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                             VLOČKA 

Ach ja vločka smutná, malá 

sama som sa na boj dala. 

Poprosím Vás vločky moje, 

príďte na zem ku mne dole. 

Deti sa už na Vás tešia, 

preto vonku rýchlo bežia. 

Hurá! Hurá! Padá sneh, 

poďte rýchlo, poďte hneď. 

Budeme sa sánkovať, 

šmýkať, váľať, guľovať. 

Teraz som ja vločka šťastná, 

že je zima veľmi krásna. 

Laura Palugová, 2.A 

 

 



Úvod 

VIANOCE – príležitosť zamyslieť sa  
 
 Čaro Vianoc bývalo vždy predovšetkým citovým zážitkom. 
Sú príležitosti na zamyslenie sa nad sebou i nad druhými, a teda predovšetkým nad vlastnými 
deťmi, za ktoré sme prevzali zodpovednosť, že z nich vychováme nielen múdrych, ale aj 
citlivých ľudí. 
Bolo by zaujímavé sledovať, na čo v rodine kladú najväčší dôraz. Niekto na dobré jedlo, iný 
na množstvo a hodnotu darčekov a ešte ďalší na medziľudské vzťahy, potešenie jeden 
z druhého, radosť v detských očiach. Dobrý vzťah k deťom, záujem o ich život s detskými 
problémami i radosťami najlepšie poradí pri výbere darčeka. Bolo by čudné, keby rodič 
nevedel, čo jeho dieťa poteší. 
Praktické skúsenosti ukazujú, že veľmi nákladné hračky sa síce zablysnú pod stromčekom, 
prekvapia, očaria, ale v najbližších dňoch upadnú do zabudnutia. Niekedy tie jednoduché, 
cenovo nenáročné hračky zaujmú dieťa a podporia ho v tvorivosti. 
Úlohou dospelého je usmerňovať deti, nie kaziť ich vyhovením každému prianiu. To iba my, 
nešťastní moderní rodičia , sa usilujeme vynahradiť svojim deťom nedostatok času 
a pozornosti drahými darmi. 
Vianoce stoja nielen veľa peňazí, ale často aj priveľa energie, najmä ženskej energie 
a následnej únavy. Bolo by žiaduce, aby sa všetci – muži, deti zapojili do príprav najkrajších 
sviatkov roku.                                                                                                                   Bc. Loffajová 
 

 
 
 
 
Napísali pre Vás pani učiteľky 
 
Milí rodičia, 

         od 1. októbra 2016  plníme v škole aktivity v súťaži Domestos pre školy. Súťaž je zameraná na 

zlepšenie stavu toaliet. Päť aktivít, ktoré sme splnili, nám prinieslo  500 bodov. To však nie je všetko – 

ďalšie body môžeme získať za účtenky, na ktorých je akýkoľvek výrobok Domestos. Tie môže poslať 

do súťaže škola, alebo  na www.domestospreskoly.sk  ich môže 

každý, kto chce školu podporiť, nahrať aj sám. Posledný spôsob, ako môže škola 

získavať cenné body, je hlasovanie na už spomínanej stránke. Ak nám chcete 

pomôcť získať hlavnú cenu 3500 eur na rekonštrukciu toaliet, alebo jednu 

z vedľajších výhier, môžete  za nás hlasovať do 31. decembra 2016. Získané 

hlasy sa prepočítavajú na počet žiakov školy.  

  

Postup je jednoduchý:   

1.    Kliknite na ikonku „pre rodičov“ a zaregistrujte sa 

http://www.domestospreskoly.sk/


2.    Na „môj profil “ si medzi obľúbené školy zaraďte našu školu Základná škola s materskou 
školou Čimhová. Nezabudnite sa prekliknúť do záložky základné školy. Teraz sa Vám naše 
fotografie budú zobrazovať ako prvé a nemusíte ich hľadať medzi ostatnými.  

3.    Kliknite na ikonku „aktivity“ a hlasujte za aktivitu 1 až 5. 

Z jedného konta sa dá  na každú aktivitu hlasovať iba raz. 
Poproste svojich rodinných príslušníkov a známych, aby hlasovali za našu školu.  

