
 

 

 

 

 

 Jelly bean boozeld... 

  Ekotvorivý krúžok... 

   Vianoce doma... 

   

  

 

 

 

 

 

                                                              

  Medvedík Oli... 

                                                              Vianočné deti... 

                                                    Najlepšie darčeky...     

 

 

 Časopis žiakov ZŠ s MŠ P. V. Rovnianka v Dolnom Hričove. 

Dvojmesačník, november – december 2015 



          Ahojte! 

 Vianoce sa blížia, veľká príprava, chystanie siedmakov na lyžiarsky výcvik, kupovanie, 

prípadne chytanie vianočných kaprov, potom ich zabitie, príprava medovníkov.... My vám 

blížiaci sa čas Vianoc opäť krásne spríjemníme naším ďalším číslom časopisu Pramienok. 

Toto číslo je zamerané práve na blížiaci sa čas Vianoc. 

Prajem Vám šťastné a veselé Vianoce, užite si prázdniny! 

Matúš Melicherík, šéfredaktor. 
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Na Silvestra sa strieľajú  petardy a oslavujú 

sviatky a ľudia udržujú poriadok. Niektorí ľudia 

dávajú na plot prskavky, súrodenci chodia ku 

svojej rodine oslavovať sviatok. Na Silvestra sú 

zábavnú filmy a rozprávky. Silvester je skoro 

celú noc. Na Silvestra si pripijeme a ideme 

spať. 

          Danko Uhlárik, 2. roč. 

 

 

S PANI UČITEKOU NOROU KONEČNOU 

Pani učiteľka Nora Konečná je novou učiteľkou na našej škole. 

Je učiteľkou matematiky, chémie a informatiky. Vedie aj krúžok 

Príprava na testovanie 9.  

Pani učiteľka, učili ste na inej škole? 

Áno, učila som predtým na ZŠ Lietava a ZŠ Rosina. 

Ktorý predmet máte najradšej? 

Mám rada dva predmety: matematiku a hudobnú výchovu. 

Matematiku preto, lebo som podľahla čaru čísel a hudobnú výchovu preto, lebo si rada zaspievam a zahrám 

na klavíri. Spievam aj v dychovej kapele Nová Kysučanka (pozri foto). 

Páči sa vám niečo na našej škole? 

Sú tu dobré a milé pani učiteľky, pani kuchárky dobre varia a páči sa mi, že všetko tu funguje ako má. 

Je ťažké učiť tie predmety, ktoré učíte? 

Niekedy áno, ale väčšinou učím rada a ide to. 

Máte deti? 

Mám jedného synčeka – Ondrejka (4 roky). 

Aké hračky kupujete svojmu synovi? 

Najčastejšie sú to modely autíčok, teraz na Vianoce dostane autodráhu a auto na diaľkové ovládanie. 

Bojíte sa zubára? 

Nie, nebojím. k zubárovi chodím pravidelne a mám to 

šťastie, že som zdedila dobré zuby, tak mám asi iba 

jeden kaz. 

Máte rada Silvester? 

Silvester patrí k mojim obľúbeným dňom. Trávim ho 

vždy so svojou rodinou a zvyčajne podnikáme rôzne 

výlety, napr. Silvester na lyžovačke, Silvester 

v aquaparku a pod. 

 

Za rozhovor ďakuje Kika Vršanská 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                             

AKO SA PRIPRAVIŤ NA ZUBÁRA 
Pred tým dňom si poriadne vyčistite zuby aspoň 3 minúty. 
Potom, keď si ich vyčistíte, tak choďte spať. 
Ráno, keď vstanete, naraňajkujte sa a  umývajte si zuby 
aspoň 5 minút. 
Keď už  vyrazíte a budete tam, tak myslite na to, že zubár šiel 
preč a už sa nevráti. 
Keď už budete na rade, sadnite  si do kresla a zavrite oči.  
Dievčatá si môžu predstavovať, že sú princezné v paláci na 
tróne. 
A chlapci si môžu myslieť, že pilotujú lietadlo.     
 
   Radu poskytol Jakub Dobroň, 3. roč.  3 



17. 11.  si pripomíname Deň boja za slobodu 

a demokraciu. V roku 1989 sa konali demonštrácie pri 

príležitosti Medzinárodného dňa študentstva a teda 

50. výročia nacistických razií na pražských vysokoškol-

ských internátoch. Ich účastníci však demonštrovali 

slovne aj transparentmi proti komunizmu. Po brutál-

nom zásahu polície proti študentom na praž-

skej Národnej triede študenti na všetkých vysokých 

školách štrajkovali. 27. novembra sa uskutočnil dvoj-

hodinový generálny  štrajk. 29.decembra 1989 sa 

v Československu skončila vláda jednej strany. Od 

roku 2001 je tento deň štátnym sviatkom Slovenskej 

republiky.  

