
 

 

Školský časopis ZŠ s MŠ Čimhová

 
jeseň, zima 2015 

 

Zima prišla medzi deti, 
slniečko už menej svieti, 
cencúľ visí zo stromu, 
bežme rýchlo do domu. 
Ku piecke si sadáme 
Čimnoviny čítame. 



 

 

ilí čitatelia! 

Kaţdý z nás občas zatúţi po malom zázraku. Ja o jednom viem. Je ukrytý vo 

voňavom ihličí, šíri sa vôňou perníkov, škorice, vanilky... Tak ako sa na 

zázrak patrí, je jedinečný, neopakovateľný, všetkými uznávaný. Má zázračnú 

moc. Prináša pokoj, robí radosť, rozdáva úsmevy, premieňa horších na 

lepších, pomáha zabúdať na  trápenia. Určite uţ všetci viete, ţe hovorím o Vianociach. 

Do Vašich rodín vstupuje  vianočná nálada. Teplo, neha, láska. Nedovoľte, aby ju prekryl jas 

preplnených výkladov obchodov, veď  darčeky majú byť  iba pozornosťou z lásky,  nie 

symbolom Vianoc. Oveľa väčšiu hodnotu má pohladenie, milé slovo, ochota. S narodením 

Boţieho dieťaťa  prichádza láska a pokoj medzi ľudí. Nech sú nasledujúce dni plné tejto 

radostnej zvesti, aby kaţdý pocítil teplo domova a rodiny.  

Na Vás, deti, čakajú prázdniny. Ţelám Vám, aby ste čo najviac času preţili so svojimi 

rodičmi, rodinami, aby ste sa venovali spoločným záľubám. Všetkým  zamestnancom školy, 

ţiakom, rodičom a čitateľom Čimnovín prajem, aby ste si Vianoce vychutnali plným 

priehrštím s tými, ktorí sú Vám najbliţší a v novom roku 2016 hojnosť zdravia,  lásky a veľa 

úspechov.  

                                                                                                        Mgr.Marianna Dreveňáková 

 

 

 

 

                                                    

 

Svätý Mikuláš píše deťom 

 
Milí Čimhovskí školáci a škôlkari!  

                     Keď sa vrátite do školy, ja uţ budem veľmi ďaleko. Robiť 

dobré skutky, hlavne pred Vianocami, je moje poslanie.  Pretoţe svet je 

veľký a ľudí, ktorí  ma potrebujú je veľa, chcem Vás poprosiť o pomoc. 

Vy ešte nezarábate peniaze, nemôţete kupovať nejaké dary. Ale môţete 

mať oči otvorené. Nech nikto okolo Vás nie je smutný a sám. A darčeky? 

Predsa poteší kaţdá maličkosť. Niekedy stačí milé slovo, pomoc 

rodičom, starkým, spoluţiakovi, kamarátovi, opustenému zvieratku. 

Vedieť sa rozdeliť o sladkosť, alebo o niečo, čo aţ tak nepotrebujete. 

Máte šikovné ruky a dobré srdcia. Verím, ţe kaţdý z Vás mi pomôţe 

v mojom poslaní. Aby ste mali veľa síl, kaţdému z Vás tu nechávam 

balík sladkostí. A cez Vianoce je tu príleţitosť zamyslieť sa nad sebou, 

ako sa zlepšiť, čo urobiť, aby sme sa na tomto svete mali dobre. 

                                                                                                        

                                                                                                                                   Váš Mikuláš 

M 



 

 

Deti  píšu  Mikulášovi
Ďakovný  list 

Milý Mikuláš!  

Ďakujem Ti za to, ţe si 

ma obdaroval sladučkými 

sladkosťami. Vďaka Ti za 

to , ţe sladkosťami kaţdý 

rok obdarúvaš  aj iné deti, 

ktoré sú zdravotne 

znevýhodnené, v detských 

domovoch, lebo keď ich 

ty obdaríš, hneď vyčaria 

úprimný úsmev na tvári.       

M. Viktorová 4.A 

 

Milý Mikuláš!  

Ďakujeme Ti za to, ţe si 

štedrý a ţe Ťa Pán Boh 

zoslal na takúto náročnú 

úlohu. Dobre sa vieš 

postarať o nás, nikdy na 

nás nezabudneš. Robíš 

nám prekvapenia. Veľmi 

si to váţime. 

Matej Štober 4.A 

Svätý Mikuláš! 
 