Ďakujeme za Váš čas a za to, že sa nám svojimi hlasmi snažíte pomôcť. Zvlášť ďakujeme 
všetkým, ktorí už za nás hlasovali aj tým, ktorí nám doniesli účtenky s výrobkami Domestos.  

                                                                                                         Mgr. Marianna Dreveňáková 

Domáce úlohy 

       S úlohami je to ako so zeleninou – rodičia zvyčajne zastávajú názor, že by ich deti mali 
dostávať, pretože sú pre ne prospešné. Ale v skutočnosti, bohužiaľ, ako konzumácia zeleniny, 
tak domáce úlohy bývajú v mnohých domácnostiach zdrojom napätia. Ak patríte medzi 
rodičov, ktorí nad domácimi úlohami svojich detí zažili mnohé súboje, určite ste už niekedy 
boli v pokušení „urobiť mŕtveho chrobáka“ a nechať dieťa ísť nasledujúci deň do školy bez 
úlohy. 
Ale to všetko naozaj nie je nutné. Vaše rodinné popoludnie a večery možno radikálne 
vylepšiť, pokiaľ si jasne uvedomíte, prečo bola domáca úloha uložená, kedy a ako by ste mali 
dieťaťu pomôcť a kedy by ste, naopak, mali dieťa nechať pracovať celkom samostatne 

Rodičia by mali na prácu svojich detí dozerať. To je celá ich úloha. Ak ste presvedčený, že 
písanie domácich úloh nie je nič iné než strata času, alebo že určitá úloha je celkom 
bezcenná, uvedomte si jednu vec, totiž, že prvoradým zmyslom domácich úloh je učiť 
žiakov zodpovednosti. Ak sa teda nepostaráte o to, aby vaše dieťa úlohu riadne 
vypracovalo, zamešká vlastne jednu veľmi cennú lekciu. O možnosť učiť sa zodpovednosti 
však dieťa pripravíte aj vtedy, keď mu budete tak vehementne pomáhať, že za neho 
v podstate úlohu napíšete sami. Domáca úloha nie je zodpovednosť, o ktorú sa s dieťaťom 
delíte, je to výhradne jeho zodpovednosť. Vy by ste mali svojmu dieťaťu predovšetkým 
poskytovať optimálne prostredie, povzbudzovať ho, príležitostne vysvetliť nejakú nejasnosť 
a prípadne mu na požiadanie povedať svoj názor na určitú vec. 

Žiaci by mali úlohu samostatne vypracovať a skontrolovať si ju. Je potrebné si uvedomiť, 
že schopnosť dôkladne vypracovať domáce úlohy sa u každého dieťaťa mení v závislosti na 
jeho veku, ročníku, ktorý navštevuje, a tiež na ďalších okolnostiach, ako je zdravotný stav, 
rodinná situácia, príslušnosť k skupine vrstovníkov a konečne i v závislosti na tom, ako si 
rozumie so svojím učiteľom. Ak to vyžaduje určitá situácia, môžete výnimočne dieťa v škole 
z úlohy ospravedlniť. 

Avšak to najlepšie, čo pre svoje dieťa môžete urobiť, je striktne trvať na tom, že 

vypracovaná musí byť každá úloha, a to správne a presne podľa zadania.     p. uč. Gočalová 

 

Recyklohry 

        Zima nám už zaklopala na dvere a keďže máme radi prírodu, aj vtáčiky, rozhodli sme sa, 
pomôcť im. V rámci projektu RECYKLOHRY  deti vyrábali kŕmidlá  pre vtáčiky z odpadového 



materiálu. Využili svoju fantáziu a šikovné ruky a za pomoci rodičov premenili odpadový 
materiál na užitočnú vec.  „Našim“ sýkorkám sa v nových búdkach veľmi páči. Všetkým 
trinástim deťom veľmi pekne ďakujeme. Vtáčiky sa nám iste na jar odvďačia pekným 
spevom.  
                                                                                                                                 

 

 

  

                                                                                                                         

                                                                                                                           p. uč. Maďarová 

  