 

 

 

 

 

 

 

13. 11. 

SVETOVÝ DEŇ DOBROSRDEČNOSTI 

Podstatou je inšpirovať jednotlivcov k väčšej 

láskavosti a dobrosrdečnosti, prekonať hranice 

svojej kultúry, rasy, náboženstva a spojiť ná-

rody k vytvoreniu lepšieho sveta. 

 

21. 11. 

SVETOVÝ DEŇ POZDRAVOV 

Oslavuje sa od roku 1973. Tento deň vznikol 

ako reakcia na vojnu medzi Izraelom 

a Egyptom a poukazuje na význam osobnej 

komunikácie pre zachovanie mieru. 

 

27. 11. 

MEDZINÁRODNÝ DEŇ NENAKUPOVANIA 

Prvýkrát bol slávený v roku 1992. Tento deň 

upozorňuje na negatívne dopady nakupovania 

na životné prostredie, naše zdravie a samotný 

život. Deň je výzvou  vzdať sa na jeden deň 

nákupného vozíka a venovať sa sebe, svojej 

rodine alebo priateľom. 

 

10. 12. 

DEŇ ĽUDSKÝCH PRÁV 

Deň bol vyhlásený v roku 1950 ako pripomien-

ka prijatia Všeobecnej deklarácie ľudských 

práv z roku 1948. V tento deň sa v Nórsku 

udeľuje Nobelova cena za mier. 

 

11. 12. 

MEDZINÁRODNÝ DEŇ VYSIELANIA PRE DETI 

Bol založený v roku 1946. Deťom je v tento 

deň poskytnutý priestor za mikrofónom a pred 

kamerou. Môžu tak vyjadriť svoje názory, upo-

zorniť na problémy, ktorým čelia, posilniť svo-

je vzťahy s pedagógmi a rodičmi a prezentovať 

svoje videnie sveta. 

 

18. 12. 

MEDZINÁRODNÝ DEŇ MIGRANTOV 

V tento deň si pripomíname dohovor o prá-

vach migrujúcich pracovníkov a ich rodín. Cie-

ľom je zlepšiť životné podmienky týchto ľudí. 

 

Kika Vršanská, Samuel Uhlárik 
www.kalendar.azet.sk 
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Jelly Belly sú želatínové fazuľky vyrábané v Spojených štátoch , konkrétne vo Fairfielde v Kalifornii . 
Ročne sa tu vyprodukuje viac ako 15 miliónov ton tejto cukrovinky. Jedná sa o originál mix pre 
neposlušné deti alebo proste len zvedavých ľudí, ktorí sa neboja vyskúšať rôzne podivné príchute. 
Nikdy dopredu nezistíte, či fazuľka, ktorú ste si vytiahli, je chutný maslový popcorn alebo pokazené 
vajíčko, či  je roztomilá oranžová fazuľka šťavnatou broskyňou alebo zvratkami. Balenia sú dostupné 
tiež v party verzii, ktorú si môžete vyskúšať so svojimi priateľmi či nepriateľmi. Toľko na úvod. A teraz 
ako sa robí Jelly bean chellinge. A zabudol som dodať, že tu budú aj Jelly bean príchute aj s farbami. 
Jelly Bean si môžete objednať na internete. 

 

 

Ako hrať Bean Boozled? 
Jelly Belly Bean Boozled si 
môžeme kúpiť buď 
samostatne, alebo v 
špeciálnom hernom balení, 
ktoré obsahuje aj Ruletku so 
šípkou. Hru potom môžeme 
hrať napr. tak, že hráči sa 
postupne striedajú a každý si 
zatočí. Políčko, na ktorý 
šípka ukáže, potom udáva 
farbu fazuľky, ktorú hráč 
musí zjesť. Nikdy však nejde 
dopredu spoznať, či sa jedná 
o jednu z dobrých alebo 
nedobrých príchutí. Hru som 
si s kamarátmi raz zahral a 
musím povedať, že to bol 
skutočne zážitok, na druhú 
stranu druhýkrát už by som 
to asi nezvládol (špeciálne 
tie fazuľky s príchuťou 
zvratkov boli naozaj sila). 