 

Milý, dobrý Mikuláš, čo v 

tom vreci pre nás máš? 

Sladké veci vo vreci máš, 

rozdáš všetkým deťom 

zvlášť. 

Veľa lásky v srdci máš, 

lásku rozdáš deťom rád. 

 

Veronika Babinská 4.A

Mikuláš! 
Milý, dobrý Mikuláš, veľa sladkostí pre nás máš. 

Škoda, ţe som Ťa nevidela, ale videla Ťa naša pani 

 riaditeľka. Veľa lásky v srdci máš, kaţdý deň mi pomáhaš. 

 

                                                                            Aneta Revajová 4.A 

Milý Mikuláš! 
Veľmi pekne Ti ďakujeme za sladkosti. Bolo ich veľmi veľa.  

Ako poďakovanie, sme si pre Teba pripravili aj Mikulášsky tanec, 

ktorým sme Ti chceli urobiť radosť. Dúfame, ţe sa Ti náš tanček 

páčil. 

                                                                                      Ţiaci z 1. roč.                           

Milý Mikuláš ! 
Všetci Ti veľmi ďakujeme za balíčky. Sme Ti všetci vďační. Dúfam, ţe si nás počul, keď sme 

pískali na flaute, hrali na husliach, na harmonike, a keď sme tancovali. Povedali sme Ti 

báseň. Všetci sme sa Ti snaţili urobiť radosť. Píšem Ti tento list, dúfam, ţe sa potešíš. Mám 

Ťa rada.     

                                                                                                                S pozdravom Paťka 2.A

List pre Mikuláša!                          Výroky tretiakov- poďakovanie 

Mikulášku, Mikuláš,                                                   Mikulášovi 
veľké srdce veď ty máš.                                                - Budem sa snaţiť byť dobrý a robiť                                        

Veľa detí  ťa má rado,                                                     dobré skutky. 

dokonca aj malý Samo.                                                 -Uţ v piatok sme všetci maľovali 

Nezavolaj na nás čerta,                                                  Mikulášov a zdobili celú triedu, 

lebo nechceme ísť do pekla.                                           aby sa Ti páčila. 

Budeme dobrí, sľubujeme.                                            - Ďakujem Ti za všetko, čo si mi dal. 

A uţ hnevať nebudeme.                                                -Škoda, ţe sme Ťa nevideli. 

              Peťko  Čakloš 3.A                                           - Budem sa zdokonaľovať vo všetkom. 



 

 

Navštívili nás 

Misionári v škole 
           Viem, ţe je to trocha čudné, keď k nám prišli misionári. Proste ešte u nás nikdy neboli. 

Joj, stále sa nemôţem spamätať. Prišli na hodinu 

náboţenstva, namiesto nášho pána farára. Boli v kaţdej 

triede. Vysvetľovali nám, čo znamená byť misionárom, 

a ţe je ním vlastne kaţdý z nás, lebo kaţdý človek má 

svoje poslanie. Páter Ján spomenul príbeh o slepom 

priateľovi, ktorý ho spoznal podľa hmatu a hlasu na ulici 

a oslovil ho bez váhania. Takţe aj ľudia, ktorí sú 

postihnutí, sú v niečom inom silnejší a lepší ako zdraví 

ľudia. Tak dobre sme sa rozprávali a tak dlho, proste to bol super deň. Veľmi sa teším, lebo 

sme ich pozvali na naše prvé sväté prijímanie. Tak pevne verím a dúfam, ţe prídu.  

 

                                                                                                                        Sára Fukasová 3.A 
Bol to obyčajný školský deň 

Keď som prišiel do školy, môj 

kamarát Štefan uţ bol v triede. Dnes 

sme sa učili len 3 hodiny, pretoţe k 

nám prišiel spevák Peter Baţík. 

Zaspieval nám o zuboch, rapperovi 

a o chodníkoch.  Baby boli z neho 

paf, zaspieval ešte aj pani učiteľkám. Na záver nám dal podpisy. 

Podal nám ruku. Tento školský deň bol celkom fajn. Aj sme sa učili, aj zabávali.     

                                                                                               Alex Pajunk 4.A 

Cvičenie starých rodičov s deťmi 

 Do našej školy  prišli starí rodičia. Škôlkari prichystali 

hostinu. Pohostili sa aţ po plnení úloh. Najprv športovali 

spolu s deťmi. Strieľali do bránky florbalovou loptičkou 

a hokejkou. Prenášali sme 

loptičku tenisovou raketou. 

