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Čas vianočný prichádza... 

 

 
 
 

Tak ako za oblokom sniežik padá, 
nech za váš stôl šťastie sadá. 
Zabudnite na bôle a starosti, 

prežite Vianoce v láske a radosti. 

 
 
 

Zamyslenie na úvod 
Milí čitatelia! 
Najkrajšie sviatky v roku sa nezadržateľne blížia. Ako hovoria malé 
deti – „už iba párkrát sa vyspíme“ a Vianoce sú tu. 
Vianoce... Čo nás napadne pri tomto slovíčku? Možno si vybavíme 
v mysli stromček, možno darčeky, možno rodinu pri štedrovečernom 
stole, možno krásne zasneženú krajinu a kdesi v diaľke počujeme 
zvoniť zvončeky... Áno, to všetko patrí k sebe. To všetko patrí 
k Vianociam. Ale tiež láska, radosť, pokoj, porozumenie. Presne to si 
ľudia prajú počas vianočných sviatkov.  
Je však škoda, že veľmi rýchlo zabudneme na tie krásne priania, 
ktoré počuť z každej strany.  
Pokúsme sa na ne nezabudnúť, pokúsme sa podľa nich aj žiť. Skúsme 
ich aplikovať do každodenného života. 
Prajem všetkým požehnané, pokojné a radostné Vianoce.  
Nech láska, radosť, pokoj, porozumenie patria do nášho 
každodenného života aj po Vianociach. 
                                                                                    p. uč. Kubríková 

 
                                                                              

 
 



Zábavný kútik 
Uhádneš? 
 
Čo je najväčšie umenie? 
 Prečo dnes nevznikajú ľudové piesne? 
 
Aké oči má žaba? 
 Aký je rozdiel medzi láskou a nočníkom? 
 
Čo vznikne skrížením klokana a norky? 
 Aká je jednotka hmotnosti vozidla? 
 
Prečo je ovca smutná? 
 Čo je hlúpejšie ako osol? 
 
 
 
Susedia 
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Zábavný kútik 
Sudoku 
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Aké ovocie máš rád? Ovocie a ty... 
Jablko – si veľmi energický, výbušný. 
Broskyňa – si kamarátsky, rád pomôžeš iným. 
Mandarinka – si veselý, plný optimizmu a radosti zo života. 
Čerešňa – si príjemný spoločník, rád sa zabávaš. 
Hrozno – si veľmi obľúbený v kolektíve. 
Pomaranč – si tajomný, ale u priateľov obľúbený. 
Hruška – si odvážny, trpezlivý, čo chceš, to dosiahneš. 
Banán – si úprimný, hovoríš pravdu, priatelia si ťa za to vážia. 
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    13. vybrané slovo po z 
1. mužské meno 14. lit. útvar, ktorý končí neočakávane 
2. zviera  15. dlhá samohláska 
3. dopravný prostriedok  16. rieka na Slovensku 
4. veľký kameň  17. nástroj na šitie 
5. druh tanca  18. prvý človek 
6. končatina  19. opak dňa 
7. dlhá samohláska 20. rodič 
8. nepodpísaný list 21. zvuk zvonca /citoslovce/ 
9. skupina kamarátov 22. autor bájok 
10. niekedy 
11. vianočná ryba 
12. výrobca obuvi 