Jelly belly bean boozeld príchute: 
 modrá- zubná pasta/čučoriedka, 
 zelená- pokosená tráva/limetka, 
 silno zelená- šušeň z nosa/ hruška, 
 biela- detské utierky/kokos, 
 farebná- smradľavé ponožky/Tutty-frutti, 
 hnedá- psie žrádlo/čokoládový puding, 
 čierna- skunk/sladké drievko, 
 oranžovočervená- grcka/broskyňa, 
 bielo oranžová- plesnivý syr/karamel, 
 bielo žltá- skazené vajce/maslový popcorn. 

Matúš Melicherík 5 



 

Tu vidíte mňa a moju spolužiačku Dominiku. Robíme stromček. 

Na výrobu stromčeka potrebujete: papier, hnedú pastelku a zelené gombíky. 

Postup:  Na  papier (radšej väčší) si ceruzkou nakreslite opatrne pekný rozkonárený 

strom. Potom vymaľujte kmeň stromu na hnedo. Potom si vyberte viac gombíkov 

rôznych odtieňov zelenej. Mali by byť aj rôznych veľkostí. Postupne priliepajte 

gombíky na papier tak, ako to vidíte na obrázku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na tomto obrázku vyrába Domča vianočný pozdrav. Ak ho chcete aj vy, budete 

potrebovať: tvrdý papier, fixku, 4 gombíky.  

Postup: zložíte papier na stranu, potom na papier nakreslíte akože nitky s mašľami 

a nalepíte gombíky rôznych farieb. Nakoniec nezabudnite  na nápis Veselé Vianoce.      

Tento rok vedie pani učiteľka Holičová Ekotvorivý krúžok. Robíme v ňom zo starých vecí nové, 
z nepotrebného odpadového materiálu vyrábame rôzne pekné výrobky. Tu sú niektoré z nich. 
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Vľavo vidíte vianočný veniec. Na jeho výrobu potrebujeme kartónové rolky z 

toaletného papiera, lepidlo, malé koráliky a stužku. 

Postup: nastriháme si 40 koliesok z roliek, zložíme ich a potom ich k sebe priliepame 

ako kvet. Tých kvietkov urobíme 8 a zlepíme to dokopy.  

Vpravo: Na malé vianočné stromčeky potrebujete farebný papier, gombíky, lepidlo 

a fixky. Postup vám je určite jasný podľa obrázka:-)  

Pri tomto krásnom 

strome sme postupovali 

takto: Najprv sme si 

nakreslili kmeň stromu 

a konáre. Potom sme 

zafarbili listy, ktoré sme 

si doniesli. Farbili sme 

ich rôznymi jesennými 

farbami. Zafarbené listy 

sme capli na papier. 

Niektoré sa odrazili 

celé, niektoré slabšie, 

ale to nevadí, celý strom 

vyzerá ako živý. Obraz 

sme zavesili na stenu 

hornej chodby, kde si ho 

môžete pozrieť. 

Danko Kováč,  

Vanesska Uhliariková 
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Na Vianoce to u nás doma prebieha takto: Ráno sa zobudím, oblečiem sa a potom sa idem naraňajkovať. Keď 
sa naraňajkujem, ide sa upratovať, aby sme mali poriadok na Štedrý deň. Keď je hotovo, tak sa pustíme do 
ozdobovania. Najprv ozdobíme stôl a potom stromček. Vytiahneme malý Betlehem a pekne tam poukladáme 
postavičky. To už ubehne polovička dňa. Niekedy sa ideme prejsť. Keď prídeme domov, ideme sa prezliecť do 
sviatočného oblečenia. Potom  ideme do kuchyne a keď prídeme do obývačky, sú pod stromčekom darčeky. 
Potom sa ideme najesť. Oco vždy prekrojí jablko, či tam je hviezda. Máme aj krupicovú kašu a med 
s cesnakom. Potom ideme papať rybu a zemiakový šalát. Keď dojeme, ideme rozbaľovať darčeky.    
    

                                                                                                                                           Ráchel Haluzová 

Ráno sa zobudím a prídem  dole  sa naraňajkovať ku stromčeku. 
Zapnem si televízor a so svojou sestrou sa dívam na rozprávky. 
Keď sa rodina naraňajkuje, tak príde  ku stromčeku sa s nami dívať na rozprávky. 
Ja so starkou robíme vianočnú večeru a mama obed.  Naobedujeme sa a ideme 
odpočívať. Potom o 5 ideme všetko chystať na vianočnú večeru. Ideme o 6 veče-
rať. Náš chod: hrachová polievka, kapustnica, filé so zemiakovým šalátom, zavi-
náč. Pomodlíme sa a rozbalíme darčeky. O polnoci ideme na polnočnú. Keď prí-
deme, tak ideme spať.  
       Dominika Kahátová 

 