Hádzali sme si tak, ţe škôlkari 

mali menšiu vzdialenosť ako 

školáci. Potom sme cvičili s kruhmi. Dalo nám to zabrať. 

Malé deti zaspievali a zarecitovali. Dedo Šálka hral 

na heligónke. Starým rodičom vyrobili škôlkari 

pekné a milé darčeky. Všetci sme boli spokojní 

s dnešným dňom.  

  

                                                                                                                      Patrik Šálka 4.A 



 

 

Deň so starými rodičmi. 

 
       Bol Deň babky a dedka a my sme v kaţdej triede mali nachystané prekáţky. Za kaţdú 

zdolanú prekáţku sa dostávala pečiatka. Keď sme ich prešli, tak babky a dedkovia išli do 

veľkej triedy v škôlke. Tam uţ bola pripravená hostina. My sme sa hrali v malej triede. Naši 

starí rodičia kreslili na tabuli a deti im  zatancovali pekný tanček.  Zaţili sme spolu veľa 

zábavy. Bol to super deň. Dúfam, ţe ešte taký zaţijem. 
                                                                                                                       Paťka Vanková 2.A 

Babka 

Moja babka veľa pečie 

na svadby torty a koláče. 

Pečie všetkým z dediny, 

na odpusty, meniny. 

Moja babka horárka, 

huby zbiera od ránka.  

Vţdy má úsmev na tvári 

a mňa to vţdy rozţiari. 

 

          Tomáš Havrila 2.A 

 

Mesiac úcty k starším 

 
,,Človek je krásny nie len vtedy, keď má pruţný krok. Človek je krásny podľa múdrosti, čo 

zračí sa mu v oku, podľa vrások a bielych vlasov, podľa slov, keď ponára sa v hovore s deťmi 

do rokov, keď aj on bol mladý. Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi.“ 

Milí ţiaci! 

Mesiac október, je kaţdoročne zasvätený k úcte k starším. Sú súčasťou nášho ţivota,sú medzi 

nimi naši príbuzní alebo známi. Tešíme sa z ich prítomnosti, radi vidíme úsmev na ich tvári. 

Naši ţiaci z 1.A dokázali úctu k starým rodičom vyjadriť aj peknými veršami. 

Moji starkí 

Poviem Vám to celkom skrátka:                                      Natrhám si kvety pod lesom na stráni, 

babička je kamarátka.                                                      vám starí rodičia, kytku dám do dlaní, 

Taký koláč – makovník neupečie veru nik.                     Hoc vlas Vám šedivie a zrak sa zakalí, 

A môj dedko? Nemá chyby!                                            Prijmite od detí najkrajšie pozdravy. 

Naučil ma chytať ryby, zatĺcť klinec, kopať futbal, 

-môjho dedka by som nedal!      

                              Števko Šimaľa 1.A                                              Paulínka Kubinčáková 1.A 

 

Prijmite kytičku, čo slzou prevlhla, 

 aj mne sa tískajú slzy tieţ do hrdla. 

     Nech sa vám predĺţi ţivotná vaša púť, 

    Ţeláme zo srdca, vaša vnučka i vnuk. 

                                  Vaneska Šálková 1.A 



 

 

Úsmev a milé slovo pre starkých 

 
     Našim starkým patrí obdiv a úcta. Vţdy si nájdu pre nás čas, aby nás vypočuli, zahrali sa 

s nami a poradili nám, keď to potrebujeme. Spoločne sa s nami tešia, keď zaţijeme úspech. 

Preto sme si pre nich s pani učiteľkami pripravili kultúrny program, ktorý sa uskutočnil dňa 

24.10.2015 o 11. 45 hod. na Obecnom úrade v Čimhovej. Slávnostné príhovory sa striedali 

s pásmami piesní, básní, veselých scénok, ľudového tanca a hre na akordeóne. Starkí sa nám 

za vystúpenie poďakovali veľkým potleskom. 

Milí naši starkí! Prajeme Vám veľa zdravia, šťastia a Boţieho poţehnania.   

                                                                                                                               ţiaci 4. roč. 

 

Máme radi zvieratká 

 
Deň zvierat                            Peťka meno Máši dala,                  Videli sme zajačika bieleho, 

Dnes je veru slávny deň,                  aj ju dobre nachovala.                   štvrtáci zas psíčka priniesli nám  

dnes je 4. október.                            V krabici sme ju my mali               milého. 

