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Úvodník   

Milí čitatelia Školských novín!  

        Nedávno sa začal školský rok a s ním prišla jeseň. Príroda nás prekvapila príjemnou, 

farebnou jeseňou, plnou krásnych a slnečných dní. K jeseni sa viaže aj sviatok Všetkých 

svätých a s ním spojené jesenné prázdniny. Určite ste si ich vychutnali, oddýchli si a načerpali 

veľa síl. Čas sa ale zastaviť nedá. Dni sa striedajú jeden s druhým a ani sme sa nezdali, je tu 

opäť ten nádherný čas očakávania a radosti. Áno, blížia sa najkrajšie sviatky roka – Vianoce. 

Máme za sebou už dve adventné nedele, teda na adventných vencoch už svietia dve sviečky. 

Do našich domovov prinášajú vianočnú atmosféru spojenú s vôňou čečiny, vanilky či škorice.                                                                                                                                                                    

Každým dňom sú k nám bližšie Vianoce, blíži sa obdobie pohody strávenej v rodinnom kruhu, 

obdobie prekvapení a možno aj obdobie stresov s nákupmi a pečením koláčikov.                                                                                                                         

My vám  prajeme, aby ste tieto Vianoce prežili bez stresu, len s úsmevom na tvári a v kruhu svojich 

najbližších.  Tak si teda spravte pohodu, zoberte si možno nejaký ten medovníček a prelistujte si náš 

časopis, ktorý Vám v skratke ukáže, čo sa dialo v našej škole, dozviete sa zaujímavosti o sviatkoch 

a tradíciách a mnoho iného. Prajeme pekné čítanie, krásne a pokojné sviatky a šťastný Nový rok 2014!  

 

                                                                                                                      Vaša redakčná rada 

 

Redakčná rada 

Sára Hercegová  5. ročník 

Karin Gerátová  6. ročník 

Natália Šintálová 6. ročník  

Alexandra Duračková 8. ročník 

Veronika Machovičová 8. ročník 

Nikola Kukučová 8. ročník 

Sára Sámelová  8. ročník 

Alžbeta Verčíková 8. ročník 

Veronika Zelinková 8. ročník  



Aktivity našich žiakov a školy v skratke 

 

 September – Žiaci 6.,7.,8., ročníka sa zúčastnili cezpoľného behu v Piešťanoch.                      

27.  septembra – V našej škole prebiehala Dyniáda, súťaž o najkrajšiu tekvicu.  

14. – 18. október – Už po niekoľkýkrát sa v našej škole uskutočnil Festival zdravia pod 

témou „Hovorme o jedle“. Naša škola získala v dennej téme prvé miesto a umiestnila sa 

v Zlatom pásme najlepších škôl.                                                                          

20. október – Divadlo Maska zavítalo do našej školy s predstavením –Alica v krajine 

zázrakov.          

28. a 29. október – Pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc sa v našej škole 

uskutočnilo podujatie Rozprávková škola – Brána do života. Rozprávkovú škola navštívili 

deti z materských škôl z okolitých obcí.                                                                                                         

30. október – Naša škola sa opäť premenila na Strašidelnú školu a privítala množstvo 

strašidiel a rozprávkových bytostí.                                                                                                                                  

5. november – Uskutočnila sa súťaž v prednese povesti. Tamara Duračková (3. roč.), Petra 

Šimončičová (4. roč.) a Natália Urbánková (7. roč.)sa zúčastnili Obvodného kola v 

Piešťanoch.                                                

7. november – Žiaci 8. ročníka písali Komparo, ktoré je prípravou na Testovanie 9.  

20. november – Po prvýkrát sa na našej škole uskutočnila Olympiáda zo slovenského jazyka. 

Lenka Sinčáková (9. roč.) bude reprezentovať našu školu na Obvodnom kole v Piešťanoch 13. 

decembra 2013.  

26. november – Žiaci druhého stupňa sa zúčastnili súťaže v streľbe zo vzduchovky. 

V kategórii jednotlivcov boli úspešní Mária Talábová (7. roč.) a Jakub Lovrant (5. roč.). 

V kategórii družstiev sa starší žiaci umiestnili treťom mieste. 

6. december – Tak ako každý rok sa v tento deň žiaci školy stretli s Mikulášom, pre ktorého 

si pripravili zaujímavý kultúrny program. 