U nás na Vianoce mám najradšej, keď som s rodinou. 
A najlepšie je, keď zdobíme stromček. 
Pri zdobení stromčeka je vždy sranda. 
A čo večeriame?  Kapra , šalát, krupicovú kašu, 
oplátky s medom, zákusky... 
Deti si pripíjajú detským šampanským alebo džúsom. 
Dospelí si pripíjajú vínom. 
            Vanesa  Mazúrová 
 

Skoro každý dodržuje rodinné vianočné pra-
vidlá. 
Jedna rodina niečo iné, druhá zas niečo iné. 
Ale je jedno, čo dodržujú všetci, a to je via-
nočný stromček. 
Na vianočnom stromčeku nesmú  chýbať aj 
vianočné ozdoby. Ozdoby môžu byť napríklad 
ligotavé alebo žlté alebo modré. Stromček sa 
môže ozdobiť napríklad salónkami, guľami 
alebo slamienkami. 

                          
Jakub Dobroň 
 

Na  Vianoce   chytáme  kapry, môj ujo chytá 
ryby na Váhu a volá sa Ján Surovčík. Chys-
táme  stromček,  pečieme perníčky,  varíme  
kapustnicu.  Na Mikuláša píšeme listy Ježiš-
kovi.  Na Vianoce  dostávame  pod stromček 
darčeky. Modlíme sa pred jedlom, medom  
si robíme krížiky na čelo. Keď  je vonku sneh, 
tak môžeme  robiť anjelov a ešte sa  guľuje-
me, robíme  si iglu a sánkujeme  sa.          
     
Martin Melicherík                                                                    
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Ráno sa zobudím a prídem  do kuchyne si zobrať raňajky a 
idem  ku stromčeku. Keď zjem raňajky, tak s tatom a so ses-
trami idem upratať dom  a nachystať stôl. 
Potom môžeme ísť pred večerou vonku. Rodičia zatiaľ chysta-
jú večeru.  Keď je  všetko hotové, tak sa môžeme ísť naveče-
rať. Keď všetko zjeme, môžeme si rozbaliť darčeky. Ja a moje 
sestry rozdávame darčeky. Potom ideme vonku púšťať ohňo-
stroj. 
     Dominika Ševčíková  

 

MOJA RODINA 

V našej rodine je veľa detí. 

Je nás šesť. Naše mená sú: 

Peťa, Aďa, Maťo, Kubo, Luc-

ka, Filip. 

Detí je šesť a dospelých je 

osem. 

Zažili sme už veľa  

dobrodružstiev. 

Vždy, keď prídu, tak sa hroz-

ne teším. 

Potom sa ideme hrať. 

 

Kubo Dobroň 

 

 

 

 

 

 

 

MOJA MAMA 

 

Moja mama sa volá Žaneta. 

Pracuje vo veľkej budove  

Žilpo ako očná sestrička.  

Býva aj pri operáciách očí.  

Má  rada mňa, 

 moju sestru Vanessu,  

bratov Simona a Denisa.  

Keď je mama doma,  

tak upratuje 

 a robí si s nami úlohy. 

 Rada háčkuje. 

 Často varí,  

je dobrá kuchárka. 

 Kedysi štrngala na námestí 

kľúčami, 

 aby sme mohli cestovať. 

Timea Uhliariková 

 

 

 
Neviete, čo dať na Vianoce rodičom, kamarátom? To je 
jednoduché,  napríklad mame dajte niečo nekupované,  
vyrobené od vás, nie kupované drahé darčeky.     Alebo 
otcovi lacný pohár vianočný. Bratovi alebo sestre obrá-
zok alebo cukríky, keď máte starších bratov alebo sestry, 
dajte im poháre alebo vyrobený vianočný svietnik. Babke 
a dedkovi zas obrázok. Kamarátom vyrobte niečo podľa 
návodu z Pramienka, učiteľkám obrázok.   
       
    Vanessa Uhliriková 
 

K vianočnému stromčeku nesmú 
chýbať vianočné pásiky. 
Pásiky môžu byť napríklad biele, 
červené, čierne, ružové. 
Niektoré neladia so stromčekom, 
napríklad zelené, oranžové. 
Niektoré pásiky môžu byť chlpaté. 
A niektoré môžu byť krivé. 
V Žiline na námestí sú spustené 
pásiky.         
   