Spýtali sme sa našich učiteľov 
Prezradíte nám niečo o sebe? Aké predmety učíte a prečo práve tie? 
Vyštudovala som Pedagogickú fakultu v Nitre s aprobačnými predmetmi 
matematika a výtvarná výchova. Svoje pedagogické začiatky som prežila 
v Krásnej na Orave medzi krásnymi ľuďmi duchom i srdečnosťou. Po troch 
rokoch som sa presťahovala so svojou rodinkou do Topoľčian. Spočiatku 
som učila na SOU a potom na ZŠ na Továrnickej ulici a od tohto školského 
roka som na tunajšej škole. A prečo práve matematiku a výtvarnú výchovu? 
Oba predmety vyžadujú sústredenosť, tvorivosť a trpezlivosť a potom 
vznikne správne riešenie, pekný výtvarný prejav, ktorý vypovedá o každom 
autorovi to osobité, to, čo on sám pokladá za správne, či pre neho pekné.  
                                                                                           p. uč. Ondrušová    
Vzťah k cudzím jazykom som si budovala už od detstva. Mojou prvou 
láskou bola taliančina, no nakoniec na strednej škole som si obľúbila 
angličtinu, ktorej som sa rozhodla naplno venovať. Keďže skutočné 
splnenie môjho predsavzatia si vyžadovalo venovať sa jazykom na 
profesionálnej úrovni, začala som študovať na UKF v Nitre v odbore 
prekladateľstvo a tlmočníctvo, neskôr učiteľstvo v aprobacii anglický jazyk 
a literatúra. Počas štúdia som sa snažila tráviť čas v anglicky hovoriacich 
krajinách, kde som spoznávala nielen rozmanitosť jazyka, ale aj krajinu 
a ľudí. Počas štúdia som pracovala ako lektorka v MŠ, kde som objavila 
v sebe lásku k deťom, a práve preto som sa rozhodla venovať  sa tejto 
výnimočnej profesii.                                                        p. uč. Verešová                           
Čo pre Vás znamenajú Vianoce a ako ich zvyknete tráviť? 
Vianoce sú sviatkami každým rokom neopakovateľné pre každého z nás, či 
už pri živom alebo umelom stromčeku, so snehom alebo bez neho. Je to 
pokojný čas strávený v kruhu rodiny a blízkych, ktorých máme radi a na 
ktorých nám veľmi záleží, lebo ich ľúbime. Chceme, aby sme s nimi 
zotrvali čo najdlhšie, tešili sa s nimi v dobrom i zlom. Tešíme sa 
z darčekov, lebo sme ich dostali od našich najbližších z lásky a my ich tiež 
dávame, aby sme potešili, či prekvapili. Nemalo by záležať na veľkosti, 
množstve a cene, ale od koho ich dostávame. Teším sa na vôňu ihličia, 
oblátok, medovníkov... V kruhu svojich najbližších.         p. uč. Ondrušová 
Každý rok trávim Vianoce so svojou rodinou, kde nemôže chýbať náš psík, 
bez ktorého by vianočné sviatky nemali svoje čaro. Som vďačná za to, že  
v pohodlí domova si môžem užívať vianočnú atmosféru, spievať koledy, 
pozerať tradičné vianočné rozprávky a hlavne relaxovať. Najdôležitejšie je, 
aby sme všetci trávili Vianoce s ľuďmi, ktorých máme radi.  
                                                                                             p. uč. Verešová 
 



Poznáme ich? 
V predchádzajúcom čísle časopisu sme uverejnili fotku p. uč. z 1. 
stupňa. Aj napriek tejto „pomôcke“ to nebolo pre vás jednoduché.  
Neuhádol nikto. 
Bola to p. uč. Belicová.  
Tentokrát sme sa rozhodli, že „zhrnieme“ doterajšiu fotografickú 
súťaž. Nemali ste to jednoduché, identifikovať učiteľov na fotke 
z detstva. Naozaj to nie je niekedy ľahké nájsť  tú podobu.  
Táto súťaž prebieha už štvrtý rok. A koho ste uhádli? A koho ste 
nevedeli? 
Nespoznali ste p. uč. Vystrčilovú, p. uč Lacikovú, p. uč. Manzone, p. 
zást. Muchovú, p. riad. Bezákovú, p. vych. Sedlárovú, p. uč. Mokrú 
a p. uč. Belicovú. 
„Identifikovali“ ste p. uč. Martinčekovú, p. uč. Šudiovú, p. uč. 
Kubríkovú, p. uč. Streicherovú, p. uč. Čelechovskú, p. uč. 
Valachovú, p. zást. Šubovú. 
A teraz nesúťažne – vedeli by ste priradiť fotku k menu učiteľa, 
ktorých ste zatiaľ nespoznali? 
 