Svetový deň zvierat máme,             občas sme ju naháňali.                  Prepelička perie šuchorila si, 

S mačkou sa my v škole hráme.                                                                 korytnačka zas po koberci liezla si. 

                                                      ţiaci z 2.roč. 

                                                                                                                         Zvieratká my radi máme, 

                                                                                                                         aj sa stále s nimi hráme. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       

 

 

 

Salamandra škvrnitá – moje obľúbené zviera 

 

Salamandra škvrnitá je tvor, ktorý má rád vlhké prostredie: polia, 

lúky, vodné toky a močiare. Ţije nočným spôsobom ţivota. Ţiví sa: 

dáţďovkami, stonoţkami, pavúkmi a slimákmi. Za očami má jed, 

ktorý sa volá salamandrín.  Pre človeka nie je príliš nebezpečný, ale 

môţe nám spôsobiť zápal očí. Na Slovensku je to chránené zviera. 

Doţíva sa 25 rokov, v zajatí aţ 40 rokov. 

                                                                                                                      Petra Štoberová 2.A 



 

 

Môj pes 

Pre mňa najkrajšie zvieratko na zemi je Border kólia. Najviac sa mi 

páči jej čierno-biela, miestami hnedá srsť. S takýmto inteligentným 

a verným kamarátom by som určite trávila veľa času. Chodievala 

by som s ním behať, hrať sa na dvore a upevňovať priateľské puto. 

Samozrejme, ţe jeho výcvik a starostlivosť o neho bude vyţadovať 

veľa času, ale keď sa predsa len rozhodnem, ţe budem jeho 

majiteľkou, tak sa oň musím pravidelne starať. Toto prekrásne 

zviera, keď ho budem mať, nikdy neopustím. Pokiaľ nezomrie.  

                                                                                                                        Sára Fukasová 3.A 

 

Moje obľúbené zvieratko 
Mám krásne malé mačiatko. Volá sa Bony. Spolu sme mali tri 

mačiatka, ale dve mačiatka sme darovali sesternici. Uţ ju mám tri 

mesiace. Najradšej nám chodí do topánok a chytá nitky. Mne uţ 

roztrhala náramok, ktorý som si vyrobila. Aj tak ju zboţňujem 

a snaţím sa, aby som s ňou mohla byť čo najdlhšie. 

                                                                         Karolína Šálková 3.A 

                                                                                                                                    

 

 

Anketa 

Otázka: Napíš, čo Ti vadí na správaní detí z materskej školy voči Vám, ako starším                

kamarátom. 

Počet zúčastnených: 47 ţiakov 

Opovede: ,, Nič mi nevadí“ – uviedlo 20 ţiakov 

                   ,, Nič mi nevadí a sme radi, ţe sme v jednej budove“ – uviedli  4 ţiaci 

                   ,, Ţe chodia von, keď máme telesnú výchovu“ – uviedlo  9 ţiakov 

                   ,, Vadí mi, keď obedujeme a chytajú nás za vlasy, búchajú nám do stola a chytajú  

                      nás za ruky“ – uviedol 1 ţiak 

                   ,, Ţe niekedy hovoria na nás mrzké slová“ – uviedol 1 ţiak 

                   ,, Ţe sa niekedy pocikajú, a potom tam tak trochu smrdí“ – uviedol  1 ţiak 

                   ,, Bije ma nejaký chlapec“ – uviedli  4 ţiaci 

                   ,, Robia nám zle“ – uviedlo 5 ţiakov 

                   ,, Nemohol som sa hrať“ – uviedol  1 ţiak 

                   ,, Vadí mi, ţe sa hrajú“ – uviedol 1 ţiak 

 

Vyhodnotenie ankety 
Kladne nás hodnotilo   24 žiakov 

Výhrady voči nám má  23 žiakov 

 

Ďakujeme za Váš názor. 

 



 

 

Naša odpoveď školákom 
Na začiatku Vám chceme povedať, že sme radi, že ste tu! 

Teší nás, že väčšina z Vás sa teší z toho, že sme v jednej budove!!!! 

A ostatné? 

- Ţe chodíme von, keď chcete hrať futbal? 

- My chodíme do záhrady od 10,00 do 11, 30 hod. Prospieva to nášmu zdraviu, 

a preto to potrebujeme. 

- Ţe Vás otravujeme v jedálni? 

- Možno sa nevieme ešte slušne správať, ale určite sa polepšíme. 

- Ţe niekedy hovoríme mrzké slová? 

