
 

 

 



 

 

Milí spolužiaci !                 
  

Jeseň odovzdala svoje žezlo         
zime a my opäť prichádzame. Plášte 
zo zlatistých listov vymenili stromy za 
našuchorené kožušteky z inovate. 
Biely sneh pokryl celú krajinu. Lúče 
vychádzajúceho slnka rozdúchali oheň 
na rannej oblohe. Do tejto atmosféry 
vchádzame i my. Vychádza prvé číslo 
nášho časopisu. Dúfame, že vás 
zaujme. 

Zároveň prajeme všetkým 
krásne Vianoce a šťastný nový rok  
2014. 
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Na pôde našej školy 

 

 
 

 

Prešiel čas prázdnin slnečných  

a babím letom vonia vzduch.                   

Pod nízkym nebom divé husi                 

letia na teplý juh.                                                                   
 

 
       Dňa 2. septembra 2013 sme slávnostne otvorili nový školský rok 

2013/2014. Oddýchnutí žiaci a prváčikovia vo farebných klobúčikoch  sa 

zhromaždili na školskom dvore, kde ich srdečne privítala riaditeľka školy RNDr. 

Anita Antalová. 

     Na slávnostnom otvorení školy sa zúčastnili aj PaedDr. Mária Chovanová za 

Odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry v Rimavskej Sobote a pán Čížik za 

ZR. Vo svojich príhovoroch zaželali pedagógom aj žiakom úspešný školský rok. 

     Otvorenie nového školského roku spestril kultúrny program , ktorý pripravili 

žiaci pod vedením p. učiteľky Mgr. M. Mistríkovej, Mgr. S. Langovej a p. 

vychovávateľky M. Mičkovej. 

      Žiaci sa potom odobrali do tried so svojimi triednymi učiteľmi, ktorí ich 

oboznámili s vnútorným poriadkom školy a rozvrhom hodín na nasledujúci deň. 

      Čaká nás náročný, ale veríme, že úspešný školský rok. 

 

 

       

 



 

 

Deň  holokaustu 

 
Deviataci z našej školy sa zúčastnili na prezentácii dokumentu, 

v ktorom si pripomenuli holokaust. 

Pod vedením pani zástupkyne školy J. Šulekovej si 

v multimediálnej učebni vypočuli históriu holokaustu a následne si 

pozreli filmy CHLAPEC V PRUHOVANOM PYŽAME a LIDICE.  

Holokaust bol tragédiou druhej svetovej vojny, ktorá sa 

uskutočnila na príkaz Hitlera. V nej bolo vyhladovaných alebo 

vyvraždených niekoľko miliónov ľudí, hlavne Židov. Je veľmi smutné 

a zároveň nepochopiteľné, ako vedeli niektorí ľudia bezcitne zbavovať 

iných ľudí majetkov i života bez ohľadu na to, či to boli muži, ženy, 

deti. O holokauste by sa mali dozvedieť všetci, aby si zobrali 

ponaučenie do budúcnosti a vedeli si vážiť svoj život, ale i životy 

iných ľudí.  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

„Kráľovstvo zdravia“ volá o pomoc... 
 

 
Dňa 25. septembra 2013 sa na 1. stupni našej školy 

skloňovalo  slovo   ZDRAVIE vo všetkých pádoch.        
Vyučujúce pre žiakov pripravili tematický deň s množstvom 

aktivít zameraných na ochranu zdravia.  
Prváci si pozreli prezentáciu na tému  Kráľovstvo zdravia, 

zaspievali pesničky o zdraví, tvorili kráľovské korunky pre kráľov a 
kráľovné zdravia, súťažili v jedení ovocia.  Vyrábali hroznové 
náhrdelníky, figúrky zo zeleniny a ovocia,  pripravili stôl zdravej 
výživy.  
      Druháci  vytvárali prezentácie na tému  Čo je zdravé a čo nie. 
Ukázali svoje počítačové znalosti, pracovali v skicári. Okrem toho 
zhotovili hrad na tému Kráľovstvo zdravia. 
      Tretiaci  pripravovali ovocné šaláty, kreslili najobľúbenejšie 
ovocie a zeleninu. Z ovocia vyhralo jablko, zo zeleniny mrkva. 
Riešili osemsmerovky,  v ktorých hľadali názvy ovocia a zeleniny a 
pozreli si film Bol raz jeden život.  
      Štvrtáci pripravili prezentáciu  Zdravý životný štýl, plagát, 
ktorým propagovali zdravú výživu, riešili pracovné listy, tvorili 
kráľovskú korunu:  KRÁĽ ZEMIAK  a  KRÁĽOVNÁ MRKVA. 
       Žiaci  zažili dopoludnie plné zábavy, ale aj poučenia, boli 
aktívni a  tvoriví . 

 
 
 

 
 

                 

 

http://zshostrs.sk/dev/index.php?option=com_content&view=article&id=213%3Akraovstvo-zdravia-vola-o-pomoc&catid=4%3Akola&Itemid=11&lang=sk


 

 

Európsky deň jazykov 

 

     Na našej škole sme si 26. septembra pripomenuli Európsky deň 
jazykov. Uskutočnili sme rôzne aktivity, ktoré pripravili vyučujúce 
nemeckého i anglického jazyka. 

    Žiaci piateho až siedmeho ročníka sa zúčastnili na tvorbe 
obrázkového slovníka. 

    V piatom ročníku tvorili obrázkový anglicko-slovenský slovník, ktorého 
témou boli pozdravy, šport  i školské predmety. 

    V šiestom ročníku žiaci vytvorili krásny obrázkový anglicko-slovenský 
slovník s témou zvierat. 

    V siedmom ročníku sa žiaci venovali téme svet a tvorili obrázkový 
anglicko - nemecko-slovenský slovník. 

    Žiaci ôsmeho a deviateho ročníka sa zúčastnili na besede a diskusii 
s lektorom z Nemecka, ktorý výborne ovláda i anglický jazyk. 
Porovnávali svoje vedomosti o Slovensku, Veľkej Británii i Nemecku 
a diskutovali o význame učenia sa cudzích jazykov. 

 

 

      

 

 

 

      

 

 



 

 

Prijímanie prvákov 

 
Dňa 3. októbra 2013 sa uskutočnilo slávnostné prijímanie prvákov. 

Starší žiaci si pre nich pripravili program plný hudby a tanca, ktorý otvoril i ukončil 
spevák Juraj Matinko zo skupiny MADUAR. Spoločne s ním si zaspievali deti 
i rodičia.  
Každý prvák bol pasovaný pani riaditeľkou za žiaka našej školy a odmenený 
prijímacou listinou, záložkou do knihy, perom a ceruzkou. 