 

Môj domáci miláčik 
Moja Lola 
Môj domáci miláčik je labrador menom Lolla.  
Je bielej farby a má na sebe bledohnedé fľaky.  Je stredne veľká. 
Dostala som ju na Vianoce pod stromček. Má 11 mesiacov. 
Kŕmim ju granulami a mäsom. 
Je veľmi bláznivá. Rada spí, hrá sa,  ale najradšej sa vykrmuje a  
niekedy je aj lenivá. Chodím ju aj cvičiť. 
Pripravujem ju  na preteky  - poslušnosť, obranu a stopu. 
Najradšej sa hrá s loptičkami. 
Mám ju veľmi rada!!! 
                                                                                     Sandra, 6.C 
 

 
 
 



Trochu smiechu pre zábavu 
„Pán vedúci, môžete mi dať zajtra voľno?“ pýta sa Fero v práci. 
„Manželka chce, aby som jej pomohol s vianočným upratovaním.“ 
„Z takého dôvodu vám predsa nebudem dávať voľno!“ rezolútne 
odmietne vedúci. 
„Ďakujem,“ vydýchne si Fero. 
„Vedel som, že sa môžem na vás spoľahnúť.“ 
 
„Čo si taký smutný, Ondro?“ 
„Ale, potrebujem tisíc eur. Celú noc som pre to nespal.“ 
„A čo si neprišiel za mnou?“ 
„Vari máš tisíc eur?“ 
„Nie, ale mám prášok na spanie.“ 
 
Na hokejový štadión si sadne malý chlapec a vedľa sediaci chlap sa 
ho pýta: 
„Chlapček, taký drahý lístok ti kto kúpil?“ 
„Môj otec.“ 
„A on je kde teraz?“ 
„Doma.“  
„A čo robí?“ 
„Hľadá ten lístok.“ 
 
Ide vysmädnutý človek po Sahare a stretne beduína. 
„Prepáčte, prosím, neviete, kde je tu oáza?“ 
„Viem, choďte stále rovno a v utorok zabočte doľava.“ 
 
Úradník budí spiaceho kolegu: 
„Ideš na obed, alebo budeš pracovať bez prestávky?“ 

 

             
 

                                                                           

 

Zažili sme... 
Navštívili sme Budapešť... 
Dňa 13.11.2011 sa naša trieda 8.B zúčastnila exkurzie do Budapešti. 
Z Topoľčian sme odchádzali ráno o 6,00h. Cesta bola dlhá a plná 
očakávania. Najskôr sme si pozreli centrum Budapešti – historické 
pamiatky – kostoly, mosty. Doteraz sme ich poznali len z obrázkov. 
Potom sme mali čas na občerstvenie a nákupy. Neskôr sme sa 
presunuli do centra Campona, kde sme navštívili Tropicárium. Všetci 
sme boli veľmi prekvapení, aké to tam bolo pekné. Videli sme 
žraloky a rôzne iné druhy rýb. V tomto centre sme ešte nakúpili 
posledné darčeky a vyrazili sme na cestu domov. Aby nám cesta 
rýchlejšie ubehla, rozprávali sme sa, počúvali hudbu. Domov sme 
prišli až v noci. Bol to nádherný deň, na ktorý tak ľahko 
nezabudneme a za to ďakujeme p. uč. Manzone a p. uč. Valentovej. 
                                                                                            Jakub, 8.B 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zaujímavosti od A po Z 
Advent, Vianoce – zvyky a tradície 
Adventné obdobie ľudstvo oslavuje už od 7. storočia  nášho 
letopočtu.  Začína sa 4 týždne pred Štedrým  dňom a  práve na Štedrý 
deň  končí. Samotné slovíčko „advent" znamená v preklade  príchod. 
Symbolizuje zrodenie  Ježiška.  
Každá  nedeľa v období adventu má  svoj  špecifický liturgický 
význam. Prvá nabáda na bedlivosť, druhá je v znamení pokánia, tretia 
sa nesie v znamení radosti. Hoci pre advent je typická fialová farba, 
práve v tretiu  adventnú  nedeľu  ju nahrádza veselšia  ružová. Akoby 
už táto farba zvestovala a nabádala k oslavám a radosti. Štvrtá 
adventná nedeľa hovorí o udalostiach bezprostredne pred narodením 
Ježiša. Adventné obdobie vrcholí vigíliou. V Štedrý deň napoludnie 
začínajú Vianoce.  