Podrobnejšie informácie a fotografie nájdete na stránke www.zssmsrakovice.edupage.org 

http://www.zssmsrakovice.edupage.org/


Festival zdravia 

Takisto ako strašidelná škola sa u nás každoročne koná aj Festival zdravia.. Tento rok sa celý 

tento festival niesol v téme „Hovorme o jedle“,  názov tohto festivalu niesol aj jeho hlavnú 

myšlienku – podpora zdravého životného štýlu. Festival zdravia trvá zväčša celý týždeň, teda 

od pondelku jedného pracovného týždňa do piatku. Na každý jeden deň sme mali pripravenú 

inú tému. Na pondelok bola prichystaná téma s názvom – Chlieb, pečivo, obilniny, ryža, 

cestoviny. Na utorok to bola zasa téma pod názvom – Zelenina a ovocie. V stredu bola téma, 

ktorá sa niesla v duchu – Mlieko a mliečne výrobky. Vo štvrtok bola téma, ktorá sa niesla 

v duchu nezdravých potravín a to – Tuky, sladkosti, soľ. A na záver týždňa zavládla téma – 

Mäso, ryby, vajcia, strukoviny. Na realizácii tohto projektu sa podieľali všetky triedy. Tento 

rok festival zahŕňal aj rôzne prednášky, ako napríklad prednášku o zdravej výžive, o čajoch, 

o poskytovaní prvej pomoci. A v závere týždňa – za odmenu, nás navštívili herci z divadla 

Maska s predstavením Alica v krajine zázrakov.  

                                 

                                                           

Rozprávková škola 

Rozprávková škola sa tento rok konala prvýkrát. Konala sa pri príležitosti Medzinárodného 

dňa školských knižníc. Toto milé podujatie bolo pre škôlkarov z okolitých dedín, čo bolo 

približne 200 škôlkarov. Žiaci niektorých záujmových krúžkov sa vžili do života 

rozprávkových bytostí. Každá trieda v tejto škole sa na chvíľku stala domovom pre zopár 

rozprávkových bytostí. Naši najmenší škôlkari tu mohli nájsť – deda Mrázika spolu 

s Marfuškou, ktorá od neho chcela dobrého muža, Vlka s kozliatkami, ako ich chcel  spapať, 

takisto aj zlé čarodejnice spolu s Jankom a Marienkou, Vodníkov, zlého Gargamela spolu so 

šmolkami, Červenú čiapočku spolu so zlým vlkom a jej babičkou, Čertov, Zlatú priadku, 

Popolušku a takisto aj Snehulienku. V závere prehliadky dostali za odvahu pri plnení rôznych 

úloh od kráľovnej rozprávok sladkú maličkosť.  

 

 

Stranu pripravila: Nina Valová, 8. ročník 



Príroda robí veľké veci zadarmo 

Víťazné práce 

     GAŠTANY 

Gaštanov veľa mám, 

     v obchode ich predávam.  

Našiel som ich včera,  

zbieral som ich do večera. 

  Žiaci 2. ročníka 

 

PRÍRODA, naša priateľka    PRÍRODA  

Svet je naše veľké zrkadlo.     Slnko žiari nad potokom, 

Čože mi to zrazu napadlo?     listy sa kolíšu spolu s vetrom. 

Na nočnej oblohe      Slnečné lúče sa vo vode blyštia, 

sú hviezdy premnohé.      stromy v húštine šuštia. 

Cestovali časom, 

aby potešili jasom.      Bez jazera, bez vody,  

V našom háji zelenom,     ľudia by tu neboli.  

rástli kvety po novom.     Ani kvety, ani zvery, 

Zahodili šaty staroby,      ktorými sa pýšia naše hory. 

vytvorili nové odrody. 

Na jazierku kačička,      Voda je dar, vážme si ho, 

taká pekná, maličká.      život na Zemi by nebol bez neho. 

Srnka lesom cupitá,      Voda naša pramenitá,  

veď má silné kopytá.      poklad nášho života. 