Strom života 

      Tretiaci a štvrtáci našej školy sa zapojili aj do environmentálnej súťaže, ktorú pripravuje 
organizácia STROM ŽIVOTA. V úlohe pod názvom Spoločenstvo stromov objavovali a 
dozvedali sa, prečo sú pre nás stromy také dôležité. Zisťovali tiež, aké stromy ľudia pestujú 
a prečo, ale aj napríklad, ako chutí čokoládový list. V úlohe Zrkadlo duše fotili a opisovali 
krásu prírody, ktorá bola pre každého iná. V poslednej úlohe tohto roku - Deti deťom 
vyrábali recyklovaný papier a maľovali naň vianočné pohľadnice, ktoré poputujú  Stromákom 
z iných škôl. Dúfame, že potešia.                                                                       p. uč. Maďarová 

Prečo jesť jablká.. 
 Odborníci na výživu hovoria, že človek by mal jesť hlavne ovocie a zeleninu, ktorá rastie 
v najbližšom okolí. 
A jablká rastú na našom území od nepamäti. 
JABLKO: 

 čerstvé na ráno na lačno prospieva ľuďom s vysokým tlakom, 

 pred obedom podporí trávenie , 

 večer vám pomôže k dobrému spánku. 
Šupka jedného jablka denne pokryje 75 percent dennej potreby vlákniny. 
Dve jabĺčka denne pôsobia prevenčne proti upchávaniu ciev a infarktu. A ak si súrne 
potrebujete prečistiť zuby a ďasná, tvrdé jabĺčko pomôže. Jablká si zachovávajú nutričnú 
hodnotu aj po tepelnej úprave.                                                                                        Bc. Loffajová 
  

Október –mesiac úcty k starším 

          Október je  mesiac, v ktorom si každoročne spomíname na starších ľudí. Sú to tí, ktorí 

sú naším vzorom, tí, ktorým patrí úcta za ich prácu a starostlivosť. Osobitne patrí táto úcta 

našim starým rodičom, ale aj všetkým tým, ktorí sú skôr narodení a majú čo odovzdať nám, 

mladším. Zastavme sa trochu a vyslovme to čarovné slovíčko ĎAKUJEM práve tým, ktorým 

vďačíme za veľa – za ich starostlivosť, pomoc, rady.                                            p.uč. Viktorová 

 

Tešte sa, Pán je blízko........ 

         Žiaci našej školy vystúpili dňa 16.12. s vianočným programom ,,Tešte sa, Pán je blízko.“ 



Pán je Blízko! Blízko tým, čo ho potrebujú, čo ho prijímajú, čo v neho veria. Ich utrpenia sú 
jeho utrpeniami. Ich bieda je záležitosťou jeho srdca. Nie je dôvod k opravdivej radosti aj 
napriek ľudským biedam a nedostatkom? Veď čím viac ľudí okolo nás ho prijme, tým menej 
zla tu bude. Uverme mu. Jeho programom je láska. Dovoľme mu vstúpiť do nášho života.  
                                           p. uč. Števuliaková 

Napísali pre Vás škôlkari... 
Čakanie na Ježiška..... 
            Advent je obdobie očakávaní, zapaľovania adventnej sviečky, prípravy na najkrajšie 
obdobie v roku.  

V triede 4-6r.detí sme si vymysleli adventný kalendár bez klasických čokoládok. Na 
každý deň adventu sme si vymysleli predsavzatie, o ktorom sme sa ráno porozprávali a snažili 
sme sa ho splniť. Uvádzame aspoň predsavzatia po vianočnej akadémií: 

17.december  - Pomôžem mamičke piecť koláče 
18.december -  Pôjdem s rodičmi do kostola 
19.december – Urobím radosť kamarátovi 
20.decembra – Dokončím darčeky pre svojich blízkych 
21.december – Poteším osamelú babičku, alebo dedka 
22.december – Pomôžem upratať hračky v triede 
23. a 24. december – Budem počúvam rodičov a čakať 
     na Ježiška. 

Všetci pevne veríme, že sa nám to podarí splniť. 

 

Napísali pre Vás prváci... 
Dramatický krúžok 
           Ako všetky deti, aj my máme radi rozprávky a ešte radšej v nich hráme. Nacvičili sme si muzikál 

o ,,Červenej čiapočke.“ 

Na divadelnom krúžku sme usilovne cvičili, pričom sme zažili veľa zábavy. Keď sme boli s muzikálom 

hotoví, vystúpili  sme pred starkými. S týmto vystúpením by sme chceli ešte pokračovať, lebo sa nám 

veľmi páčilo.         

