AMAVET KLUB 873
Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika,
Budimír 11

AMAVEŤAK 6

Prajeme Vám šťastné a pokojné Vianoce plné radosti a
pohody a v novom roku veľa šťastia , úsmevu, zdravia,
úspechov a porozumenia.

Na úvod
Milí čitatelia!
Každoročné starosti i radosti nás dokážu pohltiť do takej miery, že si
ani neuvedomujeme rýchlosť plynutia času.
A opäť prichádzajú Vianoce, najkrajšie a najradostnejšie sviatky
v roku . Všetkých sa nás zmocňuje vianočná nálada, láska a pokoj.
V tomto vianočnom čase sa stávame lepšími, milšími a snažíme sa čo
najkrajšie si spríjemniť tých pár krátkych chvíľ.
Dokážme sa pozastaviť, porozmýšľať a tešiť sa z každého úprimného
úsmevu, z každej maličkosti, z každej práce, ktorú vykonali i pre nás
niečie ruky.
Dokážme sa poďakovať aj za najmenšiu radu či pomoc blízkeho
i cudzieho človeka.
Skúsme tieto sviatky prežiť s pokorou, pokojom a nádejou.
Poďakujme sa za všetko, čo nás postretlo, prekvapilo i potešilo.
Nech pokoj a radosť naplnia vaše srdcia a srdcia vašich blízkych.
Tým najkrajším darčekom k Vianociam je úsmev, láska, pohladenie.
Nad taký dar žiadny nie je.

Mgr. M. Šuflitová

Spýtali sme sa našich prvákov
Naši prváci už štvrtý mesiac chodia do základnej školy.
Položili sme im niekoľko otázok.
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Čo sa ti páči v našej škole?
Vrátil /-a by si sa do materskej školy?
Ktorý je tvoj najobľúbenejší predmet?
Vieš napísať svoje meno? (stačí tlačeným písmom)
O čo si poprosil /-a Ježiška, aby ti doniesol na Vianoce?

Tu sú odpovede:
1. Naša celá trieda – Karolínka K. I.A
Ako sa učíme – Klárka B.
Výzdoba triedy – Eliška O.
Lavice, dobrí spolužiaci, pani učiteľka –Anička I.B
Veľa sa naučím, budem vedieť čítať, písať- Kubko
Všetko, čo sa učíme, mám dobrých kamarátov – Idka

2.

3.

4.
5.

Páči sa mi, že sme trieda Šmolkovia – Matejko B. I.C
Páči sa mi, že sme všetci spolu kamaráti – Terezka P.
Páči sa mi naša pani učiteľka Katka J. – Šarlotka
Nie – I.A
Nie
Nie
Nie, lebo v škole je lepšie.
Nie, tu mi je lepšie.
Nie, lebo v škole nemusím spať.
Nie
Nie, páči sa mi v škole.
Matematika
Písanie
Slovenský jazyk
Písanie
Prvouka
Matematika a písanie
Matematika
Písanie
Matematika
Všetci žiaci vedia napísať svoje meno.
Lolka
knižky o Ježiškovi
policajta
tablet ,reproduktor, topánky
plyšového zajačika, stavebnicu –hrad z tehál
okuliare na nočné videnie
lego
My little Pony
skicár zvierat, lebo môžem robiť návrhy zo svojich snov

Počas adventu patrí príprava medovníčkov. Nie je náročná, ale je
potrebné ich pripraviť oveľa skôr, aby na Vianoce boli akurát.

Príprava sladkých vianočných dobrôt

Kokosovo-smotanové rožteky
Kokosovo-smotanové rožteky zvládne každý žiak. Na ich prípravu
potrebujeme:
450g polohrubej múky, 100g strúhaného kokosu, 250g masla1 žĺtok,
100g práškového cukru, 230 ml smotany na šľahanie (33%), ¼
kypriaceho prášku a vanilkový cukor. 100 g čokolády na varenie.
Postup: Všetky suroviny zmiešame, pripravíme cesto a necháme ho 2
hodiny odpočívať.
Z cesta tvarujeme rožteky. Ukladáme ich na plech, ktorý sme vystlali
papierom na pečenie.
Pečieme pri teplote 170°C ,10 – 15 minút.
Po upečení obalíme v práškovom cukre a po vychladnutí môžeme
konce namočiť do rozpustenej čokolády. Rožteky sú výborné aj po
niekoľkých dňoch.