Naša príroda najkrajšia,     

buď, prosím, stále naša najmilšia.    Zuzana Kubíková, 6. ročník  

Lívia Joachimsthalová, 6. ročník 



Strašidelná škola 

Strašidelnú školu organizujeme v našej škole už zopár rokov. Je to každoročné tradičné 

podujatie. Koná sa väčšinou 31. októbra,  je to taký náš malý „Halloween“. Každá trieda našej 

školy sa na jednu noc premení na domov nejakých strašidelných bytostí. Každoročne tu určite 

nájdete upírov, čertov a anjelov, ktorí medzi sebou súperia, vodníkov, ktorí vás uvedú do ich 

vodného sveta, takisto aj kanibalov so zombíkmi, pri ktorých sa budete modliť, aby vás 

nezjedli. Ďalej tu môžete nájsť aj Kleopatru s dávneho Egypta, čarodejnice spolu s Harrym 

Potterom, dokonca aj Janka a Marienku spolu s ježibabou, ktorá ho vykrmuje, aby mala dobrý 

obed, nájdete tu aj katov, ale musíte si dávať pozor, aby ste nepadli za obeť a namiesto 

nejakého odsúdenca nepopravili vás. Sú tu samozrejme aj ufóni z iného sveta, ktorí nás 

každoročne poctia svojou návštevou, takisto tu nájdeme aj škriatkov a na záver tu nájdete aj 

Alicu v krajine zázrakov, ktorá vám vyrozpráva svoj príbeh. Ale varujem vás, je to ešte 

strašidelnejšie a hroznejšie, ako sa zdá byť, keď čítate tento text. Každoročne na našej škole je 

aj mnoho iných strašidiel, ktoré radšej nebudeme menovať, aby ste sa až moc neľakali. 

                                                                                                   Nina Valová, 8.ročník 

Viete, že...  

 delfíny spia s jedným okom otvoreným? 

 veľryby majú vyvinutý systém globálnej komunikačnej siete a dokážu sa 

dorozumievať na vzdialenosť do kruhu až 10 000 kilometrov? 

 samček koníka morského privádza na svet mláďatá a nie samička? 

 zlatá  rybka má pamäťové rozpätie troch sekúnd? 

 mačka padajúca z 20. poschodia má väčšiu šancu prežiť ako mačka 

padajúca z 7. poschodia? Trvá jej 8 poschodí, kým si uvedomí, čo sa s ňou deje. 

 šimpanz je najinteligentnejšia a najzručnejšia ľudoopica. V jeho povahe sa nachádza 

množstvo ľudských čŕt. Dokáže ovládať posunkovú reč, vyrábať jednoduchá nástroje, 

ktoré si schováva na určité miesto a rozoznať svoj obraz v zrkadle - to znamená, že si 

uvedomuje svoju vlastnú osobnosť.  

 krava sa potí cez nos? 

Pripravila: Viktória Repková, 7. ročník  



Rozhovor s pani učiteľkou  

Mgr. Martinou Kovácsovou 

 

1. Aký je váš najobľúbenejší predmet v škole? 

Môj najobľúbenejší predmet je angličtina . 

2. Kde ste začínali učiť? 

V Rakoviciach. 

3. Ako si spomínate na prvý učiteľský deň? 

Spomínam si na zvedavé tváre žiakov, moje roztrasené kolená a veľkú nervozitu. Všetci sa na 

mňa pozerali a ja som iba koktala.  

4. Aký bol váš najlepší zážitok zo školy?  

Najlepšie je to vždy vtedy, keď žiaci pochopia učivo a sú šťastní . 

5. Páči sa vám v tejto škole? 

Áno, veľmi sa mi tu páči, sú tu dobrí žiaci. 

6. Predmety, ktoré vyučujete, vás bavili aj v základnej škole? 

Áno a veľmi.  

 

 

 

Ďakujeme za rozhovor.  

 

Pripravili: Alexandra Duračková a Nikola Kukučová,  8. ročník  



Advent 

Advent alebo adventné obdobie (z lat. adventus príchod) je prvá časť liturgického roka 

rímskokatolíckej cirkvi vymedzená 4 nedeľami pred sviatkom narodenia Ježiša Krista a 

obdobie duchovnej prípravy na Vianoce. V teologickom zmysle sa advent vyznačuje 

dvojakým očakávaním – sviatku narodenia Ježiša Krista a jeho druhého (eschatologického) 

príchodu na konci času (parúzia), ale taktiež sa nezabúda na osobitnú úctu Ježišovej Matky 

napríklad tzv. rorátnou sv. omšou v dňoch od 16. decembra. Preto adventné obdobie je časom 

nábožného a radostného očakávania. 