Celý program moderovala pani vychovávateľka  M. Mičková . 
 

 

 

               

 

 

              
 

http://zshostrs.sk/dev/index.php?option=com_content&view=article&id=214%3Aprijimanie-prvakov-&catid=4%3Akola&Itemid=11&lang=sk


 

 

Deň zdravej výživy 

 

Deň zdravej výživy - 16. október - sme si pripomenuli i na našej škole. 

Pani učiteľka I. Farbiaková pripravila rôzne aktivity pre žiakov 7. ročníka. Ráno 

si žiaci vypočuli reláciu v školskom rozhlase. 

     Na  prvej vyučovacej hodine si žiaci pozreli poučnú reality show pod 

názvom  Schudni alebo priber. Počas sledovania filmu vyučujúca poukazovala 

na riziká obezity, ale aj riziká spôsobené príliš nízkou hmotnosťou. 

     Na druhej vyučovacej hodine si žiaci vyrábali predmety z ovocia, zeleniny 

a cestovín. Z cestovín si zhotovili krásne rámy na obrazy, obrázky, náhrdelníky, 

náramky. 

     Na ďalších hodinách žiaci písali putovný príbeh na tému POTRAVINY, 

vyrábali puzzle, vymýšľali abecedu zdravia. 

     Deti boli kreatívne a tešili sa zo svojich výtvorov. 

 

               

        

 

   

 

 

http://zshostrs.sk/dev/index.php?option=com_content&view=article&id=216%3Ade-zdravej-vyivy&catid=4%3Akola&Itemid=11&lang=sk


 

 

Záložka  do  knihy  spája  školy 

 

Aj v tomto školskom roku si žiaci našej školy pripomenuli 

Medzinárodný deň školských knižníc. Uskutočnili sa rôzne aktivity: 

súťaž vo vlastnej torbe, čítanie a ilustrácia rozprávok, zhotovovanie 

projektov o spisovateľoch pre deti a mládež a ich prezentácia. 

Už niekoľko rokov sa zapájame i do česko-slovenského projektu 

Záložka do knihy spája školy.  

Vyhlasovateľom projektu na Slovensku je Slovenská pedagogická 

knižnica Bratislava a v Česku je to Pedagogická knižnica J. A. 

Komenského v Prahe.  

Našou partnerskou školou bola česká ZŠ Velka Bíteš - Sadová 579. 

Vytvorili sa partnerské dvojice, ktoré nadviazali medzi sebou kontakt 

a zhotovené záložky si navzájom poslali a rozdali žiakom. Na našej 

škole sa pod vedením pani učiteľky Haluškovej do projektu zapojilo 

250 žiakov prvého a druhého stupňa. Žiaci zhotovili veľmi pekné 

záložky, ktorými urobili radosť svojim českým kamarátom.   

 

 

 



 

 

Sme deti Zeme 
 

Žiaci našej školy vystúpili 22. októbra v dome kultúry na slávnostnej 

akadémii s názvom SME  DETI  ZEME. Rozvíjať environmentálnu výchovu je 

možné aj zábavným spôsobom.  Dokázali to všetky nacvičené čísla. Striedali sa 

rôzne tance - praveký, scénický, ľudový, pirátsky... 

Zaujali scénky, napríklad  Škola v prírode, Štyria škriatkovia a víla, 

ale aj zborové spevy v slovenskom, anglickom a ruskom jazyku. 

Zaujímavý program nacvičilo 21 pedagógov s 365 žiakmi školy.  

 Pozitívne ohlasy rodičov a hostí, ktorí sa na akadémii zúčastnili, svedčia o tom, 

že v našej škole máme veľa ochotných a tvorivých učiteľov i vychovávateliek, 

ale predovšetkým množstvo šikovných a talentovaných detí.  
 

  

                                       

 

                            
 

 

 



 

 

Halloween 

 
 

     Vedeli ste, že halloween má svoj pôvod v Európe?  Staroslovanské 
obyčaje opisujú deň v predvečer dušičiek ako deň kontaktov so 
záhrobím. 

Ak nazrieme do histórie, v predvečer dušičiek deti a mládež 
obchádzali susedné domy a spievali obradové piesne. Odmenou boli 
dušičkové koláčiky alebo aj peniaze, aby sa modlili za duše zosnulých. 
Verilo sa, že čím viac koláčikov človek zje, tým väčšia bude priazeň 
mŕtvych. Každé pečivo predstavovalo dušu jedného nebožtíka.  

HALLOWEEN sa oslavuje 31. októbra hlavne v Amerike 
a Portoriku, Írsku, vo Veľkej Británii, Kanade a  tiež aj v Austrálii a  
na Novom Zélande. Pôvod má v Írsku ako pohanský sviatok. Určite 
viete, že pri tejto príležitosti sa deti prezliekajú za strigy, kostry a iné 
príšery. Potom chodia z domu do domu a pýtajú cukríky, čo považujú 
za neuveriteľnú zábavu. Je dňom všetkých svätých... 

HALLOWEEN sme si pripomenuli aj na našej škole. Deň pred 
jesennými prázdninami 29. októbra zavítali do našej školy strach  
a hrôza. Do školy prišli namiesto niektorých žiakov duchovia, mátohy, 
čarodejnice a iné neidentifikovateľné tvory. Učitelia mali preto  
skutočnú obavu vkročiť do niektorých tried. Netušili, čo ich za dverami 
čaká. 

Ježibaby na metlách, lietajúce netopiere, čierne vtáky s veľkými 
zobákmi, strašidelný zámok, svetielkujúce tekvice... 

Na prízemí sa na nás usmievali veľké žlté tekvice, ktoré medzi 
sebou súťažili o prvenstvo. 

Najoriginálnejšie masky, tekvice, ale i triedy boli ocenené sladkými 
odmenami. 



 

 

 
 

 
 



 

 

         
 

 
  

 



 

 

Beseda s pracovníkmi Slovenskej 

sporiteľne 
 

 

Aj v tomto školskom roku nás navštívili pracovníci Slovenskej 

sporiteľne a naši deviataci si mohli overiť i rozšíriť svoje vedomosti 

získané na predmete ZÁKLADY FINANČNEJ GRAMOTNOSTI. 

Slovenská sporiteľňa je najväčšia retailová banka na Slovensku.                                                                                                                     

Prezentácia, zameraná hlavne na účty pre mladých, našich žiakov 

zaujala.                                                                                                             

Prejavili i svoje poznatky o všeobecných pravidlách a výhodách 

bankových produktov.                                                                                 

Kládli množstvo otázok, zaujímali sa o danú problematiku.                                                                                                                                       

Beseda splnila svoj účel a žiaci i pracovníci sporiteľne z nej 

odchádzali spokojní. 