Zisťovala E. Maková, S .Pavlíková, 8.B

Sofia Sekeráková, 9.B

Z činnosti klubu Amavet
Záujmové útvary v tomto školskom roku mali bohatú činnosť:
-

Hravo, zdravo, tvorivo
Záhrada, ktorá učí
Šarkaniáda
Jesenné zvyky a tradície
Gaštankove dobrodružstvá
Európsky deň jazykov
Veselé pečenie
Solárna elektráreň Lemešany
Divadelné predstavenie Naši furianti
Div. predstavenie Guľko Bombuľko
Červená Čiapočka
Festival vedy a techniky - Optima Košice
Kvíz 100. výročie vzniku ŠR
Múzeum historických hodín Budimír
Exkurzia -Múzeum V. Lȍfflera Košice
Múzeum na kolesách
Zemplínska jedenástka
Hovorme o jedle
Exkurzia –Hydrometeorolog. ústav v Košiciach
Mesiac úcty k starším
Na ceste k slovenskej štátnosti

-

Osobnosti a rodáci obce Budimír
Škola naruby
Beseda o Izraelskej zemi
Veselé pečenie
Vianočná keramika
Medovníčky
Mikuláš čert na cestách
Vianočné tvorivé dielničky
Dobro požalovať
Beseda so spisovateľkou Markou Staviarskou.
Mgr.Šuflitová

Boli sme...
26. septembera 2018 sme si pripomenuli Európsky deň jazykov. Na
školskom dvore zneli pozdravy v mnohých jazykoch, pohybovali
sa "maskoti" rôznych krajín, viala vlajka symbolizujúca EDJ.
Vyvrcholením bol sprievod maskotov smerujúci na obecný úrad.
Tam nás milo privítal starosta obce Mgr. Vojtech Staňo a po
príjemnom rozhovore vztýčil vlajku, ktorú vlastnoručne vyrobili žiaci
našej školy.
Mgr. Hanudeľová

uskladnením elektrickej energie do zeme. Veríme, že projekt bude

úspešný.
Solárna elektráreň Lemešany

28.9.2018 sa žiaci 8.ročníka zúčastnili na Festivale vedy a techniky

18.9.2018 sme navštívili Solárnu elektráreň v Lemešanoch.

v OC Optima Košice, pod názvom“ Európska noc výskumníkov.

Mali sme možnosť

zoznámiť sa s výrobou elektrickej energie zo

slnečnej energie.
Majiteľ elektrárne, Ing. Menceľ , prítomným vysvetlil dôležitosť
výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov i ako šetriť
vyrobenú energiu . Poukázal na znečisťovanie životného prostredia
výrobou elektrickej energie. Zapojenie sa do riešenia projektu

Pripomenul, že každý z nás môže zažiť byť vedcom a môže svojimi
poznatkami prispieť k pokroku. Vedci a výskumníci pripravili
experimenty a cez aktivity podnietili u žiakov zvedavosť, kreativitu
a túžbu po vzdelaní.
L. Krišandová, 8.B
V rámci podpory dobrovoľníctva sa žiaci 6.A vybrali do útulku Malá farma v
Košiciach. Odovzdali sme zbierku prikrývok a plyšových hračiek, krmivo i
peniaze, ktoré sa nám podarilo na našej škole vyzbierať. Vyvenčili sme 15
psíkov. Každému odporúčame návštevu útulku. Dobrý pocit z toho, že sme
mohli pomôcť nás bude dlho hriať pri srdci.

Mgr. M.Timková

..

Jesenné tradície
Šarkaniáda
Súčasťou jesene sú aj detské hry, medzi ktoré neodmysliteľne
patrí púšťanie šarkanov. 10. októbra 2018v popoludňajších hodinách
obloha nad futbalovým ihriskom zaplnila pestrofarebnými šarkanmi,
ktoré prišli otestovať žiaci z prvého stupňa. Túto udalosť si nedali ujsť
ani niektorí rodičia, ktorí prišli svoje ratolesti povzbudiť.

Jedným zo znakov, ktoré charakterizujú každú krajinu, je jej ľudová
kultúra – ľudové zvyky, tradície, kroje, piesne, tance, hudba, slovesné
diela a remeslá. Jeseň je ročné obdobie farbenia prírody a
vykonávania posledných prác na poli. Je bohaté na ľudové
tradície a tie sme si pripomenuli i my žiaci IV.B a II.A triedy.

Dr. Surgentová

Mgr. Kynclová, Mgr. Pustová

Beseda so slovenskou spisovateľkou
V októbri k nám zavítala slovenská spisovateľka Marka Staviarska,
autorka kníh pre deti. Predstavila nielen knihu Marinka Somarinka , ale
i ďalšie. Žiakov zaujala pútavými ukážkami z jej tvorby svoje knižné
novinky – rozprávky. Prostredníctvom interview sa veľa dozvedeli zo
súkromného i tvorivého života. Do školskej knižnice pribudnú ďalšie
titulky, na ktoré sa môžu žiaci tešiť.
Mgr. Timková

Návšteva divadelných predstavení
Žiaci jednotlivých ročníkov navštívili divadelné predstavenia. Prváci
boli v Bábkovom divadle na Guľkovi Bombuľkovi, 2. – 4. ročník si
pozreli predstavenie Červená Čiapočka a ôsmaci mali možnosť vidieť
veselohru o voľbách Naši furianti.