  Kubo Dobroň 

 

Trúfneš si skrotiť pavúka?  Vezmi  ho do dlane a pohladkaj 
ho. Pavúk  ožije. Keď  má oči modré,  lezie, keď  zozelene-
jú, skúma terén  okolo, ale keď sčervenajú,  tak  pavúk  
zaútočí.    
Všetkým nezbedným chlapcom odporúča Danko Uhlárik:-) 
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_____________________________________ČÍTANIE NA POKRAČOVANIE ________ 

 

 

Oli čakal a čakal, ale Džimi sa z miesta ani nepohol. A tak mu to nedalo a spýtal sa: 

Džimi, a kde je tortááá??? Spýtal sa ťahavým hlasom. Džimimu neostávalo nič iné 

ako povedať: Och, bodaj by som zabudol. A vytiahol z chladničky malilinký záku-

sok. Ale Oli naňho nahodil znechutený pohľad. Nakoniec si ale povedal, že aspoň 

niečo a s radosťou ho zjedol. Oli začal soboty vyslovene milovať, a vždy čakal celý 

týždeň len na to, kedy mu Džimi spraví ďalšiu čajovú hodinku. Avšak Džimi si sľú-

bil, že nabudúce už sa Olim nedá zmiasť. A tak sa aj stalo. Hneď ako prišiel, Džimi 

začal Oliho zabávať, Oli úplne zabudol na tortu a konečne si čajovú hodinku užil aj 

Džimi. Obaja si ju veľmi užili a Oli na tortu pozabudol aj ostatné takéto dni, ale 

samozrejme, že keď mu Džimi ponúkol, slušne si dal a zase sa bežal hrať. Džimi bol 

s tým, čo dokázal, spokojný a bol zvedavý na to, ako sa zachová na Timovej oslave, 

ale to nebolo všetko, pretože sa blížili Vianoce. Takže sa mohol Džimi tešiť na vý-

sledok až dvakrát. Keď prišiel ten deň, kedy mali ísť na oslavu, boli obidvaja nad-

šení. Keď tam prišli, bola veľká zá-

bava a keď prišla na radu torta, 

v Džimovi zavládol stres. Ale  všet-

ko skončilo dobre a Džimi bol spo-

kojný. Obaja sa vrátili vyšantení 

a zmorení, čo bolo náznakom, že 

bolo super. Na druhý deň, keď boli 

svieži ako rybičky, sa rozhodli 

ozdobiť si stromček. Zdobili 

a zdobili, až im došli ozdoby. Čo te-

raz?! skríkol Oli. Vyrobíme si ich! 

Skvelý nápad, Džimi. Pochválil ho 

Oli. Pri výrobe sa veľmi zabavili 

a vytvorili krásne trblietavé hviezdičky.  S radosťou dozdobili stromček a chystali 

sa piecť medovníky. Džimi bol zvedavý, či ich Oli nezje do Vianoc, a či sa im vôbec 

podaria. Išli sa do toho teda pustiť. Múka, cukor, mlieko... a miešame. Miešali  



a miešali, a potom sa pustili do vykrajovania. No pozrime!!! Len čo išiel Oli vybrať 

cesto, zlepili sa mu ruky. A tak sa potom približne pol hodinu trápili s tým, ako to 

dajú Olimu dole z rúk. Ale... podarilo sa. A tak skúsili znova. Cesto sa síce podarilo, 

ale len čo sa Džimi vybral pre vykrajovátka, a vrátil sa, cesto bolo preč. Oliiiii!!! čo 

to má byť, čo budeme teraz vykrajovať! Džimi sa rozhodol Oliho večer trochu po-

strašiť, aby ho začal    poslúchať. Povedal mu toto: Ak nebudeme mať perníky, Je-

žiško ani Mikuláš neprídu, a keďže čert chodí s Mikulášom, tak nikdy neodchádzajú 

s prázdnymi rukami, buď si Mikuláš vezme perníky a dá ti odmenu za šikovnú prácu, 

alebo si ťa čert vezme, aby ťa naučil piecť. A Džimi mal pravdu, Oliho od rána na-

háňal, aby  išli piecť, lebo on nechce ísť s čertom  preč. Perníky sa im podarili a ani 

jeden nezmizol. Prišiel Mikulášov deň a Oli sa strašne bál, ale aj tešil. Na druhý deň 

si našiel krásny balíček vo svojej čižmičke na komíne. Potom prišli aj Vianoce, kto-

ré spolu prežili v láske, šťastí a radosti. Veľmi si pochutnali na svojich slávnych 

perníkoch, ktoré najviac chutili Olimu (samozrejme). Oli dostal balíček, teda sadu 

na varenie a pečenie, potom dostal hračkársku čokoládovú továreň a plyšáka, ktorý 

vyzeral ako on. Bol veľmi šťastný. Džimi dostal spoločenskú hru, jeho obľúbené 

knihy a tak isto ako Oli dostal plyšáka vo svojej podobe. 