Štedrý  deň,  Dohviezdny  deň, Pôstny deň  či  Kračun sú 
pomenovania 24. decembra odvodené od charakteru obyčají, ktoré 
mali zabezpečiť zdar v budúcom roku, spokojný a blahodarný život. 
Štedrý deň bol začiatkom sviatkov zimného slnovratu. Podľa starých 
svetonázorových predstáv bol 24. december prvým dňom, počas 
ktorého sa uskutočňovali rôzne magické úkony. Ľudia nimi chceli 
ovplyvniť priebeh budúcich javov a činností. Napríklad sa verilo, že 
akú náladu má človek, alebo ako sa správa v tento deň, taký bude po 
celý rok. Ak deti boli neposlušné, budú sa tak správať aj v budúcom 
období. Keď napríklad gazdiná vhodila 12 jadierok z jabĺčka do 
vody, počet tých, ktoré zostali plávať na hladine určil, koľko bude 
suchých mesiacov v ďalšom roku.  

 

 
 

 
 

 
 

Zaujímavosti od A po Z 
Štedrý deň sa niesol v znamení príprav na štedrovečernú večeru. 
Muži museli od východu slnka pripraviť nové náradie na pečenie, 
obriadiť dobytok. Gazda ráno obviazal stromy slamou, aby pocítili 
teplo Štedrého dňa a na jeseň priniesli bohatú úrodu. Potom zamieril 
do maštale, kde vložil dobytku do tlám kúsok oblátky natretej 
cesnakom. Verilo sa, že to pomôže celý rok odháňať choroby. 
Rodina sa zoradila do sprievodu, na ktorého čele kráčal gazda s 
kadidlom v ruke. Za ním gazdiná robila cesnakom kríže na dverách a 
oknách domu, bránke do dvora a na vrátach maštale. Cesnaku sa 
údajne veľmi báli bosorky, strašidlá a zlí duchovia. Rodičov 
nasledovali so sviečkami deti a všetci odriekali Otčenáš. Kadidlom, 
plamienkami sviečok a modlitbou prosili ľudia o pomoc nebeského 
Otca. Vlastné odhodlanie odplašiť zlých duchov a odvrátiť nešťastia 
demonštrovala silná a súdržná rodina.                 
Ženy zase mali upiecť koláče a uvariť vianočné jedlá. Od vydarenej 
prípravy závisela nielen štedrovečerná slávnosť, ale aj blahobyt v 
budúcom roku. Mnohé práce sa spájali s príkazmi či zákazmi a 
mágiou slova. Ľudia od nepamäti verili v čarovnú moc a magickú 
silu Štedrého dňa, ktorý bol najmä na vidieku bohatý na tajuplné 
úkony, obrady a zvyky. Celá rodina preto vstávala v tento deň 
zavčasu, aby si každý stihol splniť povinnosti neobyčajného sviatku. 
Úprava príbytku mala svoj magický charakter, čo súviselo s jeho 
čistotou vo sviatočné dni. Domy, domčeky, kuchyne a izby sa 
ozdobovali zelenou chvojinou, nad stôl sa vešal slamený stromček, 
ktorý postupne v priebehu druhej tretiny 20. storočia vystriedal 
stromček vianočný.  
Zvláštna pozornosť sa venovala úprave štedrovečerného stola a 
tradičných vianočných jedál. Vyvrcholením Štedrého dňa bol Štedrý 
večer. Podľa ľudových zvykov sa začínal väčšinou pri východe prvej 
hviezdy a jej zjavenie sa oznamovalo zvonením zvonov. Až vtedy sa 
na stole zapaľovala sviečka. Tradovalo sa, že na koho plameň ukáže, 
ten bude o rok pri stole chýbať. Keď všetci zadržali dych a plamienok 
sa ani nepohol, rodine odľahlo. Okolo stola sa omotala reťaz, aby 
bola rodina počas roka súdržná. Súčasťou slávnostnej večere, ktorá sa 
začínala modlitbou, boli okrem jedál určených na tento večer aj  