Laura Krišandová,8.B

Na ceste k štátnosti
26. októbra 2018 navštívili žiaci ôsmeho ročníka zážitkovú výstavu s
názvom Na ceste k slovenskej štátnosti. Prezreli si vystavené
archívne autentické dokumenty mapujúce vyše 100 rokov existencie
Slovenska. Výstava obohatila žiakov o poznatky historického vývoja
vzniku Československa.
Dominika Kotuľová, Sofia Rečičárová, 8.A

Múzeum Vojtecha Löfflera
Ôsmaci triedy navštívili v októbri Múzeum V. Löfflera v Košiciach.
Prezreli si diela V. Löfflera , autoportréty košických výtvarných
umelcov, súčasné umenie mladých výtvarníkov pod názvom
Zemplínska jedenástka a neobišli ani výstavu k 100. výročiu vzniku
Československa o prvom československom prezidentovi pod názvom
T.G.Masaryk vo fotografii.

H.Huličová, 8.A,L.Krišandová ,8.B D. Štefková, 8.C
Múzeum na kolesách
7. novembra sme navštívili putovné Múzeum na kolesách .
Zábavnou a netradičnou formou nám lektori priblížili históriu 2.
svetovej vojny. Získali sme množstvo informácií nielen o priebehu
vojny, ale aj o ľuďoch, ktorí sa jej zúčastnili. Mnohé rekvizity sme
mali možnosť vyskúšať si a aj naši žiaci - dobrovoľníci.

Osobnosti a rodáci obce Budimír
Dňa 29. novembra do 3.B a 3.C triedy zavítala kronikárka obce
Budimír Zuzana Kšenžighová, ktorá prostredníctvom pútavej
prezentácie predstavila žiakom rodákov a významné
osobnosti obce Budimír: akademického maliara Milana Johanidesa,
šľachtica a politika Ujházyho Lászla a sestry Priessnitzové, ktorých
otec Vincent Priessnitz bol zakladateľom kúpeľnej liečby v
Jesenníkoch. Členova krúžkov si vyskúšali hojivý balzam Priessnitz.
Všetci sme sa na krátkej besede príjemne cítili a veľa dozvedeli.
PaedDr.Kolcúnová

Vianočné tvorivé dielne sú plné šťastia a darčekov. Vianočný
čas je vhodným obdobím na to, aby sa ľudia stretávali, zamysleli
sa. Hrejivý pocit radosti prináša nielen stretnutie s rodinou, ale
aj s priateľmi. A takéto milé stretnutie pripravili žiaci i. stupňa,
ktorí v predvianočnom čase spolu s rodičmi strávili jedno
tvorivé popoludnie pri zhotovovaní vianočných dekorácií.
Deti pomáhali rodičom vytvárať pekné vianočné ozdoby.
Najväčšou odmenou pre nás bola radosť a nadšenie, ktorú sme
videli v očiach odchádzajúcich detí.

Imatrikulácia prvákov
9. novembra sme slávnostne pasovali prvákov. Ďakujeme všetkým
rodičom a starým rodičom, ktorí sa slávnosti zúčastnili a tiež všetkým,
ktorí pripravili pre deti a pedagógov veľmi milé pohostenie.
PaedDr. Surgentová

Vianocami voňala celá škola.

.
Vyučujúce na 1. stupni
NAŠE PROJEKTY
Záhrada, ktorá učí
Zapojenie našej školy do projektu pre základné a stredné školy a
programu Zelená škola.

Cieľom projektu je pomôcť pedagógom

a žiakom holisticky využívať školské pozemky na vytvorenie
prírodných školských záhrad, ktorý je podporovaný DM Drogerie
Markt a pomáha osvojiť si praktické zručnosti žiakov, relaxovať, ale
využiť ho v iných predmetoch. IKEA.

Mgr. Baltovičová

Škola inkluzionistov
V toto školskom roku sa naša škola zapojila do projektu Škola
inkluzionistov. Názov programu vznikol kombináciou slova inklúzia
a ilúzia. Škola sa bude v rámci projektu snažiť dokázať opak, a to tak,
že dokážeme pracovať s rozmanitosťou našich žiakov bez ohľadu na ich

fyzické, intelektuálne, emocionálne, sociálne, jazykové a iné
obmedzenia.V spolupráci s PaedDr. Zuzanou Révészovou a Úniou pre
nevidiacich a slabozrakých Slovenska sme na našej škole 16.novembra
2018 zrealizovali 1. INCLUDAY. Jeho cieľom bolo žiakom priblížiť
život človeka so zrakovým a telesným postihnutím. Špeciálne upravené
okuliare žiakom simulovali zrakový hendikep. Kompenzačné pomôcky
im
priblížili
možnosti
pomoci
ľuďom
so
zrakovým
hendikepom.Vyskúšali si i písanie Braillovým písmom na písacom
stroji.Sprostredkovala príbeh Martina Karena, mladého muža
s telesným postihnutím. Prostredníctvom Živej knižnice si vyskúšali
zvládanie sebaobslužných činností bez pomoci prstov, v skupinách si
pripravovali otázky, ktoré by radi Martinovi položili .Projekt Škola
inkluzionistov realizuje Nadácia pre deti Slovenska.