- To asi preto, že sme to od niekoho počuli. 

- Ţe sa niektorí pocikajú? 

- Máte pravdu, ale stáva sa nám to veľmi málo. 

- Ţe Vás bijeme? 

- ŽEBY sme boli silnejší? 

- Vadí Vám, ţe sa hráme? 

- To preto, že to vieme najlepšie a v hrách sa učíme byť lepší, rozumnejší, učíme sa 

všetko pre ŽIVOT. 

Odkaz pre Vás: Sadnite si a porozmýšľajte!!!!!  

                          Nenájdete v tých chybičkách aj seba??? 

                                                                                                              Bc.Terézia Loffajová 

Z každého rožku trošku 

Mravčekovo 1.A 
Dňa 2. Septembra 2015 vstúpilo do triedy Ferda Mravca 13 malých 

prváčikov. 

Pýtate sa, prečo sme trieda Ferda Mravca?. Nuţ všetci chceme byť 

pracovití a usilovní ako mravcec, vyznačovať sa poriadnou dávkou 

kladnej ţivotnej energie a rýchlo prenikať rôznymi situáciami 

ţivota. 

Hymna malých mravčekov 

Ja som Ferdov kamarát,                                                                 Čítať, písať, počítať, 

hrám sa s ním aj učím.                                                                   po anglicky rozprávať,                  

Všetkých mravcov mám ja rád,                                                     naučí rád prvákov, 

Mašlička im sluší.                                                                          mravček s mašľou bodkavou. 

 

Usilovne pracujeme,                                                                      Múdra hlava je ten mravec, 

dobrodruţstvá zaţijeme.                                                                Volajú ho VŠEUMELEC. 

S Ferdom je vţdy sranda veľká,                                                     Kaţdý prvák má ho rád, 

Potvrdí to lienka pekná.                                                                  Je to super kamarát. 

 

                                                                                                      p. uč. Veronika Vranová 1.A 

 



 

 

Integrácia 
My, ţiaci 3. a 4. ročníka, sme sa s pani učiteľkou Števuliakovou 

vybrali 3. septembra na výlet do Bratislavy. Výlet nám 

zabezpečila naša škola. Boli sme tam spolu s kamarátmi z iných 

škôl zo Slovenska.  
Niektorí z nás boli zvedaví, ako vyzerá hlavné mesto Slovenska, 

pretoţe tam nikdy neboli. 

Zúčastnili sme sa 7. ročníka 

charitatívneho koncertu pod 

názvom Integrácia. Riaditeľom tohto projektu bol Slavomír 

Krafčák. Včas ráno o 3.  hodine nás doviezli rodičia ku škole a 

odtiaľ sme cestovali autobusom. V Bratislave nás určený 

organizátor zaviedol k zimnému štadiónu Slovnaft Arény. 

Ďalej s nami pokračovala hosteska a určila nám miesta na 

sedenie. Sedeli sme na najvyšších miestach. Diváci pribúdali a štadión sa zapĺňal. Na pódium 

vystúpila moderátorka Katka Brichtová, ktorá vyzvala ďalšie osobnosti ako pána prezidenta 

Kisku, pána Krafčáka, pána Pelegríniho, pána Draxlera, pána Freša a pána Nesrovnala. Spolu 

otvorili koncert prestrihnutím červenej pásky. Po tejto časti boli vyzdvihnuté školy, ktoré zo 

separovaných plastových fliaš vyrobili zaujímavé výrobky. Na pódiu sa striedali významní 

herci - Tomáš Maštalír, Diana Mórova, Nela Pocisková, speváci - Ego a Rytmus, skupina 

Olympic, Tublatanka, moderátori, futbalisti ako Marek Hamšík,  hokejisti ako Marián Hossa. 

Zúčastnili sa aj The Buggs (USA), Sula Gomes (BRA).Obrovskú radosť nám urobili hokejisti 

a futbalisti, keď vyhadzovali darčeky v podobe tričiek a lôpt.   

Na konci koncertu jedna rodina vyhrala auto a vyzvali všetkých ţiakov, aby sa zapojili do 

súťaţe „ Ukáţ ako aj ty vieš pomáhať!“. Výhercovia budú odmenení skvelými cenami. Pri 

spiatočnej ceste domov, po 15. hodine, sme si uţ vychutnávali naozajstné jogurty -

Integráčika. Bol to najlepší výlet, aký sme kedy zaţili. 