Zaujímavosti od A po Z 
úkony na zabezpečenie zdravia, prosperity, veštenie stavu zdravia i 
priebehu života na nasledujúci rok. Gazdiná potom namočila do 
medu strúčik cesnaku a urobila ním mužovi i deťom krížik na čelo. 
Gazda rozkrojil najkrajšie jablko a všetkým dal z neho kúsok. 
Znamenalo to, že rodinu tvorí každý jej člen, tak ako kúsky tvoria 
jabĺčko. Samotnú večeru otvoril gazda prípitkom, po ktorom sa jedli 
oblátky s medom a cesnakom, orechy, jabĺčka, hríbová, šošovicová 
alebo kapustová polievka s hubami a sušenými slivkami. 
Na vyzdobenom stole bývali placky z chlebového cesta, osúchy, 
pupáčiky, lekvárové cestenice, makové lokše, krupicová kaša (tiež 
nazývaná Ježiškova kašička), uvarený hrach, uvarená zmes sušeného 
ovocia tzv. vilia, peceň chleba, tvaroh, mak, pohár s medom i hrnček 
s mliekom. Takto prestretý stôl symbolizoval aj vďaku roľníka za 
dary zeme. Dnes sme večeru obohatili najmä zemiakovým šalátom a 
chutnou rybou pripravenou na mnoho spôsobov. Štedrá večera 
vyjadrovala kedysi aj vďaku roľníka za dary zeme. Za posvätnú 
chvíľu celých Vianoc považovali ľudia oddávna Štedrú večeru, ktorá 
bola v minulosti i dnes výlučne rodinnou záležitosťou.  
A čo vianočný stromček?   
V minulosti to bola  živá borovica, či jedlička a na nich vlastnoručne 
vyrobené ozdoby ako vysušené jabĺčka, ozdobené medovníčky, 
zafarbené orechy, šišky a cukor zabalený v ozdobnom papieri 
vyzerajúci ako salónka.  
V súčasnosti sa viac vyskytuje umelý stromček a umelé ozdoby ako 
vianočné gule, mašličky, stužky, reťaze a pozlátka. Samozrejme, 
medzi ozdobami nesmú chýbať salónky, kolekcie a svetielka. Na 
stromčeku sa vyskytujú tiež slamené ozdoby, drevené figúrky, sušené 
ovocie či medovníčky a jabĺčka. Čas výzdoby je u každého 
individuálny - buď vo väčšom predstihu, alebo pár dní pred 
Vianocami, prípadne až v Štedrý deň. Pod ozdobeným stromčekom 
nesmie chýbať betlehem. Stromček najčastejšie a s najväčšou 
radosťou zdobia deti.  
 