Dejiny adventu 

Pôvodne pochádza pojem advent z gréckeho pojmu epifaneia zjavenie, ktorý označoval 

príchod božstva do chrámu alebo návštevu kráľa. 

Adventné obdobie má kajúci charakter, ale nechápe sa ako čas pokánia v tom zmysle, ako je 

to vo Veľkom pôste (napr. stále sa spieva Aleluja). Obdobie prípravy na slávenie Narodenia 

Pána sa dostalo v 4. storočí z kresťanského Východu do Galie a Španielska. Odtiaľ pochádza 

zvyk spájať advent s eschatologickým očakávaním Krista na konci časov. V Galii sa od 5. 

storočia advent začínal už na sv. Martina a v Španielsku 24. novembrom. V rímskej liturgii 

trvalo obdobie adventu dva týždne a malo charakter očakávania či prípravy na vtelenie 

Božieho Syna. 

Vianočná doba (=vianočné obdobie v širšom zmysle, t.j. advent + Vianoce) sa od 4. storočia 

pohybovala medzi 11. novembrom a 6. januárom, na ktorý pôvodne pripadala oslava 

narodenia Ježiša Krista (dnes slávnosť Zjavenia Pána čiže Epifaneia). Týchto osem týždňov 

predstavovalo (s výnimkou nedieľ, ktorými si stále pripomíname vzkriesenie) spolu 40 dní. 

Začiatky adventu siahajú do 4. storočia, kedy sa oslavuje určitý počet (2 až 6) adventných 

nedieľ a až rímsky pápež Gregor Veľký († 604) stanovil adventný čas na 4 týždne. 

 

 

 

P   Pripravila: Nikola Kukučová, 8. ročník  



 Vyrobte si adventný veniec 

Čo potrebujeme na výrobu?                                                                                                  

1.Korpus, ktorý tvorí základ venca. Korpus môže byť –polystyrénový, slamený.  

2. Ďalej budete potrebovať: 

- Krepový papier (ak budete chcieť korpus zafarbiť)        - nožnice 

- 4klinčeky asi 9 cm dlhé alebo neohybný drôt                 - kliešte na drôt                                                   

- 4 sviečky: snažte sa zohnať nekvapkajúce                      - záhradnícke nožnice                                                                                  

- 4 klinčeky asi 9 cm dlhé alebo neohybný drôt                - taviacu pištoľ                                                               

- viazací drôt, najlepšie zelený, navinutý na cievke                                                                 

3. Materiál 

1. Korpus môžete pokryť ihličím, napríklad – vetvičky z ihličnanov, ale jedľové vydržia 

najdlhšie a neopadávajú. Vhodná je tiež borovica alebo smrekové vetvičky či čečina 

v kombinácii s vetvičkami listnatých drevín. Nakoniec ich môžete pokryť škrupinami orechov 

– odporúčame vlašské.  

2. Doplnkovým materiálom môže byť prakticky čokoľvek, napríklad – suché rastliny, plody,  

škrupinky, stuhy, mašličky, lyko. Na dozdobenie napr. medovníčky, oriešky v škrupinke, 

sušené listy, jarabiny, šišky a pod. 

Ako postupovať: 

1. Nastrihajte si vetvičky ihličia tak, aby boli 10-12 cm dlhé.  

2. Teraz vezmite korpus, priložte naň prvý rad vetvičiek husto vedľa seba a previažte 

viazacím drôtom. Voľný koniec drôtu 2x obtočte, prevlečte slučkou a zatiahnite za cievku, 

aby sa nerozmotal. 

3. Druhý rad vetvičiek priložíte tak, aby drôt, ktorým ste zviazali prvý rad, nebol vidieť. 

Takto postupujte po celom obvode venca. Drôt tvorí špirálu. 

4. Za poslednou otočkou drôt odstrihnite a spojte zakrútením so začiatkom.  

5. Ak chcete na veniec umiestniť sviečky, klinčekom  prepichnete veniec zospodu hore tak, 

aby vyčnieval asi 2 cm. Tento tŕň nahrejte a pritlačte naň sviečku.  