                                                                                     ţiaci 4. roč. spolu s p. uč. Števuliakovou 

 

Didaktické hry v jesennej prírode 

 
Jesenné vychádzky sú veľmi pekné. Stromy majú pestré 

farby.Les vonia hubami, ale tentokrát to nebolo cítiť. Vybrali  

sme sa ku  Trojkráľovmu kríţu. Spoločne  sme si zopakovali 

vlastivedné úlohy. Učili  sa poskytnúť prvú pomoc.  Zahrali 

sme si safari, futbal, naháňačky.  Opekali  sme slaninu, 

klobásku, špekačky a nechýbali ani   sladkosti. Vyčerpaní, ale s 

ľudovými pesničkami na perách, po hrboľatých cestičkách sme 

sa vracali do školy.Bol to nádherný, slnečný jesenný deň, plný                                               

krásnych záţitkov. 

                                                                           

                                                                                                                        Matej Štober 4.roč. 
 

 



 

 

Dušičky 
Keď sú dušičky, spomíname na našu rodinu, čo je uţ v nebi. Počas 

dušičiek sme boli v kostole. Potom sme išli zapáliť sviečky na cintorín 

babke a dedkovi.  Aj na druhý deň sme zapálili znovu, a aj kaţdý ďalší 

deň. V tom čase boli u nás sväté misie. Na detskej omši sa nám páčilo, 

bola sranda. Naučili sme sa po mexicky áno a nie. 

 

                                                                                            Štefan Duda a Dominik Kaník 4.roč. 

Mc Donald´s cup 

 
      Išli sme na futbal do Trstenej. V autobuse sme sa stretli s Hladovčanmi, potom nastúpili 

Liesečania, medzi ktorými som videl kamarátov. Po príchode do školy sme sa prezliekli v 

šatni a v telocvični sme si dali ,,selfie”. Pred zápasom sme sa rozohriali behom po obode 

telocvične. Naša pani učiteľka vyţrebovala číslo 

pre naše poradie – šestku. Prvý zápas sme hrali proti 

cirkevnej škole. Prehrali sme 4: 3, ja som dal 2 góly 

a Matej 1 gól. Potom som uvidel kamarátky- Líviu, 

Ţanetu a Ľubicu. Drţali nám palce. Druhý zápas 

sme hrali proti Hladovke a vyhrali sme 8:0. Ja som dal 

4 góly, Matej 3 góly a Paťo 1 gól. Potom sme postúpili 

do semifinále. Hrali sme proti štátnej škole. V tomto 

zápase sme prehrali 6:3. Ja som dal 3 góly. Boli sme 

smutní, lebo sme chceli vyhrať. Ale pani učiteľka bola aj tak nás veľmi hrdá. Ešte doposiaľ 

neprišla vyhodnocovacia listina, a preto sme smutní. 

                                                                                                                      Benko Bandík 4.A 

Vitanová 

 
        Boli sme vo Vitanovej v základnej škole. Ţiaci 4. roč. si pre nás pripravili veľa aktivít.   

Súťaţili sme v 4 skupinách. Skladali sme puzzle, kocky, súťaţili  v speve, jedli jogurt, robili 

múmie, vyhľadávali knihy v kniţnici. Na záver sme sa dozvedeli vyhodnotenie nášho 

súperenia. Pri tejto príleţitosti sme spoznali ţiakov 4. roč. z inej školy.   

                                                                                                                 Š. Duda, D. Kaník 4.A 

Základná škola vo Vitanovej 

 
         Boli sme vo Vitanovej v škole. Pripravili pre nás rôzne aktivity. Napríklad sme mali 

poskladať pexeso, ale v našej skupine chýbali dva kúsky. Nakoniec sme aj tak mali prvé 

miesto. Získali sme 31 bodov. Dostali sme zápisník, medailu z papiera a malú čokoládu. 

 
                                                                                    Mária Viktorová a Nikola Poláčiková 4.A 

 

 



 

 

Súťaţ Sport is Life – 1. ročník 
     Poslaním tejto súťaţe Sport is Life bolo dostať do povedomia ţiakov šport, ako cestu k 

pevnému zdraviu a všeobecnému rozvoju tela i ducha. Hlavným poslaním bolo propagovať 

šport u detí a spopularizovať telesnú výchovu ako vyučovací predmet, ale aj zábavnou formou 

motivovať ţiakov k pohybu. Súťaž umožnila žiakom zábavnou formou porovnávať svoje 

fyzické zdatnosti s rovesníkmi z iných škôl v rámci celého Slovenska. 