Vlastná tvorba 
MIKULÁŠ 
 
Opäť sa nám blíži čas, 
príde svätý Mikuláš.  
Mikuláš, čo nám dáš? 
Čo v tom veľkom vreci máš? 
Veľmi sa už tešíme 
a dobre sa učíme. 
Sladkosti si prosíme! 
Nezabudni na nás, 
ešte raz prosíme. 
Čižmy na okno už nosíme. 
Ďakujeme tebe krásne, 
aby ti to bolo jasné, 
za odmenu chystáme ti – 
sladkú hrušku. 
Zdravia ťa – tvoje deti 
z dramatického krúžku. 
 
Napísali deti z 2.C na dramatickom krúžku v „Hre na spisovateľa“. 
 
Medovníčky 
 
Medovníčky, medovníčky,   
vy ste naše sníčky. 
Upečú nám medovníčky  
naše milé mamičky. 
Mňam, mňam, mňam, 
medovníčky sladučké, 
pochutili sme si, nie? 
  
Samko, 3.B 
  

            
 



Vlastná tvorba 
Láska či klam 
 
Nakúpiť lásku 
by každý chcel, 
ibaže nesmie, 
lebo musí ísť  
po svojej ceste. 
Aj tak si tú pravú 
musí najprv nájsť. 
Inak by to nebola 
láska, bol by to 
iba nerozumný klam. 
 
 
Nevyslovené 
 
Nevyslovíš, čo chceš. 
Ticho ostane. 
Ja to beriem inak. 
Pochopiť to skús. 
Ako keď sú všetky  
karty rozdané.  
 
 
Šaty 
 
Detstvo sa mi rozprávkovo vráti, 
ani troška nemešká. 
A zrazu deň mi núka rozprávkové šaty. 
A na koniec sa zas všetko vráti. 
 
Natália, 5.C 

 
 
 

Spýtali sme sa našich žiakov 
Vianoce... 
Čo ťa napadne pri počutí tohto slova? 
Čo pre teba Vianoce znamenajú? 
 
Ako prvé sa mi vybaví rodinný pokoj, radosť, polnočná omša... 
Vianoce znamenajú pre mňa radosť z darčekov. 
                                                                                          Erika, 6.C 
Vianoce – stromček, výzdoba, darčeky, štedrá večera, sneh, 
guľovačka. Vianoce sú pre mňa chvíle strávené s rodinou. 
                                                                                         Carmen, 6.C 
 
Vianoce pre mňa znamenajú najmä to, že sa pri jednom stole 
stretneme celá rodina, dávame si darčeky, oslavujeme narodenie 
Ježiša Krista.                                                                    Janka, 5.D 
 
Vianoce pre mňa znamenajú vianočnú pohodu, stretnutie celej 
rodiny.                                                                           Tamarka, 5.D 
 
Na Vianoce sa všetci stretneme, dávame si darčeky a sme šťastní, že 
sme spolu. 
                                                                                        Natálka, 5.D 

 
 
 
 



Kútik pre najmenších 
Vyfarbi si obrázok 

 

 
                                                             

 

Kútik pre najmenších 
 

Vieš doplniť miesto obrázku číslo, aby platil výsledok? 
 

 
Vieš  správne poskladať slabiky, aby si utvoril slovo? 
 

OD  RO  CA  ZH 
 
KA  VI  RU  CE 
 
OS  KY  ŇA  BR 
 
ER  TA  NI  IK 

 
 
 
 
 



