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časopis žiakov Základnej školy, Školská 2, Holíč 

úvodnú stranu vytvoril Kristián Nemec, 8. A 

 

 



 

Do čižmičiek sladkosť dáva, 
plné vrece odmien máva. 
Dobrým deťom cukríky, 
neposlušným uhlíky.  
(Mikuláš) 

Lesklý obal sladkosť zdobí,                                                  
na stromčeku šuchot robí. 
Zboka nabok sa tam kýva, 
plno bruško po nej býva. 
(Salonka) 

Počas mrazu hrdo stojí, 
tepla sa však veľmi bojí. 
Miesto nosa mrkvičku, 
zo snehu má hlavičku. 
(Snehuliak) 

Pekný darček pod ním leží, 
kŕdeľ detí hneď tam beží. 
Počas Vianoc krásne žiari, 
prekvapenie máš na tvári. 
(Vianočný stromček) 

Letia, letia hviezdy biele 
ako z čipiek tkané celé. 
Plno ich je na stráni. 
Chytíš – voda na dlani. 
(Snehové vločky) 

hádanky pomocou internetu pripravila Klaudia Lovecká, 8. A 

brázok nakreslil Martin Jozefovič, 8. A 

 

Linecké koláčiky 
suroviny: 250 g margarínu, 400g 

hladkej múky, 2 žĺtky, 1 prášok do 

pečiva, 1 vanilínový cukor, štipka 

soli, 150g mletého cukru 

http://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=AQC7NyF0&id=4A561DD25ECF59F681691FAE5487288A34502031&thid=OIP.AQC7NyF0xuyCowgxwWzp6AHaD5&mediaurl=https://www.mojavyziva.sk/wp-content/uploads/2016/12/linecke_kolace.jpg&exph=368&expw=700&q=linecke+kolace&simid=607986021194861095&selectedIndex=18


pracovný postup: 

Zo surovín vypracujeme cesto, ktoré rozvaľkáme na hrúbku 2-3 mm a vykrajujeme tvary, 

ktoré ukladáme na plech.  

Pečieme asi 10 minút pri teplote 180 stupňov v teplovzdušnej rúre. 

Keď vychladnú, natrieme ich džemom. Potom ich obalíme v mletom cukre. 
recept pripravila Izabela Meszárošová,  8. A, zdroj: internet 

 

Na tvrdý papier si nakreslite anjelika, vyfarbite ho a potom ho vystrihnite. Na šatôčkach 

v tvare kužeľa nechajte zboku asi 1 cm papiera na zlepenie. Na zadnú časť šiat nalepte krídelká a na 

prednú časť nalepte hlavičku. Takýto anjeliček vám môže ozdobiť vašu izbičku počas Vianoc. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anjelika nakreslil a maľovanú krížovku pomocou internetu vytvoril Filip Tongeľ, 6. B 

Vianočné „vtípky“ 

Novoročné ráno 

„Tak šťastný a veselý nový rok. Ako si sa vyspal? " 

„Ale ušlo to, len keby o mňa stále nezakopávali čašníci!" 

 

Na Vianoce príde list od známych z USA. Otecko si ho prečíta a hovorí 

manželke: „No pozerám, že sa tvoj brat v tej Amerike nemá zle. Tu píše, 

že dostal nejaké elektrické kreslo. " 

 



Počas Vianoc hovorí mamička Jožkovi: „Jožko, zapáľ vianočný 

stromček." 

O chvíľu príde Jožko a hovorí: „Aj sviečky?" 
vianočné vtipy pripravil Samuel Sloboda, 8. B

Eskimácka múdrosť: Nikdy nejedz žltý sneh.

Rozprávajú si Američan, Rus a Slovák. 

Američan hovorí: "Vidíte to červené 

Ferrari?"

Ostatní: "Hmm, dobré."

"No, tak také som dostal na Vianoce."

Rus hovorí: "A vidíte to zelené Porsche?"

Ostatní: "Tiež dobré."

Rus: "Tak také som pre zmenu dostal na 

Vianoce ja."

A Slovák: "Vidíte to Infiniti G35 GTO?"

Ostatní: "Nádhera!"

"Tak takej farby som dostal menčestráky."

- Prežil som Vianoce v bielom.

- Ty si bol na horách?

- Nie, v sadre.

Dve blondínky sa túlajú po lese vyše 4 

hodiny, zrazu jedna povie: ja už som 

unavená, kašlime na to, zoberme 

neozdobený…

Muž: "Zlatko, čo by si chcela na Vianoce?"

Žena: "Neviem...."

Na druhý deň cestou z roboty nájde muž

kúsok hrdzavého plechu, schová si ho a 

na Štedrý deň ho dá manželke pod 

stromček.

Žena: "Čo to, do pekla, je?"

Muž: "Neviem..."

 



Bavia sa tri ženy, čo dali manželom k 

Vianociam.

"Kúpila som manželovi vec, čo urobí 

stovku za 10 sekúnd - je to Honda."

"Ja som mu kúpila vec, čo urobí stovku za 

5 sekúnd - je to Porsche!"

Tretia je triumfuje: "Ja som mu kúpila vec, 

čo urobí 200 za sekundu - je to osobná 

váha!"

Jožko píše Ježiškovi: Milý Ježiško prosím 

ťa na Vianoce mi pošli 40 EUR. Veľmi by 

to mne aj mamke pomohlo.

List odnesie na poštu. Poštárky ho otvoria 

prečítajú si ho, a zato že Jožka majú rady 

poskladajú sa a pošlú mu 20 EUR.

Jožko píše späť Ježiškovi: Ježiško ďakujem 

ti za tie peniaze, veľmi nám pomohli. A 

predstav si že tie tety na pošte mi jednu 

20 EURovku zobrali.

 

vtipy pripravil Aleš Petrla, 8. A 

Milovať jedného, ľúbiť všetkých 

 

Každý človek niečo, 

niekoho miluje. 

Ale milovať môžeš  

len jedného,  ľúbiť 

ich môžeš veľa. 

Ale ľudia rastú, 

kvety kvitnú. 

Rozhodni sa mysľou 

alebo srdcom. 

Milovať môžeš 

aj tých,  ktorí 

Ti robia zle. 

Ale aj ostatných. 

Báseň napísal Martin Jozefovič, 8. A 