6. Kývaním a ťahom skúste, či sviečky skutočne pevne držia.                                                                                                       

7. Ozdobenie je potom už len vecou vašej kreativity. Sviečky by mali byť rovné a rovnomerne 

rozmiestené, ďalšie ozdobenie je na vás. 

8. K upevneniu ostatného dekoratívneho materiálu môžete použiť drôtiky, lepidlo či taviacu 

pištoľ.                                                                                                       Nina Valová, 8.ročník 



Vianoce a Mikuláš 

Vianoce. Tieto najväčšie a najkrajšie sviatky v roku sa slávia v mnohých krajinách po 

celom svete. Ľudové zvyky a tradície, ktoré sú s nimi spojené, sa líšia od národa k národu a 

sú veľmi rozmanité. Sviatok sv. Mikuláša (6. decembra) majú radi najmä deti, ktoré počítajú 

dni a noci, kedy od neho do svojich vyleštených čižmičiek dostanú množstvo sladkých 

darčekov. Tie si však musia pripraviť už v podvečer predchádzajúceho dňa a dať si ich 

vyčistené do obloka, aby si v nich ráno našli očakávané dobroty či iné milé prekvapenie. U 

nás je Mikuláš známy ako bielovlasý deduško s veľkou bradou v červenom kabáte a zvykne 

chodiť spolu s anjelom a čertom, ktorí mu pomáhajú rozdávať sladkosti. 24. decembra, 

na Štedrý deň, na Slovensku začíname sláviť Vianoce. Najväčším sviatkom Vianoc je 1. 

sviatok vianočný (25. decembra) – deň Kristovho narodenia, i keď história nevie presne určiť, 

kedy sa naozaj narodil. Na Štedrý deň sa zvykne držať pôst, ktorý končí východom prvej 

hviezdy. Deťom sa vravelo, že ak vydržia do večere nič nejesť, uvidia zlatú hviezdu alebo 

zlaté prasiatko. Kým deti chystajú vianočný stromček, gazdinky pečú, varia a chystajú rôzne 

dobroty na štedrovečerný stôl. Medovníčky či iné koláče majú už napečené niekoľko dní 

dopredu. Jedlá, ktoré sa podávajú sa líšia podľa zvykov a tradícií v rôznych regiónoch 

Slovenska. Spravidla však na bohato prestretom štedrovečernom stole nesmie chýbať chlieb, 

cesnak, med, oblátky, kapustnica, ryba, zemiakový šalát, opekance (pupáky, bobáľky), 

koláče, ovocie. Po večeri sa spievajú koledy, rozbaľujú vianočné darčeky, na ktoré sa nielen 

deti veľmi tešia. Mnoho ľudí sa zúčastňuje polnočnej omše, aby oslávili narodenie Ježiša 

Krista a zaspievali si najkrajšiu vianočnú pieseň „Tichá noc, svätá noc“. 25. decembra a 26. 

decembra rodiny často zostávajú spolu, idú do kostola alebo navštevujú svojich príbuzných 

a priateľov. 

 

 

 

 

 

 

 

Pripravila Sára Hercegová, 5. Ročník 

 

http://www.inclick.sk/returns/redirect.php?goto=3106&pr=0.1&w_id=670&tstamp=1382445986&pid=1318&cd=dde98aae6f836b21d89ac6da23c195f7&f=1


4.12. Barbora 

 
Svätá Barbora sa narodila v 3. storočí v rodine bohatého kupca, odmietla 

vzdať sa kresťanstva, bola umučená a nakoniec zomrela. Na jej sviatok 

chodievali ženy v bielom a rozdávali deťom darček. Poslušným sladkosti a 

neposlušným metličku. 

V predvečer sviatku chodievali po dedinských domoch "barborky". Boli to 

ženy a dievčatá zahalené do bielych šiat so šatkou na tvári, aby ich nebolo 

poznať. Výnimočne boli oblečené za mníšky alebo mali rozpustené vlasy a 

venček na hlave. V ruke držali košík so sladkosťami alebo metlu, štetku, či husacie krídlo. Keď prišli 

do domu, symbolicky zamietli izbu. Svoj príchod niekedy ohlasovali zvončekom alebo búchaním na 

okno. Po kresťansky sa pozdravili, zborovo sa s rodinou pomodlili a pokračovali ďalej k susedom.  