                                                                                                                                                              Žiaci  s p. uč.                                                                                         

Včielkovo 

Prváci sme maličkí,                                                   pokračujeme veselou básničkou. 
pracujeme ako usilovné včeličky.                          Skladať slová, to je pre nás hračka, 
Pekne sa vždy pozdravíme,                                     ale veselšia je rébusová značka. 
úsmevom sa posilníme.                                           Pri písaní dodržiavame správne tvary, 
Telo rozhýbeme rozcvičkou,                                   pritom nerobíme žiadne čary. 

                                                                                                                                                  Žiaci z 1.A 

Advent 
          Počas Adventu sa s deťmi pripravujeme na Vianoce. Od začiatku decembra sme začali 
strihať a vytvárať pekné figúrky pre svoj betlehem. Je to milá a príjemná chvíľa očakávania 
narodenia Ježiška.                                                                                                   Žiaci z 1.A s p. uč. 
 
 



Napísali pre Vás druháci... 
Básne pre starkých 

                Dnes tebe patrí, drahý starký,                               Dnes ste sa dožili prekrásnej chvíle, 

                úcta a všetka naša láska.                                        prešli ste životom predlhé míle. 

                Blahoželania, milé slová,                                         Prešli ste krajinou bolesti, lásky, 

                ktorými chceme vždy a znova                               a s láskou hladíte naše vlásky.  

                želať ti k sviatku zdravia veľa ,                               Neraz ste zdolali brody i rieky, 

                splnenie toho, čo si chcel                                       zostaňte tu s nami, starkí, 

                a veľa šťastia v ďalšom žití                                     na dlhé veky. 

                bez príkorí a vlnobití.                                                                          Vaneska 2.A 

                     Paulínka 2.A 

                                               Veľa šťastia , milý starký, 

                                                               nech ťa sila neopúšťa, 

nech ti stále slúži zdravie, 

                                                              či je deň a či noc hustá. 

Veľa zdravia, milý dedko, 

                                                              prajeme ti ozaj všetko, 

                                                              po čom tvoje srdce túži. 

                                                              Dobrého si veľa uži!       Števko 2.A 

            Mikuláš 

      K Vianociam neoddeliteľne patria aj vianočné radovánky. Jednou z tých prvých je Mikuláš. 
My žiaci z 2. A sme sa naučili peknú básničku, aby  mal z nás  Mikuláš radosť. Keď k nám 
zavítal cez 4. vyučovaciu hodinu, boli sme veľmi šťastní. Okrem radosti z takejto návštevy 
sme mali aj obavy, či sme dobre poslúchali. Ale preto, že sme ukázali, že sme šikovné deti, 
tak nás Mikuláš sladko odmenil.                                                                       Žiaci z 2.A s p. uč. 

 

 

                                                       

Vianočný kvíz 

1. Samotným Vianociam predchádza adventné obdobie. Viete, čo znamená latinské 
adventus, podľa ktorého toto pomenovanie vzniklo?  
a)zrodenie  

b)sviatok  

c)príchod  

2.Počas štedrovečernej večere rozkrajujeme jabĺčko. Prečo?  

a)hviezdička uprostred symbolizuje zdravie  

b) hviezdička uprostred symbolizuje lásku  

c) hviezdička uprostred symbolizuje úspech 

 3.Vianoce sú kresťanským sviatkom a oslavou narodenia Ježiša Krista. Jeho narodenie sa 
datuje na:  
a)Na Štedrý deň, 24.decembra  



b)Na 1. sviatok vianočný, 25.decembra  

c)Na 2. Sviatok vianočný, 26.decembra 

4. Čo sa dáva na stromček?                                                                      5. Čo sa dáva na perník? 

a) ozdoba                                                                                                      a, džem 

b)ryba a voda                                                                                               b, cibuľa                                                           

c)ryba a sviečky                                                                                            c, ryba 

Vyhodnotenie 

1.  c) príchod 

2.  c) ...úspech 

3.  b) 25.12. 