Zo života školy 
Imatrikulácia prvákov 
Už tradične sa začiatkom novembra koná na našej škole Imatrikulácia 
prvákov. Tak to bolo aj tento školský rok. Naši prváčikovia z 1.A, 
1.B, 1.C a 1.D boli „pasovaní za riadnych žiakov“ našej školy.  
Najstarší žiaci – deviataci boli ich krstnými rodičmi a pripravili im 
zaujímavý program. Teda každý prváčik mal svojho „krstného 
rodiča“, ktorý ho „zasvätí do skutočného školského života“.  
Po oficiálnej časti, v ktorej zástupcovia z každej triedy zložili sľub 
prváčika, nasledovala zábava spojená s malým občerstvením. 
Každému sa len ťažko odchádzalo domov po takom peknom 
popoludní.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Zo života školy 
Európsky deň rodičov a škôl 
Dňa 26. októbra 2011 sa opäť po ročnej prestávke uskutočnil na našej 
škole Európsky deň rodičov a škôl. Rodičia mali možnosť nahliadnuť 
a zapojiť sa do vyučovacieho procesu, mali možnosť vidieť svoje 
ratolesti na vyučovaní. Nechýbali tradičné školské dielne, v čitárni sa 
uskutočnila vedecká konferencia a rodičia mali možnosť ochutnať aj 
niečo zo školskej jedálne.  
 
Naše mažoretky v DAB 
Dňa 11. novembra 2011 mal v DAB v Nitre premiéru nový svetový 
muzikálový hit  Sladká Charity. Je to muzikál, ktorý mal úspechy na 
Brodway a premiéru v roku 1966. V roku 1968 a 2005  sa konal jeho 
veľkolepý návrat. A teraz máme aj my na Slovensku možnosť vidieť 
tento muzikál v podaní nitrianskych hercov. A prečo to spomíname 
v našom časopise? No preto, lebo aj naše mažoretky zo súboru 
TOSUMA účinkujú v tomto predstavení. 

 



Blahoželáme k úspechom 
 
Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry – ŠK 
1. miesto Zuzana Bajcárová, 9.A – postup do OK 
2. miesto Monika Ondrušková, 9.A 
3. miesto Jana Štrbová, 9.B 
 Marianna Ondrušková, 9.C 
 
Škola na futbalovom ihrisku – OK 
2. miesto družstvo chlapcov 
 
Cezpoľný beh – OK 
2. miesto 
 
Florbal – mladší žiaci – OK, KK 
1. miesto družstvo chlapcov 
 
Florbal – starší žiaci – OK 
1. miesto družstvo chlapcov 
 
Bedminton – OK, KK 
1. miesto družstvo žiačok 
 

Medzi nami dievčatami... 
Keďže sa blížia Vianoce, určite budete doma piecť aj medovníčky. Je 
to typické vianočné pečivo, takže vám prinášame recept na ich 
prípravu.  
Medovníčky 
800 g hladkej múky 
300 g práškového cukru 
1 palmarín 
4 polievkové lyžice medu 
4 vajcia 
1 lyžica kakaa 
škorica, anýz, klinčeky /alebo korenie na medovníky/ 
1 lyžička sódy bikarbóny 
Zamiesime cesto, rozgúľame asi na 0,5cm a vykrajujeme rôzne tvary 
medovníčkov. 
Potrieme rozšľahaným vajíčkom. 
Na vrch dáme orech alebo lieskový oriešok. 
Dobrú chuť!!! 

 
 

 
 



EKO okienko 
Milí kamaráti! 
Jeseň a zima prinášajú mnohé zmeny v počasí a občas sa nám nechce ísť  
do toho „nečasu“. Mnohí spomíname na teplé slnečné lúče a v myšlienkach 
možno zablúdime  na čas prázdnin pri mori, v prírode... Tam ste mohli 
pozorovať mnohé zaujímavosti prírody. Pre mnohých, ktorí majú radi 
záhady a tajomstvá, sme pripravili  niekoľko otázok o zázrakoch 
a tajomstvách prírody -  1. časť: Morský život. 
 
Je to pravda? 
 
1. Veľké korytnačky plačú. 
 
 
2. Keď sa chobotnica vyplaší, obelie. 
 
 
3. Ihla morská napodobňuje fajku. 
 
 
4. Kraby sa prevážajú na delfínoch. 
 
5. Ustrice často menia  pohlavie. 
 
6. Ulitník homôlka napicháva ľudí. 
 
7. Mečiar obyčajný (ryba) má koniec mečovitého výbežku napustený 
arzénom. 
 
 
 
Tajomné a zaujímavé odpovede nájdete v riešení úloh (posledná strana 
v časopise).  
 