 

 
 

 

 
 

 

 

http://zshostrs.sk/dev/index.php?option=com_content&view=article&id=217%3Abeseda-s-pracovnikmi-slovenskej-sporitene&catid=4%3Akola&Itemid=11&lang=sk
http://zshostrs.sk/dev/index.php?option=com_content&view=article&id=217%3Abeseda-s-pracovnikmi-slovenskej-sporitene&catid=4%3Akola&Itemid=11&lang=sk


 

 

Týždeň vedy a techniky 

 
  Dňa 11. novembra 2013   začal v priestoroch našej školy Týždeň vedy a 
techniky. 
Žiaci si vypočuli reláciu o význame vedy a techniky a známych vynálezcoch, 
ktorú pripravila Mgr. Dana Kopčáková. Pani učiteľky Mgr. Ildikó Ferencz a Mgr. 
Ivana Farbiaková, vyučujúce fyziku a chémiu,  pripravili pre svojich žiakov 9 
stanovíšť so zaujímavými a  poučnými pokusmi:  
1. ZVUK.  2. VYUŽITIE VLASTNOSTÍ VODY.  3. AKO ŤAŽKÝ JE VZDUCH.  
4. ŤAŽISKO. 5. BUBLINY.  6. AERODYNAMICKÝ PARADOX. 7. MANGÁNOVÝ 
CHAMELEÓN. 8. SOPKA.  9. VODA. 
        Cieľom bolo interaktívne  vyskúšanie fyzikálnych pokusov  za asistencie 
vybraných žiakov.  
Celému projektu predchádzala dokonalá príprava žiakov, ktorí boli na 
stanovištiach, aby vysvetlili jednotlivým triedam fyzikálne pokusy a aby si ich 
žiaci mohli všetky vyskúšať. 
       Žiaci tak dokázali, ako vzniká a ako sa šíri vzduch, aké sú jeho vlastnosti, aké 
je využitie vlastností vody a jej povrchového napätia pri tvorbe bublín aj 
všeobecne, čo sa stane, keď do hydroxidu sodného nalejeme manganistan 
draselný a mnohé ďalšie zaujímavosti. Žiaci sa striedali pri jednotlivých 
stanovištiach a boli veľmi spokojní, pretože sa mnohému priučili a všetko si 
mohli sami vyskúšať. 
 
 
 
 

                                                                               
 

 

 

 



 

 

Futbalový turnaj žiakov o Pohár riaditeľky školy 

     

Dňa 18. novembra 2013 sa v priestoroch telocvične našej školy konal 6. ročník 

futbalového turnaja žiakov o Putovný pohár riaditeľky školy. 

     Na turnaji sa zúčastnilo šesť družstiev : zo ZŠ P. Dobšinského, ZŠ M. 

Tompu, ZŠ Š. M. Daxnera z Rimavskej Soboty, ZŠ Jesenské, ZŠ s vyuč. 

jazykom maďarským Jesenské a naša domáca ZŠ P. Kellnera Hostinského. 

     Pani riaditeľka RNDr. A. Antalová privítala všetkých zúčastnených, otvorila 

turnaj a popriala súťažiacim veľa šťastia a úspechov. O organizáciu podujatia sa 

postaral Mgr. Tomáš Pál, vyučujúci telesnú a športovú výchovu.  

      Celý turnaj sa niesol v duchu fair play. 

Výsledky futbalového turnaja: 

1.    miesto – ZŠ P. Dobšinského – družstvo si odnieslo putovný pohár 
2.    miesto – ZŠ M. Tompu 

3.    miesto – ZŠ Jesenské 

Najlepší jednotlivci: 
Najlepší brankár: Kristián Gregor – ZŠ M. Tompu 

Najlepší strelec:  Sebastián Gembický – ZŠ Jesenské 

Najlepší hráč:   Oliver Babík – ZŠ P. Dobšinského 

Víťazi získali od pani riaditeľky diplom a vecné ceny. 

                   

                             

 

 

 

 

 

 

 

http://zshostrs.sk/dev/index.php?option=com_content&view=article&id=223%3Afutbalovy-turnaj-iakov-o-pohar-riaditeky-koly&catid=4%3Akola&Itemid=11&lang=sk


 

 

Majsterka Slovenska 

 

 

 

Obrovský úspech dosiahla Stanka Sivičeková z našej školy, 

ktorá 23. novembra 2013 získala na XV. HALOVÝCH 

MAJSTROVSTVÁCH SLOVENSKA VO VIACBOJI 

VŠESTRANNOSTI, ktoré sa konali v ZŠ Š. M. Daxnera,  zlatú 

medailu. Na majstrovstvá Slovenska postúpila z oblastných 

majstrovstiev, na ktorých sa v jej kategórii zúčastnilo 15 

súťažiacich a obsadila 1. miesto. Nie je to jej prvý úspech, v lete 

získala titul vicemajsterky Slovenska, takže jej víťazstvo nie je 

žiadna náhoda, Stanka je silná bojovníčka a veľmi úspešná 

športovkyňa.   

Súťažila v disciplínach: člnkový beh, šplh, skok, hod loptou, 

plávanie a získala spolu 352 bodov. BLAHOŽELÁME! Vďaka 

patrí aj trénerovi Jánovi Valachovi, ktorý vyučuje telesnú 

a športovú výchovu na našej škole. 

Stanka robí česť našej škole a sme na ňu veľmi hrdí. V ďalšej 

športovej kariére jej prajeme samé výborné výsledky a 

umiestnenia. 
 

 

 

 

 
 

http://zshostrs.sk/dev/index.php?option=com_content&view=article&id=225%3Amajsterka-slovenska&catid=4%3Akola&Itemid=11&lang=sk


 

 

Dozvedeli sme sa ... 

 

Rozhovor s pani učiteľkou Astalošovou 
 

Pani učiteľka Mgr. P. Astalošová učí na našej  škole osem rokov. Učí 

nemecký jazyk a občiansku náuku. V súčasnosti externe študuje výchovu 

k občianstvu na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa 

v Nitre. 

 

 Na  otázky našich zvedavých redaktorov  nám ochotne odpovedala. 

 

Čo vás viedlo k tomu, aby ste sa stali učiteľkou? 

Po skončení strednej školy som žila v Nemecku, kde som sa rok starala o tri 

deti. Tam som sa zdokonalila v nemeckom jazyku a zistila som, že ma baví 

práca s deťmi. 