4.  a) ozdoba 

5.  a) džem                   

                                                                                                                   Žiaci z 2.A s p. uč.                                                                                                                   

Vianočné vtipy 

Janko sa na Vianoce pýta otca:  
Oco, vieš, ktorý vlak najviac mešká? No predsa ten, čo si mi sľúbil minulé Vianoce. 

 

Policajt sa rozhodne, že si uloví vianočného kapra. 
Zobral náradie a začal sekať dieru do ľadu.  
Odrazu príde za ním jeden pán a kričí: 
-Okamžite prestaňte sekať do toho ľadu!  
-Akým právom mi to zakazujete?! 
-Právom správcu zimného štadióna! 
 

Santa Claus hovorí vo svojej dielni škriatkovi: 
,,Koľko máme hračiek?“             
,,Žiadne!“ 
,,A počítal si ich vôbec?“  
,,Áno, dvakrát“ 
                                                                                                                                     Žiaci z 2.A s p. uč.  

Recept                                                                                                                                                         

Kokosové guľky 

 Potrebujeme:  
150g práškového cukru  
200g sušeného mlieka                                           
 4 tortové oblátky                                
1dl teplej vody  
1 Hera  
150g kokosovej múčky 
 Oblátky rozmrvíme, pridáme  cukor, sušené mlieko, teplú vodu, zmäknutú Heru a zmiesime. 
Robíme guľky, ktoré obaľujeme v kokose. Dovnútra môžeme vložiť lieskový oriešok  alebo 
ním ozdobiť vrch guľky. PRAJEME  VÁM  DOBRÚ CHUŤ.                         

https://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjcp5Wgz_TQAhWCExoKHUF5CRUQjRwIBw&url=http://www.stambre.sk/?cat=135&lg=1&prod=158&psig=AFQjCNFkJttOQNPxibKA64FH6PU6hbcBXQ&ust=1481837023654887&cad=rjt
https://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiphaT_z_TQAhUEqxoKHfmiBB4QjRwIBw&url=http://www.rodinka.sk/v-kuchyni/v-kuchyni/kapor-alebo-pangasius/&bvm=bv.141320020,d.d2s&psig=AFQjCNG2_B1XbJk0pqMAECOpKCdS_sHqsw&ust=1481837224138675
https://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjS6uan0PTQAhXDHxoKHXbAABQQjRwIBw&url=http://www.s-world.sk/clanok/novinky-na-s-world-sk/tipy-na-vianocne-darceky/20-526/&psig=AFQjCNEl9_1VoJaWzYa-t8pf6qc9ScU-YQ&ust=1481837307920891


                                                                                      Žiaci z 2.A s p. uč. 
 

Napíšme Ježiškovi 

Druháci si hodinu Čítania spestrili písaním vianočnej pošty – Napíšte Ježiškovi. 
 Z ich pošty vyberáme:  
 Adrián:  Ježiško, prosím si knihu, mobil, CD na TV a lásku ku všetkým. 
Kristián:  Ježiško, ja si prosím, aby naša rodina navždy žila. 
Klaudia:  Milý Ježiško, ja ťa prosím, aby som mala dobrých rodičov a prosím ťa o plyšovú 
hračku a tablet. 

Robko:   Ježiško, ja si prosím od teba X- BOX  360, korčule, knihy a spoločenskú hru Šachy. 
Laura:    Ježiško, prosím si župan Frozen, knihy, šťastie a zdravie. 
Jožko:    Ježiško, ja ťa veľmi prosím o notebook, korčule a skate board. 
Števko:  Ježiško, veľmi ťa prosím, aby si mi doniesol korčule aj na zimu, aj na leto a peny-
board. 
Vaneska: Milý Ježiško, ja si prosím, aby bola moja rodina zdravá, ja si prosím, aby moji 
spolužiaci boli zdraví.  
  Jakub: Ježiško ja si prosím notebook. 
Paulínka: Milý Ježiško, ja si prosím zdravie pre celú rodinu, puzzle 3D, tablet 8 palcový a aby 
sa mi darilo v škole. 
Peter: Milý Ježiško, ja si prosím ovládacie auto, ovládací traktor a hru Forzu 2 a aby bolo celé 
Slovensko zdravé.  
Šimon:  Ježiško, prajem si Drona, tablet, psíka a Play station 4. 
Janko:   Milý Ježiško, ja by som si prosil hokejku, ovládacie auto, šach a hru Monopoly. 