                                                                          Pokračovanie nabudúce... 

                                                                                          

     Toto je druhý z našich psov. Volá sa  Darinka (Dallinare Gift 

for Julzar). Je to veľmi múdry pes, ktorý má svoj postoj, ale je aj cez to 

všetko je veľmi priateľský. S Darinkou sa robia úžasné fotky (je to moja    

modelka). Stále odporúčam stránku Julzar. 

 

 

 

 

Bianka Bajanová, 5.roč. 
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Narodil som sa 26. decembra 2004, presne o 10:55 doobeda. Som 

„nedeľné a vianočné dieťa“. Presne v tento deň, v Malajzii, tsunami 

pripravilo o život veľa ľudí. Moja váha pri narodení bola 3450g 

a výška 50 cm. Keď som mal 4 hodiny, mal som v nemocnici svoju 

prvú návštevu: tatina, babku, tetu a uja. Môj brat zostal doma 

s dedom, lebo bol chorý. Z rozprávania mojej mamy viem, že som sa 

v nemocnici skoro pridusil. Musel som ostať celú noc na pozorovaní. 

Všetko ale dobre dopadlo, ostal som zdravý a mohol som ísť na                   

                Silvestra domov. Nový rok 2005 som oslavoval doma s rodinou.        

                                                                                                                Samuel Brežný, 5. roč. 

 

Narodila som sa 23. decembra 2002 o 13:45 

v nemocnici v Žiline. Bol vianočný čas. Vonku 

mrzlo. Mama ma porodila nenaplánovaným 

cisárskym rezom. Vážila som 3500g a merala 

50 cm. Keď sa moja sestra dozvedela, že má 

sestričku, nahnevala sa. Chcela brata. Mama 

mi povedala, že keby som sa narodila ako 

chlapec, volala by som sa Michal. Spomínala 

mi, ako ma sestričky a sanitárky budili, 

pretože chceli vidieť moje veľké modré oči. Celá 

rodina bola šťastná, že im Ježiško priniesol 

takýto malý predvianočný darček, čiže mňa. 

                                                                                                                               Silvia Randíková, 7. roč. 

 

Narodila som sa 27. decembra 2002 v žilinskej nemocnici. V ten deň 

bol piatok. Bolo to ráno o 8:42. Vážila som 3350 gramov a merala 

som 49 cm. Vonku, ako sa na zimný čas patrí, snežilo a veľmi mrzlo. 

Na moje narodeniny sa nič zaujímavého nestalo, ale mňa však veľmi 

zaujalo to, že o dva dni na to mala moja mamina narodeniny. Tak ako 

aj mojej mamine ,tak aj mne hovorili, že som trošku oneskorený darček. 

                                                  Viktória Capandová, 7. roč. 
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Koledy sa spievajú na Vianoce. Najviac sa spievajú v kostole. Niekedy si to zaspievame aj 

doma, aby sme si zlepšili náladu. A dokonca, niekedy 

k vám môžu prísť aj malé deti zaspievať koledy pred váš 

dom, aby ste sa vy potešili a oni aby dostali sladkosť. 

Koledy sa spievajú aj na počesť nášho Pána Ježiša. 

Poznáme koledy napríklad tieto:  Narodil sa Kristus Pán 

v Betleme, Búvaj, dieťa krásne, Do hory, do lesa, Dobrý 

pastier sa narodil, Jak si krásne Jezuliatko, Tichá noc, svätá  

noc... i mnohé iné. 

Mne sa najviac páči koleda :  

   

  

1.  Narodil sa Kristus Pán, veseľme sa!  

 Z ruže kvietok svitol nám, radujme sa! 

R /: Z života čistého, z rodu kráľovského, Kristus Pán narodil sa. :/   

  

2.  Prorokmi nám hlásaný, veseľme sa! 

 Na svet nám je poslaný , veseľme sa! R: 

R /: Z života čistého, z rodu kráľovského, Kristus Pán narodil sa. :/  

 

                          3. Človek je učinený, veseľme sa! 

 By bol večne spasený, radujme sa! R: 

R /: Z života čistého, z rodu kráľovského, Kristus Pán narodil sa. :/ 

Ráchel Haluzová     13 



 

 

 

Som vďačná za všetky darčeky, ktoré som dostala 

a preto neviem vybrať ten najlepší. Najprv som sa 

tešila z bábik, detského kočíka, kuchynky 

a hojdacieho koníka. K nim postupne pribúdali 

modernejšie bábiky a bárbiny. Keď som nastúpila do 

školy, moje darčeky sa zmenili. Dostala som školskú 

tašku so školskými pomôckami a knižkami. 