 

Kedy ste sa rozhodli študovať nemecký jazyk? 

Po návrate z Nemecka som sa rozhodla študovať učiteľstvo nemeckého jazyka. 

 

V ktorom meste ste študovali a čo sa vám tam páčilo? 

Študovala som externe v Prešove , takže mesto som nemala  možnosť dobre 

spoznať. Páčili sa mi kaviarničky, v ktorých sme si z času na čas posedeli so 

spolužiakmi. 

 

Ako si spomínate na svoje študentské časy? 

Štúdium pre mňa nebolo ľahké, chodila som do práce a takmer každú sobotu 

som vstávala ráno o tretej. Cesta do Prešova trvala tri hodiny. Od 8.00 hod. sme 

mali prednášky a semináre a o 16.00 hod.  som už cestovala naspäť. Domov som 

prichádzala až večer hladná a unavená. 

 

Ktoré mestá v Nemecku ste už navštívili ? 

Ako dieťa som bola dvakrát v Berlíne. V Brandenbursku som bola pri jazere 

Scharmützelsee. Rok som žila v Nemecku neďaleko mesta Siegburg. Navštívila 

som mestá Bonn ,  Köln, Aachen a Düsseldorf. Ako turistka som bola pred pár 

rokmi v Bavorsku, kde sa mi najviac páčil rozprávkový zámok Neuschwanstein. 

      

 

    

                                                

 



 

 

Ako sa vám páči na našej škole? 

Naša škola je najkrajšou školou v meste, mám veľmi dobrých kolegov 

a kolegyne. Je tu veľa šikovných žiakov, žiaľ, navštevujú ju  aj žiaci, ktorí si 

toto nevážia. 

 

V ktorej triede sa vám najlepšie učí a prečo ? 

Nemám obľúbenú triedu, ale asi najviac mi prirástla k srdcu moja nemčinárska 

skupina z 8.B a 8.C, ktorých som spoznala,  keď ešte boli malí prváčikovia. 

  

Ako najradšej trávite svoj voľný čas? 

Mám rada turistiku (Vysoké Tatry, Nízke Tatry, Alpy...) , cestovanie. Rada si 

pozriem aj dobrý film. 

 

Rada počúvate hudbu? 

Hudbu mám rada, ale ju počúvam veľmi málo. Páči sa mi hlas Christiny 

Aguilery a Phila Collinsa. 

 

Máte svojho obľúbeného spisovateľa? 

Veľmi sa mi páčil román Klamár Jakub od spisovateľa  Jureka Beckera. 

 

Aké jedlá máte najradšej? 

Mám rada zeleninové jedlá a hlavne polievky,  napríklad  paradajkovú. 

 

Máte nejaký vysnívaný sen do budúcnosti? 

Želám si lepší svet pre naše deti. 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 



 

 

Anketa s prvákmi 
                                         
 

Školský rok je už v plnom prúde. Zistili to už aj bývalí 

škôlkari - naši prváčikovia. Nástup do 1. ročníka je významným 

krokom v živote každého dieťaťa. 

Cieľom našej ankety bolo zistiť, aký dojem v nich zanechali 

prvé mesiace na základnej škole. Položili sme im nasledovné 

otázky: 

 

1. Ako sa ti páči v škole? 

2. Čo si sa už naučil? 

3. Vrátil by si sa do škôlky? 
 

 

Dávidko: (Rozprávková trieda) 

1. Veľmi. Každý deň chcem chodiť do školy.      

2. Viem písať písmenká, čítať, počítať.  

3. Áno, lebo som sa tam mohol hojdať.  

 

Miško: (Rozprávková trieda) 

1. Je tu dobre, lebo musíme čítať, písať. To sa mi páči. 

2. Naučil som sa čítať, písať. Učím sa po anglicky. 

3. Nie. V škôlke sa musí spať. 

 

Monika: (Smajlíková trieda) 

1. Tu je najlepšie, lebo mám kamarátov. 

2. Učíme sa písať, čítať slabiky. 

3. Nie, musí sa tam spať.  

 

René: ( Pirátska trieda)  

1. Je tu dobre, lebo hrám futbal s kamarátmi.  

2. Naučil som sa čítať.   

3. Nie, lebo by ma otravovali malé deti.  

 

 

 



 

 

Barborka: (Trieda Maťka a Kubka)  

1. Je tu dobre, lebo musíme dlho čítať. 

2. Viem písať písmenká. 

3. Nie, lebo sme tam museli dlho spať. 

 

Kevin: (Trieda Maťka a Kubka)  

1. Je tu dobre, lebo sa učíme.                    

2. Poznáme písmenká a slabiky. 

3. Áno. Mal som tam kamarátov. 

 

 

 

        

 

 

Z ankety vyplýva, že prváci si už celkom zvykli na školu 

a plnia si svoje každodenné povinnosti. Niektorí sa radi učia, iní si 

našli nových kamarátov. Veríme, že kladný vzťah ku škole im 

vydrží čo najdlhšie.               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Anketa s piatakmi 

 
 

Na druhom stupni našej školy sa už niekoľko mesiacov 

stretávame s novými spolužiakmi – piatakmi. Museli si zvyknúť na 

iné prostredie a neznámych učiteľov.  Pribudli im i nové predmety. 

Boli sme zvedaví, ako sa medzi nami cítia. Ochotne odpovedali na 

otázky, ktoré si pre nich pripravili naši redaktori.  

 

1. Ako sa ti páči na 2. stupni ? 

2. Ktorý z nových predmetov máš najradšej ? 

3. Ako sa k tebe správajú starší spolužiaci ? 

4. Máš svojho obľúbeného učiteľa ?  

 

Viktória : (5. A) 

1. Páči sa mi tu. 

2. Najradšej mám geografiu a dejepis. 

3. Správajú sa celkom dobre. 

4. Áno. Pani učiteľku Slížovú a Haninčíkovú.  

 

Juraj : (5. A) 

1. Páči sa mi tu. Som rád, že som už piatak. 

2. Geografiu, lebo ma zaujíma. 

3. Zatiaľ dobre. 

4. Áno, pani učiteľku Slížovú.                

 

Lucka : (5. B)  

1. Veľmi sa mi tu páči. 

2. Najradšej mám biológiu, geografiu a dejepis. 

3. Sú veľmi milí a dobrí. 

4. Áno. Pani učiteľku Svoreňovú.  