Z našej školy sa zapojilo 21 ţiakov a svoju zdatnosť si overili od 23.11.- 27.11.2015. 

     

                                                                                                               p.uč.  Boţena Gočalová 

Viac o ďalších aktivitách si prečítajte  na našej stránke www. zscimhova.edupage.sk 

 

Vianočné zvyky a tradície 

Vianoce patria k najkrajším sviatkom v roku.  Sú to sviatky lásky, 

pokoja a obdarúvania sa. K Vianociam neodmysliteľne patria aj 

vianočné zvyky a tradície. Asi najhlavnejšou tradíciou Vianoc je 

zdobenie stromčeka. Na Štedrovečernom stole nesmú chýbať oblátky 

a trubičky s medom, cesnak, ktorý symbolizuje zdravie, jablko, ktoré 

sa rozkrojí na polovicu, a ak sú semienka v jablku pekne usporiadané, 

znamená to šťastie a zdravie v rodine. Do kútov sa hádţu orechy, aby 

bol aj kút na Vianoce obdarovaný. Pod obrus sa dáva šupina z ryby, 

čo znamená bohatstvo. Tradične sa varila kapustnica alebo 

šošovicová polievka a piekol sa kapor alebo iná ryba, ktorá sa jedla 

so šalátom. Po večeri sa išli rozbaliť darčeky, ktoré leţali pod stromčekom. Všetky tradície 

vznikli v dávnych dobách a tradujú sa z generácie na generáciu.             
                                                          p. uč. Veronika Vranová 

Vianoce 
Sviečky sú na strome, oblátky pod ním. 

Čo si dnes chystala pre svojich rodných? 

Či si im zabalila úcty a lásky? 

Nech niet na ich tvárach miestečka pre vrásky. 

Na stole ryby a iné dobroty,  

dnes pride láska, vykroč jej oproti, 

Nepokaz nikomu ten večer sviatočný,  

veď patrí kaţdému – je predsa vianočný. 

 

Na Vianoce a v Novom roku, vinšujem Ti nastokrát, 

teplé slnko nad domovom, dobré skutky s dobrým slovom, 

zdravia, šťastia akurát, aby Ťa mal kaţdý rád. 

A aj v novom roku….! 

 

Uţ sviatky lásky, pokoja zavítajú zas skoro k nám, 

pod stromčekom ľudia postoja, otvoria srdce dokorán.  



 

 

Nech v dome vašom zavládne tieţ radosť, 

ţe ste spolu, keď rodina zasadne k štedrovečernému stolu. 

Nový rok nám nastáva, tak sa radujme 

a tomu starému pekne poďakujme! 

                                                                       Veselé Vianoce praje p. uč. Vranová a ţiaci z 1.A 

 

Známe – neznáme Vianoce 

 
    Vianoce sú najkrajšími a najvýznamnejšími sviatkami v roku. Sú tradíciou, ktorá sa 

prenáša celé stáročia a spájajú sa s nimi mnohé zvyky či symboly, ktoré povaţujeme za 

samozrejmosť. Mnohí nevieme, aký majú tieto zvyky a symboly význam. 

Prečo sú vlastne Vianoce takou veľkou udalosťou? 

Kresťanstvo je najrozšírenejším náboţenstvom na Zemi a keďţe Vianoce sú kresťanským 

sviatkom, oslavujú sa na celom svete a majú veľký význam. 

Prečo je zvykom dávať na Vianoce darčeky?  

Tradícia vianočných darčekov sa, zrejme, viaţe k trom mudrcom, ktorí 

priniesli dary Jeţiškovi. Obdarovávanie darčekami je súčasťou vianočných 

zvykov od začiatku 19. storočia. 

Vianočný stromček je tradícia, ktorá vznikla v Nemecku okolo roku 700.  

O 1100 rokov sa rozšírila do Anglicka a neskôr, prostredníctvom 

nemeckých emigrantov, aj do Ameriky. Za prvého človeka, ktorý ozdobil 

vianočný stromček sviečkami sa povaţuje Martin Luther. Stalo sa to v 16. 

storočí. 

Ako prežívajú Vianoce v zahraničí?  

Francúzsko 

Sviatočná večera – husacia pečeň, údený losos, plnený moriak a ustrice sa podávajú po 

polnočnej omši. Darčeky sa tieţ rozdávajú aţ po polnoci. Deti dostávajú darčeky do pančúch, 

alebo papúč. 

