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VIANOČNÉ TRHY 

          

 

Blížili sa Vianoce , napadalo veľa snehu a všetci si s radosťou čakali na 
prázdniny. Bratislava bola krásne vyzdobená, námestia plné vianočných 
stánkov. Turisti mali možnosť si vybrať nádherné suveníry a ochutnať naše 
vianočné špecialitky.  

Aj my, žiaci 4.B sme sa vybrali jedno ráno do zasnežených ulíc našej krásnej 
Bratislavy. Uzimení, ale vysmiati sme obdivovali každú ručnú prácu šikovných 
remeselníkov, zohrievali sme sa sladkým punčom a nakupovali sme darčeky pre 
našich najmilších. Potom sme si sadli do sladučkej, príjemne rozvoniavajúcej 
čokoládovne. Zohriali sme sa pri hnedej tekutej lahôdke a čakala nás cesta 
naspäť do školy. Bolo nám celé dopoludnie krásne. Tento zážitok nám nikto 
nezoberie. 

 

 

        tr .učiteľka Jarka Sabolová 

 

  

 



Prázdniny 

Cez zimné prázdniny sme boli na Silvestra vo Vysokých 

Tatrách. Keď  sme prišli na chatu, bola tam veľká zima. Na 

druhý deň sme sa išli  lyžovať na Štrbské pleso. 

 

Bolo tam super. Aj  niekedy fúkalo. Boli sme tam na 5 

nocí. Na lyžovačku sme museli vstávať o 7 ráno. 

Na Silvestra sme mali super ohňostroj. 

Malo to začiatok, stred a koniec. 

                                       Simon Stašík, 4.B 

 
 

  

 



 

           Moje prázdniny 

Cez zimné prázdniny  som bol aj s kamarátom Dávidom u jeho starých rodičov na Morave. 

Bývajú v Trojanoviciach. Bolo tam veľmi veľa snehu. Každý deň sme chodili na prechádzky, 

 hrali sme sa so psom a guľovali  sa. Dávid si kúpil lego za 300 eur a stavali  sme ho spolu asi 

10 hodín.  Posledný deň, ešte pred tým ako pre mňa prišla mama, tak som dostal 20 eur, 

pretože tam nebudem na narodeniny. Keď som prišiel domov, hrozne som bol zvedavý, čo 

dostanem na narodeniny. Po dvoch dňoch som mal už konečne narodeniny a tešil som sa na 

darčeky. Po obede som išiel do Rakúska na turnaj. Skončili sme na 7. mieste. Zobral som 

pohár domov. 7. 1. prišiel ku mne kamarát  Dávid. Keď sme sa naobedovali, opýtali sme sa 

mojej mamy, či s nami nemôže ísť von aj Colin. Povedala nám, že nie. Tak sme išli  sami. 

 

Dominik Bažík, 4.B 

 

 

Zimná dovolenka v Českej republike 

Docestovali sme na obed do Česka. Potom sme išli pozrieť  lyžiarsky   svah. Ja   som  sa učila 

snowbordovať .Bola som veľmi šikovná a veľmi som sa tešila. Krátko potom sme odišli na 

vlek a učila som sa na ňom jazdiť. Bolo to veľmi skvelé. Na večeru bolo kuriatko s ryžou. 

Večer sa išlo von na guľovačku. Zo snehu  sme potom stavali bunkre.Sneh bol veľmi krásny 

biely. 

                                                                                        Džanet 3.B 

 

 

 



 

               

                          Silvester 2018       

 Bolo 31. decembra a ja som sa veľmi tešila na 24. hodinu, lebo som mohla byť so svojimi 

najlepšími kamarátkami s Monikou a Ľubkou. Mali sme prskavky. Netrvalo nám dlho a hneď 

sme  ich minuli. O pár minút neskôr sme sa aj hrali. A to už bolo štvrť na jednu. Museli sme 

ísť  teda domov. Bolo mi ľúto, že sme nemali naplánované prespávanie. Aký Silvester ste ma 

vy?             

      Mačka 

 

 

                    DIVNÝ SILVESTER 2018                          

Ahoj!  Viete ako som oslavoval SILVESTER? Tak dobre, poviem vám to. 

Keď som sa ráno zobudil, tak som sa veľmi tešil. Lebo bol deň -  31.december.  Pri raňajkách mi mama 

pripomenula, že je SILVESTER. Ani  som sa nenazdal a bol ten čas... Blížil sa Silvester. Celý večer sme 

sa hrali, nudili aj tešili... Tatino pustil karaoke. Prišli aj susedia. Doniesli  konfety. A potom to prišlo 59, 

58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51... 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 a vystrelili tie konfety 

ako z dela. Dali sme si krásne blahoželania  a išli sme spať.       