 

 

 



 

 

 

Lukáš : (5. B) 

1. Je tu lepšie ako na 1. stupni, lebo máme nové predmety. 

2. Dejepis, lebo sa v ňom učíme o dejinách. 

3. Dobre. Mám aj kamarátov. 

4. Zatiaľ nemám.                                                                                                                

  

Angelika : (5. C)   
1. Mne sa veľmi páči na 2.stupni. Je tu zábava. 

2. Mám rada etickú výchovu. 

3. Zatiaľ dobre.  

4. Áno, pani učiteľku Haninčíkovú.  

 

Hugo : (5. C) 

1. Druhý stupeň ma zaujal, lebo sú tu pre nás noví učitelia. 

2. Mám rád matematiku, lebo riešime zaujímavé príklady. 

3. Celkom dobre, len niektorí chlapci sa mi vysmievajú. 

4. Áno, pani učiteľku Perdíkovú. 

 

 

 

Výsledky ankety nás potešili. Piataci si obľúbili niektoré 

predmety i učiteľov. Teší nás, že i vzťahy so staršími spolužiakmi 

sú celkom dobré. Dúfame, že sa nenarušia ani v budúcnosti.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Boli sme, videli sme 
 

Gaštanové slávnosti 
 

V sobotu 5. októbra zorganizovalo CVČ RELAX v našom meste exkurziu 

na GAŠTANOVÉ SLÁVNOSTI, ktoré sa konali na hrade Modrý Kameň. 

Zúčastnili sme sa na nej i my, členovia turistického krúžku, ktorý pracuje na 

našej škole pod vedením pani zástupkyne Mgr. J. Šulekovej a pani učiteľky 

Mgr. E. Perdíkovej. 

Po príchode na hrad sme si šli prehliadnuť múzeum bábkarských kultúr 

a hračiek. Vypočuli sme si výklad, obzreli si rôzne miestnosti s hračkami. 

Odtiaľto sme sa presunuli na nádvorie.  

V stánkoch sme si kúpili rôzne pamiatkové predmety, pečené gaštany 

alebo darčeky pre svojich najbližších.  

V parku sme sa vyšantili pri poníkoch , strašidelnom tuneli a nafukovacej 

trampolíne.  

S peknými spomienkami na príjemne strávený slnečný deň sme sa pobrali 

domov. 

 

 

 

 

 

        

 

 



 

 

Exkurzia do Drienčan 
 

Žiaci 5. A a 5. C triedy sa dňa 11. októbra zúčastnili na literárnej exkurzii 

v Drienčanoch, ktorú zorganizovali pani učiteľky M. Bornayová a M. 

Mistríková. Chceli spoznať obec, kde žil významný slovenský rozprávkar Pavol 

Emanuel Dobšinský. Pôsobil tu ako evanjelický farár a vo svojom voľnom čase 

zbieral okrem rôznych ľudových zvykov, prísloví, porekadiel aj ľudové 

rozprávky. 

     Chlapci a dievčatá videli pamätnú faru, slnečné hodiny, bludisko, 

evanjelický kostol. Nášho najväčšieho rozprávkara si uctili aj položením kvetov 

na jeho hrob a zapálením kahanca. 

    Všetci odchádzali domov plní dojmov a veľmi spokojní.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

Burza informácií o trhu práce 
 

 
V dome kultúry v našom meste sa 28. októbra konal šiesty ročník burzy 

informácií o trhu práce. 

Usporiadal ho Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Rim. Sobote s dôrazom na 

voľbu povolania žiakov základných škôl a výber zamestnania pre študentov 

stredných škôl. 

      Podujatie bolo určené hlavne pre žiakov 8. a 9. ročníkov ZŠ, aby dostali 

čo najviac informácií a vedeli si vybrať vhodné školy.  

Prezentovalo sa 11 stredných škôl z nášho okresu a 11 škôl z iných okresov. 

Z našej školy sa na burze zúčastnili žiaci 9. ročníka. Najväčší záujem prejavili 

o štúdium na Gymnáziu I. Kraska, na obchodnej akadémii a na hotelovej 

akadémii. Pedagógovia i študenti zo spomínaných škôl veľmi ochotne 

odpovedali na ich zvedavé otázky. V družnom rozhovore získali mnoho 

informácií o stredoškolskom štúdiu. V ponuke bol aj propagačný materiál 

s množstvom údajov o danej škole.  

Naši deviataci strávili dve hodiny v príjemnom prostredí a do školy sa vrátili 

obohatení o nové poznatky. 

 

 

 

 

 



 

 

Návšteva planetária a technického múzea 

 

 
Pani učiteľky Mgr. Ildikó Ferencz a Mgr. Eva Perdíková zorganizovali  

22. novembra exkurziu do Košíc. Zúčastnili sa na nej žiaci 7.,8. a 9. ročníka. 

Najprv sme si prezreli budovu Štátneho divadla a prekrásny gotický 

chrám - Dóm svätej Alžbety. 

       Zaujala nás i návšteva planetária,  kde sme si vypočuli odbornú prednášku 

o planétach, súhvezdiach a videli zaujímavý film o našej oblohe. 

      V technickom múzeu boli vystavené interaktívne hry z fyziky, biológie, 

matematiky. Rozšírili sme si naše vedomosti z optiky, mechaniky, elektriky, 

akustiky.  Pokúšali sme sa zložiť jednotlivé časti ľudského tela a odôvodniť 

Pytagorovu vetu. 

       Navštívili sme i obchodné centrum OPTIMA, kde sme sa najedli a kúpili 

si mnohé darčeky. 

       Exkurzia sa nám veľmi páčila, všetci sme sa cítili výborne.  

   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Vlastná tvorba 
 

Ako víla pomohla chudobnému dievčaťu ku šťastiu 
 

Ešte za dávnych čias, veľmi dávnych čias, mala jedna chudobná žena 

jedinú dcéru. Krajšieho dievčaťa od nej nebolo v širokom - ďalekom okolí, ba 

veru ani v celom kráľovstve. 

 Anna, lebo tak sa dievčina volala, sa stále len krášlila a česala, no do 

roboty bola lenivá. Priasť sa jej nechcelo, pliesť a tkať ešte menej. Ak mala obed 

navariť, zaspala pri ohnisku a snívala o kráľovičovi, čo si raz po ňu príde do ich 

chalúpky. Pokiaľ mala chalupu pozametať, oprela sa o metlu, spievala si 

a snívala o kráľovských svetliciach.  

 Keď matka pozrela na jedinú dcéru a počula jej nádherný hlas, srdce jej 

poskočilo od radosti. No keď pozrela na jej robotu, slzy ju zaliali a vtedy odišla 

preč z chalúpky a plakala.  