  
                                                                        Malí prírodovedci 
                                                                      a vedúca ZK Renáta Sedlárová 
 
 

 

Práca ŠKD 
November :  
 
Slušnosť naša každodenná  - kvíz 
                    
Kreslíme strašidlá  - súťaž o najkrajšie a najzaujímavejšie strašidlo 
                                                                                  
Súťaž v skladaní stavebníc  SEVA, SEKO, LEGO    
 
 
 
 
                                                                 
 
December : 
 
Vianočná výzdoba priestorov, výstavky prác detí ŠKD 
 
Mikulášske, vianočné posedenia v oddeleniach 
 
Príprava a predaj výrobkov  „Malá vianočná burza v ŠKD“                       
 
 
                                   
 
 
 
 
 
Vianoce sú sviatky pokoja, lásky, porozumenia. 
Veselé Vianoce všetkým praje p. vych. Mgr. R. Sedlárová  
a kol. vychovávateliek. 
 
 
 
 

 
 



Zo školských správ 

 
Opäť vám  prinášame stručný prehľad udalostí za  mesiac november, 
aby ste aj vy vedeli, že u nás v škole sa stále „čosi deje“. 
 
November:  
 - Olympiáda zo SJL – ŠK, 
- výstava v TOS „Anna Franková“ – 8., 9. ročník, 
- zasadnutie ŽP, 
- hodnotiaca pedagogická rada – 1. štvrťrok šk. roka, 
- výchovný koncert – Očová, 
- zasadnutie RR + triedne RZ, 2. st. – informačné popoludnie, 
- vybíjaná – 6. ročník – ŠK, 
- viacboj všestrannosti – 1.,2.  stupeň, 
- KOMPARO – testovanie 9. ročník, 
- besedy na témy: Naučme sa správne žiť – 5. ročník, 
                              Konflikty a ich riešenia – 7., 8. ročník, 
                              Voľba povolania – 8., 9. ročník. 
 
                                                             
                                                      Pripravila 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z redakčnej pošty 
Milí čitatelia! 
...čas vianočný prichádza. Svedčí o tom aj 2. číslo nášho časopisu, 
ktoré je „vianočné“. Vianoce sú obdobím radosti, spokojnosti, lásky. 
Aj my sme toto číslo pripravovali pre vás všetkých s radosťou, 
spokojnosťou a láskou. Veríme, že ste si ho aj vy prečítali s radosťou, 
že ste sa aj zabavili, aj ste sa opäť dozvedeli niečo nové. Preto ešte 
raz nám dovoľte zaželať vám príjemné, pokojné a radostné vianočné 
sviatky, aby ste ich prežili s tými, ktorých máte najradšej. 
Krásne Vianoce!!! 
 
 

 
 
 
 
 
 



Riešenie úloh 
Zábavný kútik 
Uhádneš? 
Poskladať rožok zo strúhanky. 
Lebo všetky vznikli pri práci. 
Vodotesné. 
Láska robí kruhy pod očami, nočník na zadku. 
Kožuch s vreckami. 
Autogram. 
Lebo jej muž je baran. 
Dva osly. 
Susedia 

0 1 2 0 

2 2 1 2 

1 2 2 2 

1 1 2 0 

 
Tajnička 
ŠŤASTNÉ  A POKOJNÉ  VIANOCE 
Kútik pre najmenších 
hviezda = 3 
štvorlístok = 6 
slniečko = 4 
Poskladané slabiky: 
rozhodca, rukavica, broskyňa, tanierik 
EKO okienko 
1. je to pravda, 2. je to pravda, 3. nie je to pravda, 4. nie je to pravda, 5. je to 
pravda, 6. je to pravda, 7. nie je to pravda 
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