Mgr. Babejová
Hovorme o jedle
V rámci pokračovania projektu Hovorme o jedle, žiaci I. B triedy
doniesli ovocie a zeleninu zo svojich záhrad. Rozprávali, ako im chutí,

čo majú najradšej a prečo je zdravé jesť ovocie a zeleninu. Vytvorili
si semafor zdravej výživy, kde na zelenú farbu prilepili obrázky
ovocia a zeleniny, na oranžovú bežné potraviny a na červenú, to čo je
nezdravé. Na záver všetko ovocie a zeleninu zjedli.
PaedDr. Čontošová

Škola naruby
Deti spolu s rodičmi čítali knihu čítali knihu Červík
Ervín, dokresľovali obrázky ku knihe a pripravovali čitateľský denník.
Nakoniec vyzdobili vrecúška servítkovou technikou.
Paed Dr. Surgentová

Blahoželáme víťazom
Aj naši žiaci sa rozbehli so získaním úspechov v okresných kolách.
Dúfame, že v druhom polroku získajú naši žiaci viac úspechov.
-

PaedDr. Surgentová
-

1. miesto OK Beh okolo Slanského hradu
Vladimír Demko, 8.B
3. miesto OK I. kategória Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas
Tadeáš Zlacký,4.B
3. miesto OK II. kategória Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas
Natália Bačová, 5.A
3. miesto OK III. kateória Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas
Alexandra Baltovičová, 7.B
3. miesto OK Stolný tenis
Vladimír Demko,8.B
Kristián Sedlický, 8.B
Jakub Tóth, 7.B



- Tak

deti, teraz sme sa naučili, že naša zemeguľa sa krúti
okolo Slnka. Rozumeli ste tomu všetci? - pýta sa učiteľ.
- Pán učiteľ, ako je to potom, keď Slnko zapadne?

 Pani učiteľka vysvetľuje v triede:
- Hovoríme, že krava sa otelila, mačka sa okotila. Povie
niekto ďalší príklad? Móricko sa hlási:
- Prosím, žralok sa ožral.
 Pani učiteľka sa pýta žiačky:
- Koľko ročných období poznáš, Anička?
Dievčatko chvíľu premýšľa, a potom odpovie:
- Prosím, päť: jar, leto, jeseň, zima a prázdniny!
 Synček bol v septembri prvýkrát v škole.
Vráti sa domov a otec sa ho pýta:
- Tak ako bolo v škole?
- Riadne nás oklamali! Ani DVD, ani video, ani televízor,
dvadsať ľudí tam sedí, dokonca aj tie stoly a stoličky boli
drevené! Tomu hovoria prvá trieda?
 Peter vidí prvýkrát vidí páva:
- Mama, aha, rozkvitnutá sliepka!

Zábavný kútik



Učiteľ sa pýta žiačika Jožka:
- Jožko, prečo musíme jesť zeleninu?
- Preto, lebo nemáme dosť peňazí na mäso,- odpovedá
Janko.



Ferko dostal trojku z matematiky. Učiteľka sa pýta:
-Janko, čo tam gumuješ?
- Nepovedali ste, že si mám tú trojku opraviť?

 Tomáš, kde máš vysvedčenie? pýta sa otec:
-Požičal som ho Oskarovi. Chce postrašiť rodičov.
Vanesa Šoltésová, Sarah Mikulová

Perličky zo zadnej lavice




Kanada je človek?( severoamerický štát)
Ako sa nazýva po anglicky Tichá noc? čites noc(Silent night)
Zozbierala Sofia Pavlíková,8.B



















Nikto nie je dokonalý :
účastník diskusie – diskutant ( diskutér)
odložené chlebíky ( obložené chlebíky)
My teda budeme na konci roka múdri!
mrkvovinka (mikrovlnka, mikrovlnná rúra)
Ako sa volá dieťa bez rodičov – bezdomovec(sirota)
Idem čítať skúšanie ( idem skúšať)
Videl som ju, lebo som tu nebol (bol som tu)
podkopínajú (podkopávajú)
Prídavné mená môžeme sťahovať(stupňovať)
kúpili ste niečo rodiči (rodičom)
Svätá Barbora nesie loď do dvora. (Svätá Barbora ťahá sane do
dvora.)
Poznámka, ktorú si žiak zapísal do žiackej knižky:
Nestravila som domácu úlohu.( Nenapísala som domácu úlohu.)
Úryvok z básne Marína:
„...svet môj je celý zavrený...“ (...svet môj je celý zvrátený...“
striháč (holič)
mená troch kráľov: Cyril a Metod(Gašpar- Melichar-,Baltazár)

Kvíz
1. Ktorý básnik je autorom básne Marína ?
a) Janko Kráľ
b) Andrej Sládkovič
c) Samo Chalupka
2. Justin Bieber je:
a) spisovateľ
b) herec
c) spevák
3. Koľko je okresov na Slovensku?
a) 50
b) 80
c) 90
4. Ako sa nazýva strach z uzavretého priestoru ?
a) klaustrofóbia
b) anarchia

c) arachnofóbia

Zaujímavosti

5.Vyhlásenie Československej republiky bolo:

Keď je v škole štvrťrok, je to neklamný znak toho, že sa blížia

a) 28. 11. 1918
b) 28. 10. 1918
c) 29. 10. 1918

Vianoce. Tíško, pokoj, neha, láska.