                                                                                                                                                     Žiaci z 2.A 

Napísali pre Vás tretiaci 

Správy z našej triedy 
         V našej triede sa mi páči , že tam mám svojich kamarátov. Teraz máme novú hru s 
opičkou. Dúfam, že sa mi tá hra bude páčiť. Keď ju ja dostanem domov, tak ju dám sestre 

Julinke, ale len na chviľu aby ju nepokazila. Ja sa s ňou tiež budem hrať. Prečítam jej nejakú 
knižku, keď mi prídu objednané  zo školy :  Neymar Junior a Cristiano Ronaldo Cesta na 
vrchol. Tiež by som chcel, aby sme boli cez telesnú viacej von, lebo by sme trénovali na Mc 
Donald Cup. To je vlastne futbalová súťaž. A chcem, aby sa v škole vymenili záchody, lebo 
keď môj brat Peťko bol v nejakej inej škole, tak povedal Paťovi: " Waw, tu majú strašne 
dobré záchody", a že to musí byť riadne dobrá škola. Preto chcem, aby sme vyhrali tú súťaž 
Domestos pre školy. Páči sa mi, že každý rok si vylosujem nejakého spolužiaka, alebo 
spolužiačku a tej dám na Vianoce darček. Chcel by som mať menej do týždňa tú angličtinu, 
lebo sú tam ťažké slová. A tiež by som chcel pochváliť Paťa, lebo sa vždy cez prestávku hráme 
na živé torpédo, aby sa zbavil báb, lebo ho stále otravujú.                             Matúš Bodnár 3.A 
 



        V našej triede by som chcel zmeniť to, ako sa smejem, pretože sa to nikomu nepáči. 
Veľmi mám rád hudobnú, pretože sa tam naučím nové pesničky a hrať na hudobných 
nástrojoch. 
Ešte mám rád informatiku, pretože nás pani učiteľka chce učiť a niekedy jej poradíme aj my, 
lebo sa hovorí " Viac hláv viac rozumu." 
Strašne sa teším, keď sa tu konajú rôzne dni, ( napr. deň Zeme ). Som celkom rád, keď pani 
učiteľka vymyslí nové aktivity. Najviac ma zaujíma čítanie, pretože sa o všeličom dočítam a 
dozviem.                                                                                                           Tomáš Havrila 3.A 
 
        V našej triede sa mi páči, ako sa hráme s Jakubkom, lebo sa viac naučí písať, čítať 

a počítať. Môj najobľúbenejší predmet je anglický jazyk, lebo sa učíme po anglicky. Chcela by 

som zmeniť, aby sme sa nehádali a aby sme sa vedeli dohodnúť. Som rada, že mi ide 

matematika a nie som rada, že mi nejde prírodoveda a vlastiveda. Páči sa mi, že sa učíme 

všelijaké zaujímavosti. Chcela by som pochváliť Petru za to, že  je rýchla na matematike 

a slovenčine.                                                                                                      Paťka Vanková 3.A 

         Páči sa mi to, že mám v triede veľa kamarátiek a mám rada, keď sa hráme kvarteto 

o spisovateľoch a knižkách. Najviac ma baví Kozmix a rôzne hry s mojimi spolužiakmi. Učíme sa 

násobiť, deliť, vybrané slová  a všetkým nám to veľmi dobre ide. Chcela by som sa poďakovať Peťke 

za to, že mi pomáha.                                                                                              Ema Vargová 3.A

 

ZOO 
V zoologickej záhrade, 
bolo všetko v pohode. 
Keď sme išli do Bojníc,  
videli sme pár opíc. 
 
Medvede tam boli tiež,  
popichal ich skoro jež. 
Žirafy sa usmievali, 

keď sme na ne zakričali.  
Slony zasa veľa pili, 
Asi aby dlho žili. 
 
A keď sme už odchádzali, 
potom na nás zavolali. 
Hej, vy dobrá rodinka, 
pri vchode je zmrzlinka. 
 