Dodnes sa zachoval zvyk rezať v tento deň vetvičky čerešní, ktoré vo váze rozkvitli presne na Štedrý 

deň. Vetvičky si dievčatá dávali za pás na polnočnej. Mládenec, ktorý si vetvičku od dievčaťa zobral, 

dal si ju za klobúk a takto jej vyznal lásku. Iná zvyklosť hovorí, že dievčatá dali každej vetvičke meno 

niektorého chlapca a verili, že si vezmú toho, pri mene ktorého ako prvá vetva rozkvitne. Inokedy sa 

počítalo, koľký deň po Barbore vetvička rozkvitne, aby sa určil najšťastnejší mesiac budúceho roku. 

 
 

6.12. Mikuláš 
Sviatok svätého Mikuláša - 6. decembra sa už odpradávna spájal s vierou 

v bohatstvo. Obchodníci v ten deň radi uzatvárali zložité obchody. Niekde 

sa považoval za patróna šťastného manželstva, modlievali sa k nemu 

slobodné dievčatá, túžiace po ženíchovi. Podľa inej legendy oživil 

zavraždené deti, odtiaľ pochádza ľudová viera, že nosí deti a pomáha 

rodičkám v ťažkej chvíli. 

Okolo Mikulášovej osoby sa zachovalo najviac zvykov súvisiacich s jeho 

obdarovaním všetkých detí. V predvečer sviatku navštevuje muž s bielou bradou deti a nadeľuje im 

sladkosti, ale ich aj dobrotivo karhá. Prv mal Mikuláš aj početný sprievod, ktorý tvorili maskované 

postavy, neskôr sa zredukovali na anjela a čertov. Mikuláš si obliekal tradičný odev biskupa, ktorý 

pozostával z plášťa s kapucňou lemovaného kožušinou, na hlave mal vysokú papierovú čiapku a v 

ruke berlu. Anjeli mali biele košele a čert si natiahol obvykle dlhý, čiernou srsťou von obrátený 

kožuch, prepásaný reťazou a na nej zvonce. V súvislosti s týmto sviatkom sa prv konali mikulášske 

trhy. Na nich sa predávalo rozličné pečivo, figúrky a iné drobné hračky, typické práve pre túto dobu. 

Boli zo sušeného ovocia, nepálenej hliny alebo z kúskov dreva. Mikulášska tradícia uplatňuje s veľkou 

húževnatosťou niekoľko storočí až dodnes a má svoje pevné miesto v dobe, kedy sa už tradíciám 

nepripisuje taký význam. 

 

 

 

Pripravila: Natália Šintálová, 6.ročník  



Tradície na Luciu 

 

Mnohí gazdovia si v priebehu 12 dní od Lucie do Vianoc každý deň zapisovali na papier 

aktuálne počasie. Jeden deň v tomto prípade znamenal jeden mesiac a zaznamenané 

informácie potom muži údajne využívali pri organizovaní rôznych prác v priebehu roka.      

V minulosti sa sviatok Lucie spájal s čarami. Jedna "povera" sa spájala s dreveným 

stolčekom. Ten mal rezbár vyrezávať postupne každý deň až do Vianoc a nesmel byť na ňom 

ani jeden klinec – vtedy mal (podľa povery) čarovnú moc. Na Štedrý deň si rezbár mal počas 

polnočnej omše na tento stolček sadnúť a okolo oltára potom videl tancovať všetky strigy z 

dediny. Hneď na to mal podľa povery zobrať stolček a utekať domov, aby ho strigy nechytili. 

Ďalším zvykom bolo, že dievčatá a ženy boli večer na Luciu poobliekané celé v bielom a 

metličkou  alebo husími perami vymetali kúty izieb, aby ich očistili od zlých síl. Tváre mali 

zaprášené múkou, na niektorých miestach aj sadzami (čierne Lucky).  

Pred zlom a bosorkami sa kedysi dedinčania chránili aj tak, že jedli cesnak alebo cibuľu a 

dom kropili posvätnou vodou. Kedysi sa aj hovorilo, že "od Lucie do Vianoc, každá noc má 

svoju moc." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pripravila: Karin Gerátová, 6. ročník 



Vianoce v básni 

Jedlička 

Na zelenej jedličke tisíc ozdôb svieti, 

okolo tej pesničky, zvučia piesne detí. 