Momentálne sa najviac teším z elektroniky. Minulý 

rok ma veľmi potešil notebook. Veľmi rada darčeky 

rozdávam. Rada robím ľuďom prekvapenia. Mojich 

rodičov a starých rodičov najviac potešia 

vlastnoručne vyrobené darčeky. Najlepší vianočný 

darček, ktorý som dala mojej rodine som bola ja, deň 

pred Vianocami. Najvzácnejší darček, ktorý človek 

môže dostať je aj tak láska, priateľstvo, zdravie a rodina.      

 Silvia Randíková, 7. roč. 

Moje najkrajšie Vianoce boli v roku 2007. Bol to pre mňa najkrajší vianočný darček, lebo sme 

celá rodina odleteli za mojou krstnou mamou a krstným otcom so Severného Írska do mesta 

Belfast. Veľmi sa mi tam páčilo, spoznala som aj veľa írskej kultúry. Bol to vtedy pre mňa a pre 

brata najkrajší darček, lebo sme sa v tom čase nestretávali s mojimi krstnými rodičmi. Dostala 

som aj veľa iných krásnych darčekov.             

                  Simona Sládková, 7. roč. 

Všetky boli najlepšie, ale napíšem vám o tých najnaj. 

Od mojej maminy na Vianoce som dostala foťák. 

Veľký plyšový psík, ktorého som dostala na Vianoce 

bol od môjho ocina. Nakoniec chodiaci psík Gogo od 

mojej maminy a môjho ocina. Darčeky, ktoré som 

kedy dala možno neboli najlepšie, najdrahšie 

a najštýlovejšie, ale všetky boli dané s láskou. Ocinovi 

som dala skleneného anjelika a mamine sklenenú 

ovečku.       

    Bianka Bajanová 
    14 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do Ameriky nosí darčeky Santa Claus. Chodí po uliciach a obchodných domoch. Na 

veľké vzdialenosti sa prepravuje vo voze, ktorý ťahajú soby. Keď sa niekomu 

nepáči darček od Santu, treba mu ho poslať späť a on vám ho vymení za iný. 

Do Talianska nosí darčeky Babbo Natale. Ten roznáša darčeky 6. januára od 

strapatej čarodejnice  Befany, ktorá ich má ukryté v krošni na chrbte. 

U nás nosí darčeky svätý Mikuláš, a to už 6.decembra. Je to môj obľúbený deň. 

Každú nocí keď mám isť spať, 

tak sa vždy teším,  ale najprv musím ísť von 

čakať pred dom. Keď príde Mikuláš a dá 

deťom sladkosti, tak sa  ešte rozprávam 

s kamarátmi vonku a potom idem domov. Keď 

prídem do izby, v čižmách mám sladkosti. 

Ďalšie darčeky u nás nosí Ježiško 24. 

decembra. Dáva ich pod vyzdobený 

a rozsvietený stromček. 

 

Dominika Ševčíková 
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Bol rušný deň, pretože sa Callistrovci balili na dovolenku.  Keď bola večera, 

pohádal sa Kevin so svojím bratom. Ich mama sa rozhodla za trest poslať 

Kevina spať na povalu a brata do svojej izby. Bolo ráno a Kevina zabudli 

doma. Najskôr Kevin bol rád, ale po čase bol smutný, lebo prišli Vianoce. 

Jeho mama chcela ísť za ním domov, ale  letenky boli vypredané. Ale stretla tam hudobníkov, ktorí to mali 

cestou, tak ju zobrali so sebou. Už bol štedrý deň a lupiči vedeli, že je Kevin doma sám, tak ho išli prepadnúť. 

Kevin to tušil, tak urobil pasce. Keď prišli, tak na všetky pasce sa chytili. Zavolal na nich policajtov. Prišli 

policajti a  zatkli ich. Kevin sa zobudil a prišiel dole a tam uvidel stáť svoju mamu. Bol šťastný. Potom prišli aj 

ostatní a boli všetci šťastní až do smrti. Bol to najkrajší film aký som videla, všetkým ho odporúčam. 