 Anna si z toho nič nerobila. Ak jej mamka povedala, aby sa už konečne 

naučila pracovať, vždy len odvrkla, že načo jej to bude, keď sa aj tak za 

kráľoviča vydá a na zámku jej predsa robiť nebude treba. Matka sa pri týchto 

slovách zhrozila, no už viac o robote nepovedala ani slovo a všetko urobila 

sama. 

 Takto si žili niekoľko rokov a Anna už bola súca na vydaj. Pýtali ju 

viacerí mládenci z dediny, ale každého odmietla, že ona veru za nikoho z nich 

nepôjde, lebo po ňu príde samotný princ. Chlapci odišli a viac sa už o jej priazeň 

neuchádzali. Mládež sa jej začala vyhýbať a  ani sa s ňou nepúšťali do reči. 

Matka Annu všemožne prosila a prehovárala, aby si za muža vybrala niekoho  

z dediny, lebo potrebujú už aj chalúpku sem - tam poopravovať. No Anna o tom 

nechcela ani počuť a stále trvala na svojom. 

 Za krátky čas jej matka ochorela. Anna videla, že je zle, no ani teraz 

nepopustila od svojho a neskôr si mamku aj pochovala. Odteraz bola odkázaná 

len sama na seba a veru aj začala nariekať, že na matkine rady nedala, ale bolo 

už neskoro.  

 Musela sa naučiť rôzne práce. Navariť si musela sama, veru aj upratať či 

oprať, ak nechcela, aby sa jej ľudia smiali. Do lesa si musela zájsť po drevo, ak 

chcela, aby jej v peci nevyhaslo. Zavše si v lese aj poplakala, aby ju nik nevidel.  

 Raz, keď išla z lesa domov, začula svoje meno, ako na ňu niekto volá. 

Bola zvedavá, a tak sa obzrela, kto ju to oslovil. Pred sebou uvidela starenku, 

ako leží na zemi s viazanicou raždia a volá na ňu, aby jej pomohla vstať zo 

zeme. Anne sa sprvu nechcelo, ale napokon jej len pomohla, lebo jej bolo ľúto 

starenky. Už sa chcela vrátiť, keď ju starenka požiadala, či by jej nepomohla 

raždie odniesť domov. Anna privolila a pomohla starenke až do chalúpky, kde 

raždie zložila ku ohnisku. Bola rada, že sa má  aspoň na kus reči s niekým 

pristaviť.  



 

 

 Starenka sa Anny opýtala, kde býva, či jej nie je samej smutno. Napokon 

jej Anna povedala, že doma ju veru nik nečaká, ale ani chalúpku nemá poriadnu, 

ak padá dážď, voda jej do všetkých kútov tečie. Starenka sa jej opýtala, či by 

nezostala pri nej bývať v chalupe, pomohla by jej v domácnosti a dvom by bolo 

predsa len veselšie. Keď Anna videla, že bude mať strechu nad hlavou riadnu 

a ani o jedlo nebude núdza, povedala, že zostane a starenke vo všetkom pomôže.  

 Pomáhala v domácnosti, keď niečo nevedela, pýtala si radu od starenky. 

Prv jej robota nešla, ale keď si pomyslela, že by mala zostať sama, radšej sa 

pokúšala a pracovala najlepšie, ako vedela. Starenka jej dávala len samé drobné 

práce a až postupne jej dávala ťažšie a ťažšie , až Annu priučila všetkému, čo 

má vedieť každá dobrá gazdiná. O nejaký čas povedala starenka Anne, že je čas 

rozlúčky. Anna sa preľakla, lebo sa nazdala, že starenka nie je s ňou spokojná, 

že niečo zle spravila. Ona ju ale ubezpečila, že je všetko v najlepšom poriadku, 

ale aj tak sa musia rozlúčiť.  

 Potom jej starenka povedala, že ona je víla a jej pomoc potrebujú aj iní 

ľudia. Na starenku sa premenila len preto, lebo chcela Anne pomôcť. Naučila ju 

poctivej práci a to ju teší, jej pomoc už však nepotrebuje, tak sa rozlúčia. Anna 

sa starenke so slzami v očiach za všetko poďakovala a chcela ísť domov, 

starenka ju však zastavila a dala jej do rúk mešec dukátov, aby mala niečo do 

života. Ani sa nenazdala a po starenke s jej chalúpkou nezostalo ani stopy.  

 Anna sa vrátila späť do svojej rodnej chalúpky a začala usilovne pracovať. 

Ľudia sa až čudovali, keď videli, aká je usilovná. Pomáhala každému, kto jej 

pomoc potreboval a o nejaký čas prišli k Anne na pytačky ďalší mládenci 

z dediny. Teraz nimi však nepohrdla, neodbila ich, ale jedného z nich si vybrala 

za muža.  

 Potom vystrojili svadbu, na ktorej bola celá dedina. Žili skromne, ale 

šťastne a každý z nich mal svoju prácu rád. Svoje deti učili už odmalička 

pracovať a vážiť si prácu i ľudí. Anna až teraz zistila, že najväčším šťastím pre 

človeka je práca, ktorá mu je živiteľkou a liekom pri všetkých bôľoch 

a trpkostiach života.  

 

        Natália Juhászová  8. A  
         

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 



 

 

NEVIEM  
          

Neviem, čo sa vo mne skrýva, 

lebo žiaľ vo mne často býva. 

Niekedy sa cítim taká slabá, 

radšej by som bola normálna baba. 

         

Ale nikto mi to nedovolí, 

možno nakoniec jeden človek prehovorí. 

Zobudí ma z nočnej mory, 

ten príde však len vtedy, keď sa zatrasú hory. 

 

Jogas bude jeho prezývka, 

dúfam, že mi ho dovolí maminka.  

Tento život je úplná abnormalita. 

Je to pekelne hrozná realita. 

 

 

                                                                          Diana Šmeľovová  8. C 

 

 

SOM 
 

          

Som tieň, čo nasleduje tých, ktorí svetlo doprajú,   

ako vietor počúvam, čo si stromy dumajú. 

 

Som ako mesiac medzi hviezdami, 

ticho kráčam popri nich s obrovskými túžbami. 

 

Som ako hus v kŕdli vrabcov, ako vrabec medzi husami, 

sebaľútosť, čo nemá koncov, zabíja ma ostrými zubami. 

 

Vlk – samotár, hľadajúci  svoju svorku, ako oceán medzi pólami. 

Človek túžiaci objať svet naplnenými prianiami. 

 

Neviem, kto som, neviem, čo som, neviem, kto chcem byť, 

jediná vec, po ktorej túžim, je pre niekoho žiť. 