6. Milan Rastislav Štefánik po vzniku ČSR sa stal:
a) minister vojny
b) minister zahraničia
c) prezident

Všetko toto si určite predstavíme, keď hovoríme o najkrajších sviatkoch
v roku, ktoré vždy mali svoje miesto v srdciach ľudí. A tak si od našich
predkov dodnes prechovávame niektoré zvyky, pranostiky a povery.

7. Ktorá krajina je krajinou tulipánov?
a) Rumunsko
b) Holandsko
c) Taliansko
8. Koľko rokov uplynie v roku 2019 od narodenia P.O.
Hviezdoslava?
a) 160
b) 170
c) 180
9. Najhlbšie jazero na svete je:
a) Bajkalské
b) Kaspické more
c) Tanganika
10. Ktoré suchozemské zviera je na svete najťažšie ?
a) slon indický
b) leopard
c) slon africký
Zuzana Kcková,8.B

Vianočné zvyky

- Pri koledovaní a vinšovaní na Štedrý deň nesmie vkročiť do domu
prvá žena, lebo by sa domácim nedarilo po celý rok.

-Na Štedrý večer každý statočný človek doma sedí.
-Do Vianoc haj, od Vianoc jaj!
-Pred štedrou večerou sa majú všetci umyť vo vode s mincami, aby boli
zdraví a bohatí.

Zaujímavosti o Vianociach
- V Austrálii je počas Vianoc leto. Ľudia obedujú

-Šupina z ryby alebo minca položená pod tanierom prináša domu
peniaze.

moriaka s gaštanmi a vianočný puding.

-Kto nikomu nič nedaruje, príde na mizinu a dočká sa biedy.

- Na Slovensku darčeky rozdáva Ježiško.

-Tanier navyše na štedrovečernom stole je pripravený pre toho, ktorý
sa tejto večere nemohol zúčastniť.

- vo Francúzsku Pere Noel,

- Pri večeri treba rátať počet zjedených opekancov. Čím viac ich
zjete, tým dlhšie si požijete.
- Jedlo sa zo stola neodkladá, ale sa prikryje obrusom, aby zostalo aj
pre anjelikov.
- Riad sa v tento deň neumýva, aby sa neopláchlo šťastie.
- Ráno sa majú dievčatá poumývať v studenej vode, aby boli krásne
a svieže po celý rok.
-Kto nikomu nič na Štedrý deň nedaruje, príde na mizinu a dočká sa
biedy
- Vianočné pranostiky
- Aké je počasie na Barboru, také býva až do Vianoc.
- Lepšie Vianoce treskúce, než tekúce.
- Na Vianoce blato, na Veľkú noc sneh.
- Biele Vianoce, zelená Veľká noc.

-v Taliansku Befana,
-vo Fínsku Joulupukki
-v mnohých krajinách je
Santa Claus.

L Krišandová, Darina Jošková,8.B

Zima už volá
Zima už konečne volá!
Poďme to hneď využiť,
rýchlo choď po sane, poď si zábavu využiť!
Všetky deti rýchlo na kopec,
ale tí ktorí nechcú, nech si vyhrejú pec.
Pani Zima už pripravila,
žiadna dovolenka pri mori, žiadna víla.
Veď všetci majú radi prázdniny,
len Jožko Túlavý,
ostal doma schúlený.

Vlastná tvorba
Zima už je tu
Už k nám prišla zima, zima, zimička,
celý svet je ako veľká chladnička.
V tu sniežik, je tu pravý ľad,
keď k nám prichádza zima, každý z nás je rád.
Keď sa biely sniežik sypať začína,
všetko je ako jena veľká zmrzlina.
Slnko si ju líže zo stromov a striech,
to je ale krása, keď sa sype sneh!
Lenka Hajduková, 4.B

Veľký smútok mal,
že to všetko premeškal.
Mal totiž veľkú chrípku,
nemal z prázdnin ani štipku.
Ale to predsa tak nemôže byť,
musí sa vyliečiť.
Hneď Janko, Janka,Mirka,
zbehli sa do domčeka.

Predsa to tak nemôže byť,

Príchod zimy

musí ho pani Zima vyliečiť!

Od severu vietor duje, prišla zima, zrazu tu je.

A tak sa aj stalo,

Prišla sem-tam poľom v blate,

ako sa aj malo.

A zrazu je všetko v bielom šate.

Všetci do konca zimy
sánkovali sa z kopca do doliny.

Len čo Janko ráno vstal,

Natálka Bačová, 5.A

Na oblok sa vyštveral.
A z o bloka do dvora,

Darček

S údivom sa pozerá.