       Koniec Pán Lampa 3.D 

 

Silvester 2018 

Už prešiel Silvester. Je po ňom, ale bol pekný. Po prvý- krát som vydržala  dlho hore  až do 

24.00. A boli  sme na námestí a všetci sme veselo zakričali  3,2,1 Nový rok. Moji rodičia pili 

šampanské a boli sme veľmi šťastní. Na Nový rok sme mali aj prskavky a ohňostroj. No ale 

bola som aj u mojej dramatickej učiteľky. Mali sme rôzne úlohy ,súťaže, tancovačku , konfety 

a losovanie. Na koniec boli prskavky a malý ohňostroj. A bolo to super. Ešte kým sme 

neodišli, tak nám rozdala medovníky. A keď sme sa vrátili domov, tak sme si pripili a dali 

tyčinky a išli spať.  

Ali 3.C                 

   



 

 

Novoročné vinše 

Alica Sinčáková 

 

Vinšujem vám, vinšujem, 

šťastný Nový rok , 

aby to tak ostalo až do Vianoc. 

Ja vám prajem šťastie, zdravie, 

do nového roku hlavne. 

Aby tento Nový rok, 

prežili sme v zážitkoch. 

 

                                                                                          Novoročné želania 

Každý si praje do nového roka niečo iné. Niekto si praje zdravie alebo šťastie. Ale niektorí si napriklad želajú,

aby boli viac s rodinou, lebo niektorí  pracujú v zahraničí. Ale niektorí bývajú často chorí, tak si želajú, aby boli 

menej chorí. A vy ,ktorí čítate tento text, dúfam, že sa vaše želania splnia. A ja Vám prajem, aby sa Vám to 

splnilo. 

Anton. 3.C 

 

 

 

 



Vlastne prečo dávame nejaké novoročné predsavzatia? Odpoveď je veľmi jednoduchá – 
pretože sa nám do nich nechce. A preto sa nám tak často ani nesplnia.  

Jasné, niekedy si do nového roku dávame predsavzatie, ktoré naozaj chceme splniť a tešíme 
sa na to. To však býva skôr výnimka, pretože ak máme niečo, do čoho máme chuť, 
nezvykneme čakať na nejaký konkrétny dátum zahájenia. Začneme hneď!!! 

 

 

 

 

                 NOVOROČNÉ     PREDSAVZATIA 

 

 

AKÉ   MÁTE  PREDSAVZATIA  ? 

 

1.A  Julka: „Budem dobrá a poslušná.“ 

2.B  Miška: „ Aby som dostala jednotky na vysvedčení.“ 

3.D  Klaudia: „Chcela by som mať dobré známky.“ 

3.D  Nicolaj: „Chcem byť najrýchlejší.“ 

3. D  Naty: „Chcem psa!“ 

3. B  Nikolas: „ Zarobiť na nový počítač.“ 

3. B  Peter: „ Prvý na motokárach.“ 

3. B  Viktor: „ Samé jednotky!“ 

2. C  Filip: „Chcem si zlepšiť známky:“ 

 



 

 

KDE   SI  BOL /A   CEZ  VIANOČNÉ    PRÁZDNINY  ? 

 

 

3. B  Saška: „Bola som v Taliansku.“ 

3. B  Laura: „ V Humennom. “ 

3. A Mia: „ Bola som na chate.“ 

3. D  Marcel: „Ja som sa cez prázdniny boboval a korčuľoval.“ 

3. D  Kristián: „ Boli sme na lyžovačke.“ 

2. C  Alexandra: „ Bola som s rodičmi vo Vysokých Tatrách.“ 

 

 

 



V novom roku, šťastia na každom kroku. K tomu veľa radosti, z vašich spoločných dní bez 
starostí. Nech vašim domom neustále rozlieha sa detský smiech. A aby každý mesiac priniesol 

vám kopec príjemných radôstiek 

Nech sa starosť všetka zruší a nech vládne pokoj v duši. 
Čo bolelo nech sa zhojí, čo tešilo nech sa zdvojí. 

Aby boli v novom roku iba slzy šťastia v oku. 

Želajme si v novom roku, dobrých ľudí vždy po boku. Zdravia, lásky plný dom a spokojný 
život v ňom. Dobrôt vždy plný stôl, šťastia vždy za veľký kôš a k tomu liek na každý bôľ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Novoročný pozdrav 

V novom roku kvapku 
smoly, lyžičku hrdosti, 
hrnček radosti, kotlík 
úspechu, jazierko 
peňazí, more šťastia, 
oceán lásky a celý 
vesmír zdravia želá   

4.B trieda 
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