Jedlička žiarivá ako pochodeň 

veselo vítame novoročný deň. 

 

Aj zvieratká z horičky majú dobrú vôľu, 

tam okolo jedličky krepčia s deťmi spolu.  

Jedlička žiarivá ako pochodeň 

veselo vítame novoročný deň.  

 

Snehuliak 

Kopa snehu chlapcov láka, 

postavili snehuliaka. 

 

Miesto očí uhlíky,  

na kabáte gombíky. 

 

Bielučký je ako z múky, 

do okien sa díva z lúky. 

 

 

 

 

 
 

 

Pripravila: Natália Šintálová, 6. ročník  

 



Doplňovačka  
 

         1.           

        2.           

        3.           

       4.            

        5.           

     6.              

        7.           

 

1. Voňavé ovocie oranžovej farby. 

2. Predmet, s ktorým šijeme. 

3. Vianočná polievka.  

4. Má meniny 13. 12. 

5. Červený hmyz s čiernymi bodkami. 

6. Na Vianoce ju jedávame s medom. 

7. Plod ihličnatého stromu. 

 

Osemsmerovka 
 

K D Y Ň A M A C O J 

O B L A K E E Ž B H 

Č I Ž M A T I S L N 

L I S T Y L V L O J 

C P T R T A R N H A 

E E R Á D E E K A B 

S S O V O S S O D L 

T Y M A L T Á N O K 

A B R A D A V E C O 

P E R A Č N Í K E R 

 

LISTY, TRÁVA, ALTÁNOK, METLA, TIS, JABLKO, STROM, PERAČNÍK, CESTA, 

STAN, OBLOHA, BRADAVEC, VRES, DYŇA, LOPTY, KER, SLNKO, MACO, 

ČIŽMA, KOČ 

 

Pripravila: Sára Sámelová, 8. ročník 



Vianoce, Vianoce… 

 

 

 

 

 

             Pomôž nájsť šmolkovi cestu. 

 

 

 

 

 

 

 

         

                                                                        

 

Pripravila: Karin Gerátová , 6. ročník 

 



Zasmejte sa 

 

Jurko dostal na Vianoce nový bicykel. Predvádza sa na ňom otcovi, ktorý sa naňho 

pozerá z okna. 

Jožko kričí: 

„Aha, ocko, bez rúk!"  

Po chvíli: 

„Aha, ocko, bez nôh!"  

A potom: 

„Aha, ocko, bež žubov!"  

 

Malý Jurko píše Ježiškovi: Milý Ježiško, ak mi na Vianoce donesieš motorku, budem celý 

týždeň dobrý. Potom sa zamyslí: Toľko ale nevydržím. Tak píše odznova: Milý Ježiško, ak 

dostanem motorku, budem celý deň dobrý. Potom sa zase zamyslí: Toľko predsa nevydržím. 

Zrazu zamkne obraz Panny Márie do skrine a píše: Milý Ježiško, uväznil som Tvoju matku. 

Výkupné: Motorka. 

 

Santa Claus hovorí vo svojej dielni škriatkovi: „Koľko máme hračiek?" 

„Žiadne!" 

„A počítal si ich vôbec?" 

„Áno, dvakrát."  

 

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!“ 

 

Škótska rodinka pri vianočnom stromčeku:  

„Tak detičky, ak ste už darčeky videli, tak ich zabaľte, aby ste ich mali aj 

budúce Vianoce k dispozícii." 

Pripravila: Sára Hercegová, 5. ročník 



 

Vianoce sú tam, kde nikto neplače, 

Vianoce sú tam, kde voňajú sladké koláče. 

Vianoce sú s ľuďmi, ktorých ľúbime, 

ale aj s tými, na ktorých myslíme. 

 

Vezmi dnes sviečku do dlaní, 

zašepkaj tisíc želaní, 

pozri sa hore do neba, 

svieti tam hviezda pre teba. 

V jej svetle svet sa ligoce, 

prajeme vám nádherné Vianoce. 

 

 

 

 

 

Vaša redakčná rada 