Rusko 

Darčeky dostávajú deti 31. decembra, i keď pravoslávne Vianoce pripadajú na 6. januára. 

Typickým vianočným jedlom je moriak. 

USA 

Darčeky dostávajú deti 25. decembra ráno. Deti vstávajú veľmi zavčasu a zisťujú, čo im 

priniesol Santa Claus. 24. decembra je slávnostná večera, podáva sa čokoľvek, hlavne morka. 

Austrália 

V Austrálii je počas Vianoc tak teplo, ţe z ozdobených stromčekov opadáva ihličie. Deti 

dostávajú darčeky 25. decembra, teda počas jedného z najteplejších dní austrálskeho leta. 

Vtedy sa obeduje moriak s gaštanmi a vianočný puding. 

 

A aké sú Vianoce u nás na Slovensku? Také, aké si urobíme v každej rodine. Ale 

najkrajšie sú predsa zasnežené. 

 

Bc.Terézia Loffajová 



 

 

Zábava 

Jesenné hádanky 
Jesenné hádanky 
Sedí babka guľatá, má sto sukien zo zlata. Keď ju raz vyzliecť skúsiš, rozplakať sa pri tom 

musíš. 

Čo je to?             (cibuľa) 

Visí  pani bez slovka, ţiari ani ţiarovka.  

Čo je to? 

(hruška)                  Laura Palugová 2.A 

Prišli jej teraz časy, strapaté má vlasy. Zajko to má rád, oranţový chrumká. Čo je to? 

(mrkva) 

                                Petra Štoberová 2.A 

Zelené brehy, červená vodička, čierne rybky. Čo je to?  

(melón)  

                                Ema Vargová  2.A                                                                                                                                       

 

Vyrástol som na hriadke,                              Je to modré a kope tunel pod zemou. 

u gazdinky v záhradke.                                   Čo je to?          ( chakrétnom chýrdom v oktrk ) 

Na jar ako malé semä,                                                                                     Jakub Garbiar 3.A 

vsadený do teplej zeme.                               Červené more, zelený plášť a bieli potápači. 

Listy mám ako ozruty,                                  Čo je to?             ( nólem ) 

veľké  sťa lopúchy.                                                                                    Barborka Dudová 3.A 

Moje kvety nevoňajú, 

Oranţovou farbou hrajú. 

Ako ufo ja tvár mám,                                              

pečený sa jedávam.                              Skrytý obrázok. 
Vareného si ma dajte,                          Vyfarbite si obrázok podľa číslic. Čo odhalíte?:) 

alebo ma vypráţajte. 

V obchode je toho tona, 

daj si aj ty. Čo? (anózytap)  

  

 Aneta Revajová 4.A 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                             



 

 

Vyrieš krížovku 
 

1. Ako sa volá zviera, ktoré lezie po strome? 

2. Kto sa narodil v Betleheme? 

3. Čo nám nosí Jeţiško? 

4. Čo padá v zime? 

5. Na Vianočnom stole máme: jablko, pomaranč, kiwi, liči, ananás ... Pomenuj ich jedným 

slovom . 

6. Čo robili maminy z čečiny? 

7. Čo zapaľujeme na adventnom venci? 

Aký sviatok slávime v zime? 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

4. 

5.   

6. 

7. 

 

                                                                                          Peťka Gnidová a Laura Palugová 2.A 

 

 

         

       

       

    

       

     

       



 

 

Čo nás čaká v nasledujúcom roku? 
Január:  Šaliansky Maťko – súťaţ v prednese povestí 

               Zimné športovanie 

               Otvorená hodina pre rodičov 5-6 roč. detí                           

Február:  Detský karneval 

                  Jarné prázdniny 

Marec:   Plavecký výcvik 

      Hviezdoslavov Kubín – súťaţ v prednese poézie a prózy 

     Trstenská hviezdička – recitačná súťaţ detí MŠ 

     Vítanie jari 

Apríl: Slávik Slovenska – spevácka súťaţ detí ZŠ 

 Deň Zeme  

Deň vody 

Oravský speváčik – spevácka súťaţ detí MŠ 

Spieva celá rodina 

Máj:  Deň matiek – akadémia 

          Škola v prírode – druháci, tretiaci, štvrtáci 

          Olympiáda detí MŠ 

Jún:  MDD 

          Výlety 

         Atletický štvorboj – ţiaci ZŠ 

         Predškolácky trojboj – deti MŠ          
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