 

Teta 
Išla teta naštvatá,                                                               Stano domov s plačom letí,                                          
udrela ju lopata.                                                                 prevrátil on babke smeti. 
Narástla jej hrča veľká,                                                      Dedko z okna zuby cerí, 
zahojí sa do pondelka.                                                       nikto mi to neuverí.   
A v utorok do práce,                                                          To je ale riadna sranda, 
inak bude bez pláce.                                                          veru sme my riadna banda. 
Išla púšťať šarkana, 
nabúrala do Stana.                                                                              P. Štoberová 3.A 
                                                      

Hľadaj vo vetách ukryté vybrané slová 

Dary balili do papiera.  
Babke bylinkárke priniesli liečivé bylinky. 
 Jožko by linky nikdy nenarysoval. 
Len aby strýko dnes prišiel. 

Chorý palec sa už zahojil. 
Na ostrove palmy šumeli 
V kuchyni sa minú taniere. 
Máme doma teplý rýľ.  



Myš myká syrom. 
Kraby strážili poklad. 
Kamil zlomil kajak a musel pykať. 
Videli sme stromy s lístím. 

Emka, umy dlážku. 
Vezmi jablko a daj ho do košíka.  
Janka a Danka lupy skryli.

                                                                                                        Paťka Vanková a kolektív 3.A triedy 

Napísali pre Vás štvrtáci... 

Stretnutie s Matejom Tóthom  

     Aj tento školský rok sa  naša škola  zapojila do verejnej 

zbierky Biela pastelka.  Hliadka zložená z troch 

štvrtákov pod vedením pani Helenky Fukasovej nazbierala 

najvyššiu sumu v Žilinskom kraji a tým bola nominovaná na 

stretnutie s Matejom Tóthom, aktuálnym 

olympijským víťazom v chôdzi na 50 km. Stretnutie sa 

konalo v Banskej Bystrici a naši žiaci sa ho zúčastnili spolu 

s víťaznými hliadkami z ostatných krajov. 

 

Spomienka na tento deň  

Na tento deň sme sa veľmi tešili, lebo stretnúť sa s olympijským  víťazom je snom každého. 

Cestovali sme autobusom pod dozorom p. uč. B. Gočalovej. Cesta bola veľmi zábavná. 

Stretnutie sa uskutočnilo v obchodnom centre Európa, kde sme mali šancu pred stretnutím 

zoznámiť sa predvianočnou atmosférou mesta. Konečne nastal čas stretnutia, prvé fotky 

a pred nami štyri hodiny, ktoré venoval len nám. Celý ten čas sme s ním strávili na štadióne 

Dukla a v okolitom priestore. Matej nám ukázal pravidlá chôdze a potom boli preteky. 

Samozrejme, že bol na prvom mieste. My sme tam boli najmladší a napriek tomu sme 

predbehli starších. Na záver bola autogramiáda a vyskúšali sme si aj jeho medaily – boli 

poriadne ťažké. Cesta domov bola opäť plná zábavy a s týmto zážitkom sme sa podelili aj 

s celou školou prezentáciou fotiek z toho úžasného dňa.  

                                                                                       P. Čakloš, B. Dudová, S. Fukasová, 4.A 

Vianoce 

Našej ulici zelený domček 

pri ňom svieti červený zvonček. 

Prídi už Ježiško,  prídi už k nám, 

lebo ja veľmi rada ťa mám. 

                        K. Šálková, 4.A 

 

Barborka 
Bola  raz  Barborka, 
a  nemala  ju  rada  sýkorka. 
Keď  napadol  sneh, 
ona  vyšla na breh. 
Vytiahla  sánky, 
a  zavesila  ich  na  bránky. 

                            J. Garbiar, 4.A 

O myške kuchtičke 
Bola myška kuchtička, 
volali ju Buchtička.  
Vždy si život zachránila, 
lebo nikdy nelenila. 

Raz sa prisťahovala mačka, 
volali ju Šaška. 

Barborka 
Bola  raz  Barborka, 



a  nemala  ju  rada  sýkorka. 
Keď  napadol  sneh, 
ona  vyšla na breh. 

Vytiahla  sánky, 
a  zavesila  ich  na  bránky. 

