

 

Vieš čo ti povie blondína ,keď sa jej opýtaš, 

 prečo tou bielou farbičkou tak silno tlačí na biely papier? 

Lebo sa mi ten papier stále nechce zafarbiť. :O) 

 

 

 



HÁDANKY 

 

 

Padá to z neba, 

nie je to dážď ,ale je to voda. 

Čo je to? 

(SNEH) 

 

Kreslí ceruzka. 

Očko, očko čiara nos 

pusa veselá, tvár guľatá. 

Čo je to? 

(SMAJLÍK) 

 

Je to v Kútoch stále. 

Naša škola, 2. poschodie, 2. dvere a tam 

to je. 

Čo je to? 

(TRIEDA 3.B) 

 

 

(M.Drábek, 3.B) 