 

        Diana Šmeľovová  8. C 

 

 



 

 

TRPASLÍK 
 

Slnko ráno vstalo, hlasno zazívalo,    

zobudilo trpaslíka a  zvolalo : Haló! 

Ten vyskočil z postele , 

zobudil všetkých vesele. 

 

Vtáčky v lese spievali, 

vrchy sa ozvali: Halali. 

Potok žblnkotal a hučal, 

trpaslík hlasno zakričal: 

„Snehulienka, kdeže si? 

Vyhladol som akosi!“ 

 

Snehulienka stratená je, 

vietor spieva: „Ja viem, kde je. 

Pri potoku odpočíva, 

o princovi tíško sníva.“ 

 

 

 

       Terézia Haninčíková  7. A 

 

 

 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Práce  

    N. Juhászovej,  

    D. Šmeľovovej a  

    T. Haninčíkovej   
    boli ocenené v regionálnom kole    

    literárnej súťaže  

    Dobšinského  rozprávkový Gemer . 

         

 

 

 

 

 

 

 



 

 

M I K U L Á Š 
 

Voľakedy dávno 6. decembra podľa starej legendy vysoko 
vyskakoval do komína. Raz sa mu to nepodarilo a zostal visieť na 
streche. Viete, kto to bol ? No predsa Mikuláš ! Ten chodí 6. decembra 
každý rok. O niekoľko rokov sa už nevedel prepchať cez komín do domu. 
Tak si povedal, že musí schudnúť.  

Mikuláš zavolal svojmu dobrému kamarátovi Santa Clausovi. Santa 
ho vďačne privítal. Ale ani on nevedel, ako sa chudne, a tak mu napadlo, 
že podľa starého zvyku budú cvičiť. Uvaril mu teplý čaj, ale Mikulášovi 
nechutil, lebo bol diétny. Keď to vypil, išli sa bicyklovať . Ale im to nešlo. 
A tak išli na stránku www.google.sk a tam našli nové rady.  A keď to 
skúsili a kúpili, zistili, že ich oklamali šmejdi.  

Mikuláš sa nahneval a išiel do dôchodku. A vedel, že už nemá veriť 
internetu.  
 
 
 
 
 

     
  
 
 
 
 
      Natália Medeová 
      Pavlínka Podhradská 
      Z TRIEDY PIPI DLHEJ  PANČUCHY (4. C) 
 

http://www.google.sk/


 

 

Kúzlo zimného večera       
       
Oheň v kozube slabo hreje,       
vo vzduchu sa vznášajú           
tajné deje.         
 
Suché leto niekam sa stratí, 
čakanie naň vločiek obal mi kráti. 
         
V ľadových rukách 
kniha sa zračí,  
na oblohu pozrieť sa stačí.   
 
Mráz odkaz na okno píše, 
odchádzam do inej ríše. 

 
 
Dominika Lisičanová 8. A 

 

 
 
 
 

V zime... 
 
      
Snehová vločka,       
potichu tancujúca. 
Nijaká.         
Vetrom necháva sa niesť.      
   
 
Snehová perinka,  
jej prvá várka. 
Biela. 
Trpko studená,         
skvejúca sa triešť. 

 
Ľadová kvetina, 
neživá rastlina. 
Priesvitná. 
Schopná pocit spliesť.  

 
 
Natália Juhászová 8. A 

 
 



 

 

 
 

Ľadové utrpenie    
 
Vločky poletujú  V kozube oheň  Slabá pieseň 
zimnou krajinou,  ticho planie,   napovie, 
hľadajú srdcia   zahrieva srdce  duša nádej 
zlomené.   ľadové.   hľadá. 
Ľadová zem   V podvedomí   Smutný príbeh  
prikrytá perinou,  horí prianie,   rozpovie, 
hladí duše   utopiť muky   srdce do večnosti 
stratené.   mrazivé.   padá. 
 
 
       Miroslava Liptayová 8. A 
      
 
 
 
 
 
 

Biela perinka       
 

Prechádzam sa zasneženou krajinkou,    
začal sa čas pečenia perníkov. 
Čas pokoja, lásky a pohody je tu zas,   
čas vianočný dojme každého z nás.    
         
Sneh pokryl krajinu bielou perinou,    
detský smiech sa ozýva celou krajinou. 
Aj keď príroda v zime spí, 
my, deti, ako aj dospelí,  
všetci máme nesplnené sny.  
 
       Bianka Lajgútová 8. A 

 
 

 

 



 

 

Zábava 
 

 

 

 Mamička oznamuje synčekovi: 

-Jožinko, budúci rok už budeš v druhej triede a to už budeš môcť 

utierať riad... 

-Tak to radšej prepadnem ...     

 

 

 

 

Slon sa kúpe vo vode. Príde mravec a presviedča ho, aby vyšiel von. 

Nakoniec slon vyjde a mravec hovorí: 

-Dobre, len som chcel vedieť, či nemáš moje plavky. 

 

  

 

 

Príde Janko do školy s veľkou hrčou na hlave a učiteľka sa pýta: 

-Prečo máš takú veľkú hrču??? 

-Chcela ma uštipnúť osa. 

-Nestihla to? 

-Ale, ocino ju zabil lopatou.                         

 

 

Rodinka pozerá televízor, keď vtom deduško hovorí: 

-Tí šmolkovia ale vyrástli! 

-A vnuk mu na to: 

-Dedo, to je Avatar!                             

  
 

 

 

 

 

 



 

 

ADVENT 
 

Advent znamená po latinsky – príchod. Je to čas čakania na príchod Ježiška na Vianoce. 

Advent nám predlžuje nádherné vianočné obdobie, počas ktorého píšeme pohľadnice, 

upratujeme, pečieme, viac čítame a tešíme sa na darčeky. 

 

 

 

 
 
SYMBOLY VIANOC      

 
 

Sviečka – je symbolom svetla a večného života, svieti nám na cestu životom. 

 

 

         



 

 

 
 

Oblátky – sú súčasťou Vianoc už od stredoveku. Jedávajú sa s medom a cesnakom, 

niekedy aj s orechmi. Kedysi sa piekli veľmi namáhavo nad sporákom alebo otvoreným 
ohniskom. 

Orechy – rozhodila hlava rodiny do všetkých kútov miestnosti so slovami: „Na všetky 

svetové strany posielam zvesť o spasiteľovi pre pokoj a mier vo svete a nech do mojej rodiny 
prúdi zo všetkých strán sveta len zdravie a šťastie po celý rok.“ Každý , kto sedel za stolom, 
rozbalil orech, a keď mal zdravé jadro, znamenalo to, že bude zdravý po celý rok.  