                            J. Garbiar, 4.A 

Chytila ju mačička, 
zovrela ju trošička.  
Hovorí jej:“ Ja Ťa zjem!“ 
Ale myška jej dala syrokrém. 
Mačičke to chutilo, 
a hneď ústa otvorilo. 
Myška jej tam dala tyč 
a mačka neuhryzne nič. 
Myška ešte prežúva 
a mačka sa odúva. 

A odvtedy Šaška, 

nie je lovec ako vaša mačka. 

                      P. Čakloš, 4.A 

 

 

 
Bacil 
Bol raz jeden bacil, 
volali ho Pacil. 
Ráno išiel do školy, 
pomaličky pomaly. 
Stretol deti maličké, 
skákal im po hlavičke. 
 

Potom skočil na rúčky, 
deti šup s nimi do vodičky. 
Bacil Pacil utiekol, 
lebo mydlo nezniesol. 
K. Šálková, M. Pastorová, 4.A  

Opica a blcha 
       Raz sa zvieratá rozhodli, že si zvolia svojho kráľa. Opica sa tak dlho vychvaľovala, aká je 
múdra, že si ju zvieratá zvolili za kráľovnú. Opica zakázala spievať, tancovať, a tak sa blcha 
rozhodla, že urobí všetko preto, aby už nevládla. 
Raz sa opica vybrala na prechádzku po lese a blcha sa to dozvedela. Začala utekať, aby opicu 
predbehla, lebo jej chcela  pripraviť pascu. To sa aj podarilo a opica sa chytila. Smejúca blcha 
jej povedala: „ Tak, čo ty hlúpa opica, s takým rozumom chceš kraľovať?“ Potom ju tam 
nechala. Len čo sa opici podarilo vyslobodiť utekala a nikto ju už nikdy nevidel. 
                                                                                                      F. Figura. 4.A  

Vlk a líška 
       Raz stretol vlk líšku a vysmieval sa jej, že je pomalá. Líška dlho rozmýšľala a ju napadlo ju, 
že urobia preteky okolo celej dediny. Líška však bola prefíkaná, pretože poznala celú trasu 
okolo dediny aj jej skratky. Preteky začínal v lese. Keď išli popri rieke ,líška spomalila a vlk ju 
predbehol. Líška bežala skratkou cez  kríky a bola už v cieli. 
Ponaučenie – Nikdy sa nevyvyšuj nad inými.                                                     S. Lieskovský, 4.A 

Odpovede na otázky 

1. Za čo by mohli byť tvoji rodičia na teba pyšní? 
- že som pomáhal ockovi stavať a dobrovoľne strážim malú sestru 
- za to, že ma majú 
- že som vyhrala 1. miesto v speve 
- že som v nedeľu sám upratal kuchyňu 
- keby som ukladal drevo a bol milionár 
- že som múdry a nebudem bývať na ulici 
- že sa rada vzdelávam a hrám na hudobných nástrojoch 
- že viem dať špinavé veci do práčky 
- že som šikovný a chodím miništrovať 



- keby som sa dobre učila 
2. Čoho si sa bál, keď si bol malý? 

- búrok, šašov, tmy v noci 
- že budú blesky, keď pršalo  
- zvukov v noci, ktoré išli z kuchyne a z obývačky 
- bubáka , že vyjde zo skrine a zje ma 
- tieňov, lebo som si myslela, že sú to duchovia 
- duchov a tmy 
- včiel a pavúkov 
- líšok, keď chodili okolo domu                                     Žiaci zo 4.A 

 

          Tajnička 

1.           

2.       

3.     

4.          

5.        

6.        

7.           

 

1. Malé zvieratko, ktoré skáče po stromoch. 

2. Je to malá vec, s ktorou tvoja mamina šije. 

3. Dopravný prostriedok, s ktorým sa pohybujú ľudia. 

4. Je to vec, s ktorou môžeš strihať. 

5. Je to vec, cez ktorú sa môžeme pozerať von. 

6. Malá sladkosť, ktorú majú všetky deti radi. 

7. Dopravný prostriedok, ktorý jazdí po koľajniciach. 

                                                         S. Fukasová, 4.A 
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