Letí k tebe darček z neba,
Je v ňom všetko, čo je treba,

Všade vidí biely sneh,

Šťastie, pokoj, láska neha,

Svieti z cesty, z domov, striech,

Ježiško má rád aj teba.

A od plota, je to tak,

Stromček sa už ligoce,

Smeje sa naň snehuliak.

Prajem krásneVianoce.

Alexandra Cvancigerová, 4.B

Emmka Dudášová, 2.A.

Prišli k nám Vianoce
Vianoce, Vianoce prišli k nám,
darčeky, darčeky, poďte k nám!
Hurá, hurá, už sú tu Vianoce,
aj u nás sa stromček trbliece.
Bibka Rajkovičová, 3.C.

je možné!“ „Je to možné. Vždy raz za rok ožívame. Ty to nevieš ?“
Stanka neverila, že sa to niekedy mohlo prihodiť, aby snehuliak ožil.
„Inač sa mi to meno páči,“ pochválil Stanku a poďakoval sa jej za
pekné meno. Stanka chodila k snehuliakovi každý deň.
V jedno ráno sa ako vždy vybrala za ním. Div jej oči nevyskočili
z jamôk, keď na dvoje miesto snehuliaka našla starý deravý hrniec
a pod ním vykukovala prvá malá snežienka. Stanka zosmutnela. Tušila,
že Hrnček asi odišiel do zimného kráľovstva, aby sa o rok mohol znovu
vrátiť, ale zároveň sa potešila prvej snežieke, že sa hlási jar.
Laura Krišandová, 8.B

Zázračný hrnček
Stanka malá rada zimu. Nevedela sa dočkať, kedy už napadá sneh.
V jedno ráno sa zobudila, utekala k oknu, či už napadal sneh. To bolo
radosti, keď zbadala, že dvor, stromy, strechy sú pokryté bielou
perinou. Veľmi sa tešila. Len čo sa naraňajkovala, sestru chytila za ruku
a už leteli von.
Deti sa vonku sa naháňali, guľovali a Stanka s Jankou sa pustili do
stavania snehuliaka. Nezabudli dať mu veľký hrniec. Vtom Stanke
napadlo: „ Janka, aké mu dáme meno?“ „Dajme mu meno Hrnček!“
zvolala Janka. Obidve spokojne odchádzali na obed. Po obede to Janke
to nedalo a vyšla na dvor sa pozrieť, či ich snehuliak Hrnček stojí. Celá
naľakaná skričala: „ Kde je môj snehuliak? Snáď ho nikto nezbúral!“
so slzami v očiach zabedákala Stanka.
Zrazu za chrbtom počuje hlas: „Ale, Stanka, neboj sa, ja som
predsa za tebou!“ „Čože? Snehuliaci ožívajú?“ čudovala sa, „ale to nie

CHLAPEC Z DOMOVA
Pošúchal som si oči. Zdola som počul nejaký buchot, asi malý
Miško spadol z postele. Stáva sa mu to často. Pokúšal som sa znovu
zaspať, ale nešlo to. Taký krásny sen sa mi sníval, bol som kapitánom
obchodnej lode, ktorá sa plavila po karibských moriach, keď nás v tom
napadli piráti. No a vtedy som sa zobudil. Čo už, sadol som si na posteľ
a zahľadel sa na okno.

V tmavom okne som zbadal sivobiele malé bodky. Čo to môže
byť? Postavil som sa a vybral som sa smerom k oknu. Od úžasu som sa
takmer zabudol nadýchnuť. Sneží! Z bielej páperovej periny padalo
tisíce malých snehových vločiek, celé okolie bolo pokryté snehovou
prikrývkou. Ráno, keď sa Miško zobudí, určite sa poteší. Stále mi
rozprával o tom, kedy už nasneží a pôjdeme sa s tetou vychovávateľkou
sánkovať. To bude sánkovačka a guľovačka! Začalo mi byť zima. Vrátil
som sa a rozmýšľal som o sánkovačke. Ráno ma zobudila
vychovávateľka, že je čas raňajok. Rýchlo som sa obliekol, umyl zuby
a utekal za Miškom. Miško však v izbe už nebol. Určite bude
v spoločenskej miestnosti, kde sa každé ráno stretávame pred
raňajkami. No ani tam nebol! Pani vychovávateľka mi vysvetlila, že
Miška si adoptovala rodina. Smutne som sklonil hlavu, ale zároveň som
bol rád, že sa mu splnil sen. Konečne bude mať Vianoce v kruhu
takzvanej rodiny, ktorú nikdy nemal.
Aj som zabudol na to, že sa blížia Vianoce. Spomenul som si, že dnes
nás čaká v domove príprava vianočných ozdôb a pečenie vianočných
perníkov.
Čas rýchlo letel, po miestnosti rozvoniavalo perníkové cesto a moje
myšlienky boli pri Miškovi. Ako sa má? Čo asi robí? Pečie s náhradnou
mamou koláče alebo s náhradným ocom stavajú snehuliaka?
Do Vianoc chýba už len týždeň. Miško mi začína chýbať čoraz
viac. Z myšlienok ma vytrhne zaklopanie na dvere. Otvoria sa a v nich
je pani vychovávateľka s úsmevom na tvári mi oznamuje neuveriteľnú
správu. Tohtoročné Vianoce moja maličkosť strávi v pestúnskej rodine.
Škoda, že to nemôžem povedať Miškovi, že aj ja strávim Vianoce
v kruhu rodiny ďaleko od detského domova.
Začal som sa pripravovať na odchod, balil som si veci a v mojej
hlave sa vírili myšlienky. Aké to asi bude, aká bude moja nová rodina?
Začal som mať veľké obavy. Ešte nikdy som nebol mimo detského
domova sám bez kamarátov a pani vychovávateľky.
Ozvalo sa: „Už je čas ísť Juraj, dole ťa čaká tvoja nová rodina!“
Nesmelým krokom som sa vybral dole schodmi. Pri vchode ma čakala
usmiata modrooká teta s plavými vlasmi. Milým hlasom sa mi
prihovorila: „Ahoj, Jurko, volám sa teta Anna a budem veľmi rada, ak