       

                  

 

 

 

 

Spievajú: Dominika Mirgová a Michal Chrenko 

Všade je ticho až to mrazí  Dnes je nám spolu viac než dobre 
Dúfam že sa to nepokazí  Láska je láska a nie problém 
Kým máme bielo na duši  Vraj prišla na svet práve dnes 
Nech nás dvoch nikto neruší  Viem a to viem že ty to vieš tiež 
 
Za oknom celkom ticho sneží  Za oknom celkom ticho sneží    
V diaľke na slame dieťa leží  V diaľke na slame dieťa leží 
Každý má presne to čo chce  Každý má presne to čo chce  

To sú predsa Vianoce   Tu sú predsa Vianoce 
 
Keď ja mám teba   Keď ja mám teba 
Ty máš mňa    Ty máš mňa 
Náš anjel z neba   Náš anjel z neba 
Prichádza    Prichádza 
 
Keď máme dlane   Keď máme dlane 
Horúce    Horúce 
Viem že sú zase   Viem že sú zase 
Vianoce    Vianoce 
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Dominika  
Kahátova 

a  
Dominika  
Ševčíková 



  Idem! 
Choď sa von pohrať! 

Tu je moja čiapka! 

Bŕŕ,  aká zima! 
Nie, tu nie! 

Čo to je? 
Asi vedľa. 

Ideme!  Pozor na 

šnúrku! Pomoc!!!! 

Pomoc!!!! 

Kde som to!?  
Prosím? 

Áno. 

Čo chceš,  

ľudské 

dieťa? 

 Kde som 

sa  to 

dostala? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Vianočná móda je podľa mňa 

najzaujímavejšia a najkrajšia. Páčia sa 

mi všetky doplnky a ladenie bielej, 

červenej a zelenej. Na červenom  

a modrom obleku sú snehuliaci, 

stromčeky, soby a hviezdy, ktoré sú 

typické pre Vianoce. 

P.S. Tieto obleky sú veľmi zlaté!  

Tieto svetríky sú veľmi elegantné a keby sa dali kúpiť 

v obchode za  3 eurá ,tak za jeden deň by bolo 

vypredané. A čo poviete na tie topánočky? Do snehu 

by som ich neodporúčala, ale na silvestrovskú párty 

sú perfketné:-)  

Kika  Vršanská, obrázky: google 
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Mami, mami, 

stromček horí! 

Hovorí sa svieti 

a nie horí! 

Mami, mami, 

záclony už tiež 

svietia! 

„Pán riaditeľ, môžete mi dať zajtra 

voľno? Manželka chce, aby som jej 

pomohol s vianočným upratovaním.“ 

pýta sa v práci pán Novák. 

„Z takého dôvodu vám predsa 

nebudem dávať voľno!“ rezolútne to 

odmietol riaditeľ. 

„Ďakujem,“ vydýchne si zamestnanec, 

„vedel som, že je na vás spoľahnutie.“ 

 

 

Jožko sa pýta na Štedrý deň rodičov: 

„Určite mi toto všetko priniesol 

Ježiško?“ 

Mamička na to: „Samozrejme, a kto 

iný?“ 

Jožko sa zamračí: „A čo ste mi teda 

priniesli vy?“ 

Ministerstvo vnútra oznamuje: 

Kriminalita silne poklesla. Podľa 

dostupných informácií sa v máji 

nevyskytol ani jeden prípad krádeže 

vianočného stromčeka! 

 

 

Sudca: „Môžete mi vysvetliť, prečo 

ste sa počas noci päťkrát vlámali do 

jedného obchodu?“ 

„Chcel som dať manželke pod 

stromček nové šaty.“ 

„A čo tie ostatné vlámania?“ 

„To ma ich potom poslal štyrikrát 

vrátiť, lebo sa jej žiadne nepáčili.“ 

Danko Kováč, Kika Vršanská 
www.vtipy.sk 
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Najlepšie darčeky pre chlapcov. 

Málo chlapcov chce ponožky. Trošku viac chlapcov chce knihy. Ale 

najviac chlapcov chce autá, strieľačky, lego, kopačky. Prečo niektorí 

chlapci nechcú knihy alebo ponožky? Predstavte si, že ráno vstanete, 

vychystáte sa do školy a zrazu zistíte, že nemáte ani jedny ponožky. 

Museli by ste ísť bosý. Obuli by ste si topánky, ale v škole by ste sa 

museli vyzuť a obuť si prezuvky. A chodili by ste v nich naboso. Stretne 

ťa pani učiteľka a spýta sa ťa: Kde máš ponožky?! A ty by si povedal: 

Žiadne som na Vianoce nedostal, ja som dostal len autá, lego, strieľačky 

a kopačky. A z toho vyplýva, že ponožky sú dôležité. A ja si preto pod 

stromček prajem hlavne ponožky. U nás, v treťom ročníku, niekto číta 

knihu, niekto nečíta. Tí, čo nečítajú knihy, keď je hodina čítania, oni zle 

čítajú a môžu dostať aj päťku. Knihy napríklad od Keri  Smithovej alebo 

od Michaela Bonda sú moje obľúbené. 
 

Jakub Dobroň 
 

  

 

 

 

 

 