Med – nemohol chýbať na žiadnom stole. Je symbolom hojnosti, zdravia a lásky. Medom 

sa na Štedrý večer robili krížiky na čelo dievčatám, aby boli krásne a deťom, aby boli zdravé.  

Cesnaku sa v rodinách nezje toľko ako v čase adventu. O cesnaku sa tradovalo, že 

odpudzuje diabla. Natierali sa ním zámky na dverách domu, maštale i závory na chlievoch. To 
preto, aby kravy, kozy a ovce nestratili mlieko. Robili sa ním krížiky na čelo, ale hlavne sa 
jedol. Dnes, keď je dokázané, že cesnak je veľmi zdravý a obsahuje prírodné silice, musíme 
uznať, že naši predkovia boli veľmi múdri.  

Jablká – boli súčasťou štedrovečerného stola už v 16. storočí. Hviezda po rozkrojení 

jablka znamenala zdravie, kríž bol zlým znamením. Inde zas hlava rodiny rozkrájala jabĺčko na 
toľko častí, koľko ľudí sedelo pri stole. Keď niekto odišiel do cudziny, mal si pripomínať, s kým 
jedol na Štedrý večer jabĺčko, aby sa nezabudol vrátiť domov, kde ho majú radi.  
 
 

Blížia sa ... 

 

1. Večer, kedy sa rozdávajú darčeky   
2. Nástroj na šitie       
3. Domáce zviera 
4. Každý večer príde do domu 
5. Zviera, ktoré má rado banány    
6. Zelenina, po ktorej sa plače 
7. Dopravný prostriedok 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

                 

                

                

                

                

                  

                

                



 

 

 
 

Vianočné zvyky 
 
Poznáte tradičné vianočné zvyky ? Vyskúšajte si vedomosti 
v našom teste !  
 

1. Dievčatá odlamovali pred Vianocami konárik čerešne a čakali 
do  Vianoc, či vykvitne. Ak vykvitol, do roka mala byť 
z dievčiny nevesta. Kedy ho odlamovali? 
a/ na Barboru 
b/ na Ondreja 
c/ na Mikuláša 
 

2. Šupina z kapra má zabezpečiť 
a/ nový prírastok do rodiny 
b/ bohatstvo 
c/ lásku 
 

3. Oblátka s medom a cesnakom znamená 
a/ zdravie na ďalší rok 
b/ peniaze 
c/ výhru v tombole 
 

4. Prekrojené jabĺčko s výraznou hviezdou je znakom 
a/ choroby 
b/ zdravia 
c/ chudoby 
 

5. Zlí duchovia sa vyháňali z domu 
a/ na Luciu 
b/ na Bibiánu 
c/ na Izabelu 
 

6. Jeden tanier navyše pri prestretom stole je určený 
a/ pre suseda 
b/ pre bezdomovca 
c/ pre náhodného hosťa 
 
          
 
 



 

 

 
 

7. Horiaca sviečka počas štedrej večere je symbol 
a/ hojnosti 
b/ Vianoc 
c/ spomienky 
 

8. Typický vianočný koláč z makovej, orechovej, lekvárovej 
a tvarohovej vrstvy je  
a/ štedrák 
b/ vianočník 
c/ moravský koláč 
 
 
Správne odpovede: (1a, 2b, 3a, 4b, 5a, 6c, 7b, 8a) 

 
 

  
 
 
 

 
 

  
 



 

 

PRANOSTIKY 
 
K vianočnému obdobiu sa viaže mnoho pranostík: 
 
Katarína na ľade – Vianoce na blate.    
 
Katarína na blate – Vianoce na ľade. 
 
 
 
 
 
 
 
Ak na Ondreja hrmí, bude málo orechov.  
          
 
Keď sú na Ondreja kvapky na stromoch, bude veľa ovocia.  
 
 
 
 
 
Aké je počasie na Barboru, také býva až do Vianoc.  
 
Svätá Barbora ťahá sane do dvora.  
 

 
 
 
 
 
 
Keď na deň Mikuláša sneží, bude požehnaný rok.  
 
Na svätého Mikuláša už je celá zima naša.  
 

       



 

 

Keď príde Lucia, nájde ju už zima.  
 
Svätá Lucia je kráľovnou zimy.  

        
 
 
 
Na svätého Tomáše zima sa nám rozpáše.  
 
Keď je na Štedrý deň na nebi veľa hviezd, bude veľa zemiakov.  
Ak je na Štedrý deň vietor, bude malá úroda.  
   
 

     
 
 
 
Na Božie narodenie o blšie prevalenie.  
 
Keď na narodenie Krista pršať začne, počas štyroch týždňov  
počasie bude mračné.  
 

Keď svätý Štefan blato vyfúkal, bude pekná jar.    
Na svätého Štefana každý sa má za pána.    
 
 
         
Sivý svätý Ján veští dobrý rok.  
 
Keď je na starý rok jasno, bude v maštaliach prázdno.  

 



 

 

ZASNEŽENÉ SMS-KY 
 

 
VIANOCE ČISTÉ A BIELE AKO SNEH,   
V ŹIVOTE LEN RADOSŤ, ŠŤASTIE A SMIECH. 
SILVESTROVSKÚ NÁLADU A DOBRÚ POHODU PO CELÝ ROK. 
 
 
 
     NA STROMČEKU SVIEČKA SVIETI,  

POKOJ, ŠŤASTIE NECH K VÁM LETÍ. 
A KEĎ ROZŽIARIA SA VAŠE TVÁRE,  
BY HOJNOSTI STE MALI STÁLE. 
 
 

 
KEĎ SNEHOVÁ VLOČKA PADNE NA NOŠTEK 
A TY POCÍTIŠ JEJ JEMNÝ BOŽTEK, 
USMEJ SA DO NEBA, VEĎ VIEŠ,  
ŽE NIEKDE TAM SOM JA   
A MYSLÍM NA TEBA. 
ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK!     
 
 
 

OHEŇ V KOZUBE TÍŠKO PRASKÁ, 
V SRDCIACH VLÁDNE POKOJ, LÁSKA. 
UŽ SA STROMČEK LIGOCE,  
PRAJEM VÁM KRÁSNE VIANOCE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
NECH STROMČEK ZAPÁLI SVETLO V NÁS, 
NECH SVIEČKA VYČARÍ ÚSMEV ZAS. 
HVIEZDIČKA ROZSVIETI PLAMIENOK LÁSKY V NÁS,   
ŽELÁM VÁM VIANOC KRÁSNY ČAS. 
          
  