tohtoročné Vianoce stráviš s mojou rodinou.“ Opadol zo mňa strach,
mal som pocit akoby som tetu poznal odmalička.
Cesta bola plná zábavy a spoznávania sa. Teta Anna veľa
rozprávala, čo nás všetko čaká a čo všetko spolu zažijeme. Auto
zastavilo pred krásnym veľkým rodinným domom s veľkou záhradou.
Pri bráne nás čakal ujo s malým kučeravým dievčatkom Eliškou.
Čo vám budem rozprávať? Začali sa Vianoce, aké som ešte nikdy
nezažil. Teta mala pravdu, zažil som kopec zábavy. Keď sa vrátim,
budem mať o čom rozprávať svojim kamarátom.
Prvýkrát som zažil vianočné rodinné nákupy, kupovanie vianočného
stromčeka, prípravu štedrovečernej večere a mnoho ďalších vecí, ktoré
sú pre bežné rodiny. Najkrajším vianočným darčekom pre mňa bolo to,
keď mi teta Anna dala do rúk novú adresu Miška. Hurá, môžem napísať
Miškovi tú najkrajšiu novinu, že aj mne sa splnil sen o rodine. Rýchlo
som chcel písať list, keď sa v pozadí ozvali slová: „Jurko tieto sviatky
nie sú s nami posledné.“ A tak som sa stal členom rodiny tety Anny
a uja Jana.
Klaudia Kubašiaková, 9. A

Škriatok
Kde bolo, tam bolo, v malom domčeku žil škriatok výmyselník.
Nosieval zeleno-červené pruhované oblečenie a čiapku s brmbolcom.
Žil sám v malom útulnom domčeku. Bolo mu veru samému smutno, ale
na Vianoce sa vždy vybral na dlhú cestu.
Cestou rozmýšľal o sebe, o tom, ako mu je samému smutno, ale aj
o kamarátoch, ktorých stretne. Mal ich rád, boli akoby jeho jediná
rodina. Cestou stretával mnohých, známych i tých menej známych.
Sledoval svet s úžasom a s otvorenými očami. Pomaly sa blížil k domu,
kde sa mali stretnúť. Začal byť nervózny, ale stres hneď opadol, keď
vošiel do dverí domu. Hneď ho všetci vítali. „Ahoj, škriatok výmyselník,
rád ťa vidím,“ vítal ho jeden zo škriatkov. „Škriatok, dlho sme sa
nevideli,“ vítal ho ďalší škriatok a potľapkal ho po pleci. Škriatok bol
mierne zaskočený, keď ho začalo vítať toľko škriatkov. Za škriatkom
došiel veselý škriatok , majiteľ domu, a priateľsky ho privítal.
„Určite si po dlhej ceste unavený a hladný, poď si zložiť veci,“
povedal mu. Škriatok si zložil veci a pustil sa do jedenia. Bol veľmi
hladný, ale vedel, že tu bude kopa jedla, tak si nechával miesto
v žalúdku. Postupne sa pri ňom zastavovali ďalší škriatkovia a pýtali sa
ho: „Škriatok, ako sa máš, ako sa ti darí?“ Škriatok vždy odpovedal
rovnako. Ale bol rád, že s každým prehodil pár slov.
Nastal čas, na prácu. Toto vianočné stretnutie nebolo iba
o stretnutiach ale taktiež o výrobe darčekov. Vyrábali ich pre poslušné
deti. Cez čarovný stroj, ktorý ho posielal do obchodov a hračkárstiev.
Práce bolo veľa, ale škriatkovia boli na to pripravení. Bolo im veselo,
veľa sa smiali a boli šťastní. Naraz zistili, že sa im minul baliaci papier.
Škriatkovia začali byť nervózni. Začali panikáriť. Čas ich tlačil. Mali ešte

množstvo darčekov vyrobiť. Škriatok výmyselník, veľmi intenzívne začal
vymýšľať.
A zrazu mu v hlave skrsol nápad. Zobral čistý papier a časopis. Z
časopisu povystrihoval rôzne tvary a nalepil na papier. Ostatní
škriatkovia nechápavo pozerali. Z papiera vzniklo krásne dielo. Vyzeral
ako baliaci papier, ktorý sa minul. Škriatkovia hneď polepili dokopy
kilometre papiera a začali vystrihovať vianočné tvary. Len tu škriatok
zbadal, že škriatkom sa vrátil úsmev na tvári a spokojne pokračovali vo
svojej práci. Vianočná nálada pretrvávala a škriatkovia si aj zaspievali
vianočné koledy. Každý zo škriatkov si vychutnával prítomnosť.
Keď škriatkovia dokončili výrobu, vrátili sa do domu a unavení
všetci zaľahli do postelí. Takto škriatkovia pracovali ešte niekoľko dní
Po Vianociach sa škriatok výmyselník vrátil do svojho domčeku. A tešil
sa na ďalší rok, kedy stretne svojich kamarátov.
Denisa Ačaiová,9.A

VIANOCE

mamka ho už stihla upiecť.

Už sú tu Vianoce,
stromček sa krásne ligoce.
Deti sa hrajú,
koledy spievajú.

Darčeky si rozbalíme
zo všetkého sa veľmi tešíme.
Je tu skvelá nálada,
prevláda vianočná pohoda.

Darčeky z neba padajú,
deti opäť spievajú.
Hudobníci si opäť koledy zahrajú
a neskôr na počítači hrajú.
Hurá darčeky sme dostali,
hurá darčeky sme dostali,
a všetc i sa s nimi zahrali.
Jakub Sýkora,3.C

Čas VIANOC
Prišiel teraz Vianoc čas,
cítime to čaro zas.
Vonku sa ligoce krajina,
vieme že čas Vianoc začína.
Darčeky sme nakúpili
a stromčeky ozdobili.
Svetielka sú zapnuté,
Vianočné filmy prepnuté.
Keď prídeme všetci k stolu,
Budeme opäť spolu.
Šalát či kapra jesť,

Rodinu si treba vážiť,
s ňou tie najkrajšie chvíle prežiť.
Všetci by sa radi mali mať,
a s láskou sa k sebe správať.
Ema Maková, 8.B
Zima
Padá sniežik , štípe mráz,
Ježiško do okna klope zas.
Mikuláš sa naňho díva,
ako dary zas rozdáva.
Natálka Fialková,2.A
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GRINCH, DARčEK, MRÁZ, ZIMA, VLOčKA, PERINA, HVIEZDA, ANJEL,
MED, ROK, SNEH, VIANOCE, BIELA, NOC, KAPUSTNICA, ZIMA, RODINA,
OZDOBY, SVIATKY, RUDOLF, OLAF, DOMOV

DAR,LOĎ,SNEHULIAK,ZIMA,KAČKA,UHLIE,KOČ,
HRA,HMLA,ČOKOLÁDA,ZLO,KEFA,IMELO,SOB,ČAJ,
LIANA,SNEH,HAD,BIČ,UČ,BIELE,SVAH,VIANOČNÝ,
KOLÁČ
Libuša Jeleňová, 8.A
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Bianka Mattová, 8.A
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ABECEDA, APETÍT, ARCHITEKT, BEZPEČIE, BIOLÓLOGIA,
BRUNETKA,BYLINA,CHAOS,ČRPÁK, DEČKA,
EFEKT,DVOJBODKA, FAJČIAR, HORÁR,HUDBA,LETÁK,
MANIAK,MEŠŤAN, METEÓR, MNÍŠKA, RÁDIO,
MNÍŠKA,MOTORKÁR, PAMPÚŠIK, POTLESK, PŔHĽAVA,
REKTORÁT, SIMULÁTOR, SKALKA, ŠKÔLKA, SPEVÁČKA,
STONOŽKA, STOŽIAR,TELIATKO, ŽIADATEĽ
Lenka Bešenyiová, 8.A

Krížovky

Legenda
1. Keď vidím, mám ...
2. Na Štedrý deň je ...
3. Na Vianoce sme spolu celá...
4. Listy na želanie píšeme...
5. Na oblátky si vždy dáme ...
6. Pod stromčekom máme...
7. Pri darčekoch ma okúzli...
8. Na stole máme vianočného ...
Patrícia Polašková, 8.A

1
2
3
4
5
6
7
8

1. Doma sa ligoce vianočná ..
2. Padá ...bielučký, na polia aj na lúčky
3. Vianočná polievka
4. Deti sa tešia, keď napadá ...
5. Na Vianoce sa stavia vianočný ...
6. Vianočná ...
7. oblátky, med a ...
8. kapor(rezeň ) a...
9. Začiatkom decembra sa začína...
10.Keď veľa nasneží, sú veľké ...
11. Pred kapustnicou sa jedávajú ...
12. Vo vani pláva...
13. Deti sa najviac tešia na ...
14. Na Vianoce má meniny...
Sofia Pavlíková, 8.B

Riešenie
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